
kim 
 َوَمنْ 

işlerse 
 یَْعَملْ 

salih ameller 
اِلَحاتِ   ِمَن الصَّ

erkek 
 َوُھوَ  ِمْن ذََكرٍ 

o ki 
 اَوْ 

kadın Mü’min olarak 

girerler 

veya 
 ُمْؤِمنٌ  اُْنٰثى

 اْلَجنَّةَ 
cennete 

işte onlar 

ve haksızlığa da 
uğratılmazlar 

﴾١٢٤﴿نَِقیراً  َوَال یُْظلَُمونَ   
çekirdek oyuğu 

 kadar 

 فَاُوٰلٓئِكَ 

 یَْدُخلُونَ 

«Erkek veya kadın o ki, kim Mü’min olarak salih ameller 
işlerse, işte onlar cennete girerler ve çekirdek oyuğu 
kadar haksızlığa da uğratılmazlar.» (Nisa Sûresi 124) 

28.DERS 



kimdir 

 َوَمنْ 
daha  
güzeli  

 اَْحَسنُ 
din 

bakımından 

 ً  ِدینا
kimseden 

نْ   ِممَّ

 ِ�ِ 

«Din bakımından, kendisi iyilik eder bir halde 
yüzünü Allah’a teslim eden ve Allah’ı bir tanıyarak 
İbrahim’in dinine tabi olan kimseden daha güzeli 
kimdir? Allah, İbrahim’i dost edinmiştir.»(Nisa 
Sûresi 125) 

Allah’a 

 اَْسلَمَ 
yüzünü 

kendisi tabi  
olan 

teslim  
eden 

 َوْجَھھُ 

 ِملَّةَ  َوُھَو 
dinine iyilik eder 

bir halde İbrahim’in 

 اِْبٰرِھیمَ 

 ً  َحنِیفا
ve Allah’ı          

bir tanıyarak 

 َواتََّخذَ 
edinmiştir 

 هللاُ 
Allah 

 اِْبٰرِھیمَ 
İbrahim’i 

﴾١٢٥﴿َخِلیالً   
dost 

 َواتَّبَعَ  ُمْحِسنٌ 



HAL  

Bir işin yapılması esnasında isi yapanın veya 
işten etkilenenin bulunduğu durumun 
belirtilmesi icin hal vavı kullanılır. 

Bu vavdan sonra genellikle bir zamir gelir ve 
arkasından geniş zamanlı bir fiil cümlesi veya bir 
isim cümlesi gelir. 
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karıştırmayın 

 اْلَحقّ  َوَال تَْلبُِسوا
hakkı 

 َوتَْكتُُموا بِاْلبَاِطلِ 
batıl ile gizlemeyin 

 َواَْنتُمْ  اْلَحقَّ 
siz biliyorken 

   تَْعلَُمونَ 
 hakkı  

Hakkı batıl ile karıştırmayın ve siz biliyorken 
hakkı gizlemeyin. (2:42) 

Ey Ehl-i Kitap 

 یَٓا اَْھَل اْلِكتَابِ 
niçin 

ِلَم    
inkâr 

ediyorsunuz 

 تَْكفُُرونَ 
âyetlerini Allah’ın 
 َواَْنتُمْ  هللاِ  بِٰایَاتِ 

görüp durduğunuz halde  siz  

  تَْشَھدُوَن 

Ey Ehl-i Kitap! Siz görüp durduğunuz halde, 
niçin Allah’ın âyetlerini inkâr ediyorsunuz? (3:70) 

ey 
اَیَُّھا یَٓا  

iman edenler 

ٰاَمنُوا الَِّذینَ   
Allah’tan 
korkun 

هللاَ  اتَّقُوا  
gerektiği 
şekilde 

korkulması 
 تُقَاتِھِ  َحقَّ 

Müslümanlar 
olarak 

 ُمْسِلُمونَ  َواَْنتُمْ 
siz 

 َوَال تَُموتُنَّ 
 ancak   ve can 

verin 

 اِالَّ 

Ey iman edenler! Allah’tan korkulması gerektiği şekilde 
korkun ve siz ancak Müslümanlar olarak can verin!  (3:145) 
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ey 

 یَٓا اَیَُّھا
iman edenler 

ٰاَمنُٓواالَِّذیَن   
itaat edin 

 اَِطیعُوا
Allah’a 
 َعْنھُ  هللاَ 

ondan 

 َوَرُسولَھُ 
yüz çevirmeyin  siz işitip 

duyduğunuz halde  
ve Resûlüne 

تَْسَمعُونَ َواَْنتُْم  َوَال تََولَّْوا   

Ey iman edenler! Allah’a ve Resûlüne itaat edin. (8:20)  
Ve siz işitip duyduğunuz halde ondan yüz çevirmeyin.  

 اَْن یَأُْكلَھُ 
onu yemesinden korkarım kurdun ondan 

ئْبُ  َواََخافُ    َغافِلُوَن  الذِّ
habersiz iken siz 

 َعْنھُ  َواَْنتُمْ 

Siz ondan habersiz iken, kurdun onu 
yemesinden korkarım! (12:13) 

ona nida ettiler 
 فَنَادَتْھُ 

melekler 
 اْلَمٰلٓئَِكةُ 

ayakta durup 
 َوُھَو قَٓائِمٌ 

namaz kılarken O, mihrabda 
اْلِمْحَرابِ فِي  یَُصلِّي  

O, mihrabda ayakta durup namaz kılarken 
melekler ona nida ettiler. (3:39) 
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De ki: “Allah hakkında bizimle tartışmaya mı giriyorsunuz? 
Hâlbuki O, hem bizim Rabbimizdir hem de sizin Rabbinizdir. 
Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de sizedir. Biz O’na 
karşı, ihlâslı olan kimseleriz. (2:139) 

أُْلقُوا
atıldıkları zamanonun

َشِھیقًافِیَھاإِذَا
işitirler kaynarken

لََھاَسِمعُوا َوِھَي تَفُوُر 
orayaçıkardığı 

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

De ki 

ونَنَا قُلْ  اجُّ   اَتَُحٓ
bizimle tartışmaya                      

mı giriyorsunuz 

هللاِ  فِي  
Allah 

hakkında 

 َوُھوَ 
Hâlbuki  

O 
hem bizim 

Rabbimizdir 

 َوَربُُّكمْ  َربُّنَا
hem de sizin 
Rabbinizdir 

 اَْعَمالُنَا
sizedir 

 اَْعَمالُُكمْ  َولَُكمْ 
sizin 

amelleriniz de 

 َونَْحنُ 
Biz Bizim  

amellerimiz 

 َولَـنَٓا

bize 
 لَھُ 

O’na karşı 

 ُمْخِلُصونَ 
ihlâslı olan 
 kimseleriz. 
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yoksa emin 
midirler 

 اَفَاَِمنَ 
o şehirlerin 

halkı 

ى  اَْھُل اْلقُٰرٓ
onlara  

gelmeyeceğinden 

 اَْن یَأْتِیَُھمْ 
azabımızın 
  نَائُِمونَ  بَأُْسنَا

uyurken 
 ً  بَیَاتا

onlar 
geceleyin 

 َوُھمْ 

Yoksa o şehirlerin halkı, geceleyin onlar uyurken (7:97) 
azabımızın onlara gelmeyeceğinden emin midirler.  

Rablerinin

فَأََخذَتُْھمُ فَعَتَْوا
emrine yıldırım

اِعقَةُ  َوُھمْ الصَّ
onlar

یَْنُظُرونَ 
bakıp 

dururlarken

َربِِّھمْ َعْن أَْمرِ 
ancak onlar 
karşı geldilerkendilerini 

çarpıverdi

Ancak onlar Rablerinin emrine karşı geldiler. Onlar 
bakıp dururlarken, kendilerini yıldırım çarpıverdi. (51:44) 

sonra
ثُمَّ 

yöneldi
اْستََوى

göğe
إِلَى السََّماءِ 

 bir duman halinde 
olan 

َوِھَي دَُخانٌ 

Sonra bir duman halinde olan göğe yöneldi. (41:11) 
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onlar ki 
 اَلَِّذینَ 

zikrederler 
 یَْذُكُرونَ 

Allah’ı 
 هللاَ 

ayakta iken otururken 
 ً  َوَعٰلى ُجنُوبِِھمْ  َوقُعُوداً  قِیَاما

ve yanları üstü yatarken 

Onlar ki, ayakta iken, otururken ve yanları üstü 
yatarken Allah’ı zikrederler. (3:191) 

eğer
لَوْ 

indirseydik
أَْنَزْلنَا

bu
َھذَا

Kur’an’ı
َخاِشعًااْلقُْرآَنَ 

baş  
eğmiş

َعلَى َجبَلٍ 
 hakikaten  

onu görürdün
bir 

dağa

ًعالََرأَْیتَھُ  ُمتََصدِّ
Allah  

korkusundan

ِمْن َخْشیَِة ا�َِّ 
ve parça 

parça olmuş

Eğer bu Kur’an’ı bir dağa indirseydik, hakikaten onu Allah 
korkusundan baş eğmiş ve parça parça olmuş görürdün. (59:21) 

sonra
ثُمَّ 

çevir
اْرِجعِ 

gözünü
اْلبََصرَ 

tekrar tekrar
تَْینِ  اْلبََصرُ َكرَّ

göz
یَْنقَِلبْ 

 sana dönecektir
َخاِسئًاإِلَْیكَ 

ve bitkin olarak 

 َوُھَو َحِسیٌر 
yorgun

Sonra gözünü tekrar tekrar çevir, göz yorgun 
ve bitkin olarak sana dönecektir. (67:4) 
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(15:83) 

görürsün
َوتََرى

her ümmeti
ةٍ  ُكلَّ أُمَّ

diz çökmüş
َجاثِیَةً 

Her ümmeti diz çökmüş görürsün. (45:28) 

dön

 َمْرِضیَّةً اْرِجِعي
O’da senden 

hoşnut olarak

إِلَى َربِّكِ 
 Sen O’ndan 

hoşnut
Rabbine

َراِضیَةً 

Sen O’ndan hoşnut, O’da senden hoşnut olarak 
Rabbine dön! (89:28) 

sabaha girdikleri 
vakit 

onları da 
yakalayıverdi 

o korkunç 
ses 

Sabaha girdikleri vakit onları da, o korkunç 
ses yakalayıverdi. (15:83) 



10 

onları 
yakaladı 

korkunç  
ses 

 gündoğumuna 
ulaştıklarında 

Gündoğumuna ulaştıklarında korkunç ses 
onları yakaladı. (15:73) 

اَالَّ تَْعلُوا
büyüklenmeyin

َعلَيَّ 
bana karşı

َوأْتُونِي
bana gelin

 ُمْسِلِمیَن 
 teslim olanlar olarak

Bana karşı büyüklenmeyin, teslim olanlar olarak 
bana gelin. (27:31) 

bunun üzerine 
kapandılar

فَاُْلِقيَ 
sihirbazlar da

السََّحَرةُ 
secdeye

َساِجِدینَ 

Bunun üzerine sihirbazlar da secdeye kapandılar. (26:46) 
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onları görürsün
َوتََراُھمْ 

arz 
olunurlarken

یُْعَرُضونَ 
ona  

(ateşe)

َعلَْیَھا
başlarını önlerine 
eğmiş bir halde

ِمَن الذُّلِّ َخاِشِعینَ 
zilletten

Onları, zilletten başlarını önlerine eğmiş bir 
halde ona (ateşe) arz olunurlarken.(42:45) 

َوِلْألَْرِض 
yere

فَقَالَ 
 ona  

(göğe)
veya ve dedi 

ki

َكْرًھااِئْتِیَالََھا
isteyerek

 dediler

قَالَتَا أَوْ َطْوًعا
gelinistemeyerek

َطائِِعینَ أَتَْینَا
 geldikisteyenler 

olarak

Ona ve yere dedi ki: “isteyerek veya istemeyerek 
gelin!” “İsteyenler olarak geldik” dediler. (41:11)  

َربِّكَ 
Rabbinin

َوَكٰذِلكَ 
yakalaması İşte 

böyledir

َوِھىَ اََخذَ اِذَا  اَْخذُ 
memleketlerin 

halkını 

اْلقُٰرى
yakaladığındaolan

 َظاِلَمةٌ 
 Zulme 
sapmış

Zulme sapmış olan memleketlerin halkını yakala-
dığında, Rabbinin yakalaması işte böyledir! (11:102) 



İSMİ MEVSULLER 
İki cümle parçasını birbirine bağlamak için 
kullanılan kelimelere ismi mevsul denir. Bu 
kelimeler cümleye “ki o …yapandır”, “ki o 
yaptı”,  “… yapan /eden kişi” gibi anlamları 
ilave eder. İsmi mevsuller aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir: 

Eril 

Tekil 

Dişil 

Çoğul 

ياَلَّذِ   اَلَّذینَ  

تِي  اَلَّ ِتي  االَّ
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Sizin, kendilerine tapmakta olduğunuz şu 
heykeller nedir? (21:52) 

O (Allah) 
 ُھوَ 

gönderendir 
ي  ٓذِ اَْرَسلَ الـَّ  

Resûlünü 
 َرُسولَھُ 

hidâyet 
 َوِدینِ  بِاْلُھٰدى

hak din ile 
 اْلَحقِّ 

O, Resûlünü hidâyet ve hak din ile gönderendir. (9:33) 

اَْحَسنُ 
en iyi

اِْدفَعْ 
 olanla   Sen sav

یِّئَةَ ِھيَ بِالَّتِي  السَّ
kötülüğü

Sen kötülüğü en iyi olanla sav. (23:96) 

اَْنتُمْ الَّتِي 
sizin olduğunuz

ٰھِذهِ َما 
heykeller şu nedir

لََھاالتََّماثِیلُ 
tapmakta

َعاِكفُونَ 
kendilerine
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(59:8) 

zıhar da bulunanlar (bilsinler ki)
الَِّذیَن یَُظاِھُرونَ 

sizden
ِمْنُكمْ 

kadınlara
ِمْن نَِسائِِھمْ 

onlar değildir
َما ُھنَّ 

إِالَّ 
ancak

َھاتِِھمْ  أُمَّ
 onların anneleri kendi anneleri
َھاتُُھمْ  ئِي َولَْدنَُھمْ إِْن أُمَّ الالَّ

kendilerini doğuranlardır

Sizden kadınlara “Zıhar” da bulunanlar (bilsinler ki) 
onlar, kendi anneleri değildir. Onların anneleri ancak 
kendilerini doğuranlardır. (58:2) 

fakir
ِلْلفُقََراءِ 

muhacirler içindir
اْلُمَھاِجِرینَ 

çıkarılmış olan
الَِّذیَن أُْخِرُجوا

yurtlarından

َوأَْمَواِلِھمْ ِمْن ِدیاِرِھمْ 
ve mallarından

(O ganimet malları) yurtlarından ve mallarından 
çıkarılmış olan, fakir Muhacirler içindir. (59:8) 
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şüphesiz 
 اِنَّ 

inkâr 
edenler 

َكفَُرواالَِّذیَن   
ve ölen 

 َوَماتُوا
kimseler 
var ya 

kâfir  
olarak 

 ُكفَّارٌ  َوُھمْ 
dünya 

 اْالَْرِض  ِمْلءُ 
dolusu 

 فَلَْن یُْقبَلَ 
onların 

hiçbirinden 

 ً  ذََھبا
altını kabul 

edilmeyecektir 

اََحِدِھمْ  ِمنْ   

Şüphesiz inkâr edenler ve kâfir olarak ölen kimseler 
var ya, eğer dünya dolusu altını fidye verseler de 
onların hiçbirinden kabul edilmeyecektir. (3:91) 

durumu
َمثَلُ 

kendilerine yükletilip
لُوا الَِّذیَن ُحّمِ

Tevrat
التَّْوَراةَ 

sonra
ثُمَّ 

اْلِحَمارِ 
eşeğin

لَْم یَْحِملُوَھا
 durumu 
gibidir

onu 
taşımayanların

یَْحِملُ َكَمثَلِ 
kitaplar
أَْسفَاًرا

 taşıyan 

Kendilerine Tevrat yükletilip, sonra onu 
taşımayanların durumu, kitaplar taşıyan eşeğin 
durumu gibidir. (62:5) 
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Allah
 ُ ا�َّ

yarattı
الَِّذي َخلَقَ 

yedi kat
َسْبعَ 

göğü
َوِمَن اْألَْرِض َسَماَواتٍ 

 benzerlerini ve yerden de
ِمثْلَُھنَّ 

Fakat inkâr edenlere gelince, dünyada ve ahirette 
onları şiddetli bir azab ile cezalandıracağım. Onlar 
için yardımcılardan hiç kimse yoktur! (3:56) 

Allah yedi kat göğü ve yerden de benzerlerini 
yarattı. (65:12) 

Fakat inkâr edenlere 
gelince 

ا  َكفَُرواالَِّذیَن فَاَمَّ  
cezalandıracağım 

بُُھمْ   فَاَُعذِّ
bir azab 

ile 

 ً  َعذَابا
şiddetli 

dünyada 

 َشِدیداً 

نَاِصِرینَ ِمْن  فِي الدُّْنیَا  
yardımcılardan hiç kimse 

ِخَرةِۘ   َواْالٰ
onlar için 

yoktur 
ve ahirette 

 َوَما لَُھمْ 



İman edenler ve salih ameller işleyenler ise, 
(Allah) onlara mükâfatlarını tastamam 
verecektir. Allah, zalimleri sevmez. (3:57) 

Size geceyi bir elbise/örtü, uykuyu istirahat kılan ve 
gündüzü de dağılıp (çalışma zamanı) yapan O’dur.(25:47) 

İman edenler ise 
ا  ٰاَمنُواالَِّذیَن َواَمَّ  

ve 
işleyenler 

 َوَعِملُوا
salih ameller 

اِلَحاتِ   الصَّ
(Allah) onlara 

tastamam verecektir 

mükâfatlarını 

 فَیَُوفِّیِھمْ 

 الظَّاِلِمینَ  اُُجوَرُھمْ 
zalimleri 

 َوهللاُ 
sevmez Allah 

 َال یُِحبّ 

O’dur

َوُھوَ 
kılan

َجعَلَ الَِّذي 
size

لَُكمُ 
 geceyi

ً الَّْیلَ  ُسبَاتا
 istirahat 

 ً ِلبَاسا
 uykuyu dağılıp     

(çalışma zamanı)
bir 

elbise/örtü

َوَجعَلَ َوالنَّْومَ 
gündüzü de

 نُُشوراً النََّھارَ 

ve yapan
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derler ki
َوقَالَ 

kâfirler
الَِّذیَن َكفَُروا

Rabbimiz
َربَّنَا

bize göster

ِمَن اْلِجنِّ أَِرنَا
cinlerden

الَّذَْینِ 
 bizi 

saptırmış
 olanları 

نَا ْنِس أََضالَّ َواْإلِ
onları 

alalım da 

نَْجعَْلُھَما
ve 

insanlardan

Kâfirler derler ki: “Rabbimiz! Cinlerden ve insanlardan 
bizi saptırmış olanları bize göster. (41:29) 

الَِّذیَن ُھمْ 
 ki onlar

َعلَى َصَالتِِھمْ 
namazlarında

 دَائُِموَن 
devamlıdırlarve onların

َوالَِّذینَ 
mallarında vardır

فِي أَْمَواِلِھمْ 
bir 
hak

َحقٌّ 
belirli
َمْعلُومٌ 

Ki onlar namazlarında devamlıdırlar. Ve onların 
mallarında belirli bir hak vardır. (70:23-24) 

(bu) Allah’ın sünnetidir

الَّتِي قَْد َخلَتْ 
 öteden 

beri

َولَْن تَِجدَ ِمْن قَْبلُ 
asla 

bulamazsın

ِلُسنَِّة ا�َِّ 
Allah’ın 

sünnetinde

 تَْبِدیًال 
 bir değişiklik

ُسنَّةَ ا�َِّ 
süregelen

(Bu), Allah’ın öteden beri süregelen sünnetidir. (48:23) 
Allah’ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın.  



Kelimelerin anlamlarını yazın. 

 
 

اِضیَةً رَ   

Razı olarak 

 ُمْصبِِحینَ 
Sabaha ererken 

ْیَحةُ   الصَّ
Çığlık 

 ُمْسِلِمینَ 

Müslümanlar olarak 

نٌ َوِھَى  دَُخا  

Duman iken 

َ اَِطیعُو ا�َّ  

Allah’a itaat edin 

 اْلُھدَى
Yol gösterme 

ئِي  الالَّ
Ki onlar (dş) 

نَ  وتَْعلَمُ  َواَنتُمْ   

Bildiğiniz halde 

 َواَنتُْم تَْشَھدُونَ 

Gördüğünüz halde 

ُمْسِلُمونَ َواَنتُْم   

Siz Müslümanlar iken 

 یَا اَیَُّھا الَِّذیَن ٰاَمنُوا
Ey iman edenler 



 َساِجِدینَ 

Secde edenler olarak 

 َخاِشِعینَ 

Huşu duyanlar olarak 

 ً  َطْوعا

İsteyerek  

 ً   بَیَاتا
Geceleyin 

اءِ  فُقَرَ   

Fakirler 

عَاِكفُو
 نَ 

Adayanlar 

َھاتُُھمْ   اُمَّ

Onların anneleri  

 اْلُمَھاِجِرینَ 
Muhacirler 

 َوُھَو قَائِمٌ  

Ayakta durduğu halde 

َربُّنَا َوَربُُّكمْ َوُھَو    
O bizim ve sizin  
rabbiniz iken 

َظاِلَمةٌ َوِھَي   
 

Zalim iken 

تَفُورُ َوِھَي   

Kaynarken 



 ً  َكْرھا

İstemeyerek 

 ُمْشِرقِینَ 

Güneş doğarken  

 َمْرِضیَّةً 
 

Razı olunmuş  

  نَاِصِرینَ 
Yardım edenler  

 َوُھْم ُكفَّارٌ 

Onlar kafirler iken 

 َسْبَع َسٰمَواتٍ 

Yedi gök 

تَْسَمعُونَ َواَنتُْم   

İşittiğiniz halde  

َشِدیداً َعذَاباً   

Şiddetli azap  

 َشِھیقًا

Kükreyen 

اْلقَُرٰى اَْھُل   

Sehirler ahalisi  

یَنُظُرونَ َوُھْم   

Onlar bakarken  

 اُُجوَرُھمْ 
Mükafatları  



 ً  َخاِسئا

 َجاثِیَةً 

ًعا  ُم تََصدِّ

 قَدْ َخلَتْ 
  

 ُسنَّةَ ا�َِّ 

 ً  قِیَاما

 قُعُوداً 

 فَیَُوفِّیِھمْ 

 ً  ِلبَاسا

ِس نْ اِ   

 دَ ائُِمونَ 

 تَْبِدیالً 

Aciz 

Diz çökmüş  

Parçalanmış 

Süregelen 

Allah’ın kuralı    

Ayakta iken  

Otururken 

Onlara tastamam 
verecektir 

Elbise, örtü  

İnsan 

Devamlı olanlar 

Bir değişiklik 



Mazi Muzari Mazi Muzari 

 اَنَا
Ben 

 اَْنتَ 
Sen 

 ُھوَ 

O(er) 

 ِھيَ 

O(dş) 

 َرأَْیتُ  
Gördüm 

 َرأَْیتَ 
Gördün 

ىَرأَ   
Gördü 

 َرأَتْ 
Gördü 

َرىاَ    
Görürüm 

َرىتَ   

Görürsün 

َرىیَ   
 

Görür 

 تََرى
Görür 

 نَْح نُ 
Biz 

 اَْنتُمْ 
Siz 

 ھُھمْ 

Onlar 

نَاَرأَیْ   
Gördük 

 َرأَْیتُمْ 

Gördünüz 

أَوْ رَ   

Gördüler 

 نََرى
 

Görürüz 

نَ وْ رَ تَ   

Görürsünüz 

 یََرْونَ 
Görürler 



Mazi Muzari Mazi Muzari 

 اَنَا
Ben 

 اَْنتَ 
Sen 

 ُھوَ 
O(er) 

 ِھيَ 

O(dş) 

تُ أْ جِ   

 
Geldim 

 ِجأْتَ 

Geldin 

َ جَ  أ  
 Geldi 

 َجأَتْ 

Geldi 

----- 

----- 

----- 
 

------ 

 نَْح نُ 
Biz 

 اَْنتُمْ 
Siz 

 ھُھمْ 

Onlar 

نَاأْ جِ   
Geldik 

 ِجأْتُمْ 

Geldiniz 

 ُ وَجأ  

Geldiler 

------ 
 

------ 

------- 



her şeyin

 ُ اَ�ّٰ

َوُھوَ 
 yaratıcısıdır 

 her şey üzerinde

﴾٦۲﴿َوِكیلٌ ُكّلِ َشْيءٍ  َعٰلى
vekildir

 َشْيءٍۘ  ُكلِّ َخاِلقُ 
Allah

ve O

Allah, her şeyin yaratıcısıdır ve O, her şey 
üzerinde vekildir.

29.DERS 



O’na  
aittir

لَھُ 
anahtarları

َمقَاِلیدُ 
göklerin

السَّٰمَواتِ 
 ve yerin

َواْالَْرِض 

اُوٰلٓئِكَ 

Göklerin ve yerin (hazinelerinin) anahtarları O’na aittir. 
Allah’ın âyetlerini inkâr edenler var ya, işte onlar, hüsrana 
uğrayanlardır. De ki: “Ey cahiller! Bana, Allah’tan 
başkasına ibadet etmemi mi emrediyorsunuz?”

işte

َكفَُروا َوالَِّذینَ 

 Allah’ın 
âyetlerinide ki

inkâr edenler 
var ya

ُھمُ  ا�ِّٰ  بِٰایَاتِ 

ِ أَفَغَْیَر  ا�ّٰ

hüsrana 
uğrayanlardır

 bana 
emrediyorsunuz

ونِّٓي اَْعبُدُ تَأُْمُرٓ
ibadet 

etmemi mi

﴾٦٤﴿اْلَجاِھلُونَ اَیَُّھا 
ey cahiller

قُلْ ﴾٦۳﴿اْلَخاِسُرونَ 
onlar

Allah’tan 
başkasına



İSMİ FAİL: İşi, fiili yapan demektir. Yazan, yaratan, 
bilen gibi. Üçlü fiillerde (  ٌفَاِعل) kalıbındadır. 

 Bilen َعاِلمٌ  Yaratan َخاِلقٌ  Yazan  َكاتِبٌ 

İsmi Mef’ul: İşten, fiilden etkilenen demektir. Yazılan, 
yaratılan, bilinen gibi. Üçlü fiillerde (  ٌَمْفعُول) kalıbındadır. 

 Bilinen َمْعلُومٌ  Yaratılan َمْخلُوقٌ  Yazılan َمْكتُوبٌ 

Mastar: Fiilden türetilmiş isimdir; işin adıdır. 
Yazma, okuma, yaratma, gibi. Üçlü fiillerde 
genellikle (  ٌفِْعل ) kalıbındadır. 

 ,Yaratış َخْلقٌ  Yapma, iş فِْعل
yaratma  ٌِعْلم İlim, bilme 



Mazi 
Yaptı 

Muzari 
Yapar 

İsmi Fail 
Yapan 

İsmi Mef'ul 
Yapılan 

Mastar 
Yapma 

Anlam 
 

 َمْفعُولٌ  فَاِعلٌ  یَْفعَلُ  فَعَلَ 
 

 فِْعلٌ 

 َخْلقٌ  َمْخلُوقٌ  َخاِلقٌ  یَْخلُقُ  َخلَقَ 

 ِعْلمٌ  َمْعلُومٌ  َعاِلمٌ  یَْعلَمُ  َعِلمَ 

 ِكتَابَةٌ  َمْكتُوبٌ  َكاتِبٌ  یَْكتُبُ  َكتَبَ 
 

 نَْصرٌ  َمْنُصورٌ  نَاِصرٌ  یَْنُصرُ  نََصرَ 

Yapmak 

Yaratmak  

Bilmek 

Yazmak 

Yardım 
etmek 



Mazi 
Yaptı 

Muzari 
Yapar 

İsmi Fail 
Yapan 

İsmi Mef'ul 
Yapılan 

Mastar 
Yapma 

Anlam 
 

 َضْربٌ  َمْضُروبٌ  َضاِربٌ  یَْضِربُ  َضَربَ 

 َمْسُموعٌ  َساِمعٌ  یَْسَمعُ  َسِمعَ 
 

 َسْمعٌ 

 َمْضلُولٌ  َضالٌّ  یَِضلُّ  َضلَّ 
 

 َضالَلَةٌ 
 

 ُوُجودٌ  َمْوُجودٌ  َواِجدٌ  یَِجدُ  َوَجدَ 

 یَقُولُ  قَالَ 
 

 َمقُولٌ  قَائِلٌ 
 

 قَْولٌ 

Vurmak 

İşitmek 

Sapıtmak 

Bulmak 

Demek 



Mazi 
Yaptı 

Muzari 
Yapar 

İsmi Fail 
Yapan 

İsmi Mef'ul 
Yapılan 

Mastar 
Yapma 

Anlam 
 

 دَُعاءٌ  َمْدُعوٌّ  دَاِعي یَْدُعو دََعا

 اَْمرٌ  َماُْمورٌ  ٰاِمرٌ  یَاُْمرُ  اََمرَ 

 قََضاءٌ  َمْقِضيٌّ  قَاٍض  یَْقِضي قََضى

 ِرَضاءٌ  َمْرِضيٌّ  َراٍض  یَْرَضى َرِضيَ 
 

 اَْكلٌ  َماْكُولٌ  ٰاِكلٌ  یَاُْكلُ  اََكلَ 

Çağırmak 

Emretmek 

İcra etmek 

Razı olmak 

Yemek 
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onlar ki
ٰكوةِ  ِللزَّ

 verenlerdir
ُھمْ  َوالَِّذینَ  فَاِعلُوَن 

zekâtıonlar ki
ُھمْ  َوالَِّذینَ 

ırzlarını
ِلفُُروِجِھمْ 

koruyanlardır
 َحافُِظوَن 

Onlar ki, zekâtı verenlerdir. Onlar ki ırzlarını 
koruyanlardır. (23:4-5) 

َوَما لَُكمْ النَّارُ َوَمأْٰویُكمُ 
varacağınız yer  ateştir ve sizin için yoktur

نَاِصِرینَ ِمْن   
yardımcılar da

Varacağınız yer ateştir ve sizin için yardımcılar 
da yoktur. (29:25) 

bir söz 

 قَْولٌ 
güzel 

 َمْعُروفٌ 
ve bir 

bağışlama 

َوَمْغِفَرةٌ    
daha 

hayırlıdır sadakadan 

ا اَذًى ِمْن َصدَقَةٍ  َخْیرٌ   یَتْبَعَُھٓ
eziyet akabinde 

gelen 

Güzel bir söz ve bir bağışlama, akabinde eziyet 
gelen sadakadan daha hayırlıdır. (2:263) 
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onlar galip gelenler
َونََصْرنَاُھمْ 

oldular
اْلغَاِلبِینَ ُھُم فََكانُوا

onlara yardım ettik de

Onlara yardım ettik de, onlar galip gelenler oldular. (37:116) 

tevbe  
edenler 

 اَلتَّٓائِبُونَ 
ibadet  

edenler 

 اْلعَابِدُونَ 
hamd  

edenler 

 اْلَحاِمدُونَ 
(cihad için)  

seyahat edenler 

ائُِحونَ   السَّٓ

ِمُرونَ   اْالٰ
emredenler 

اِكعُونَ   الرَّ

secdeye kapananlar iyiliği kötülükten 

rükû edenler 

 بِاْلَمْعُروفِ  السَّاِجدُونَ 

 َواْلَحافُِظونَ 
ve koruyanlar 

alıkoyanlar 

Allah’ın sınırlarını 
هللاِ ِلُحدُوِد  رِ    َوبَّشِ

 müjdele 
  اْلُمْؤِمنِیَن 

mü’minleri 

 َعِن اْلُمْنَكرِ  َوالنَّاُھونَ 

Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, (cihad için) 
seyahat edenler (veya oruç tutanlar), rükû edenler, secdeye 
kapananlar, iyiliği emredenler, kötülükten alıkoyanlar ve 
Allah’ın sınırlarını koruyanlar… Mü’minleri müjdele! (9:112) 
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şüphesiz
اِنَّ 

Allah
هللاَ 

emreder
یَأُْمرُ 

adaleti
بِاْلعَْدلِ 

ِذي اْلقُْرٰبى
yakınlara

ْحَسانِ  َواْالِ
ve vermeyi

 ve yasaklarfenalığı

iyiliği
َواِیتَٓائِ 

َواْلبَْغيِ َویَْنٰھى
azgınlığı çirkinliği

اءِ  َعنِ  َواْلُمْنَكرِ اْلفَْحَشٓ
Şüphesiz Allah, adaleti, iyiliği ve yakınlara vermeyi 
emreder, çirkinliği, fenalığı ve azgınlığı yasaklar. (16:90) 

sürekli kalacaklardır
َخاِلِدینَ 

orada
ا فِیَھٓ

 bulamazlar
� َال یَِجدُونَ  َوِلیا

yardımcı dadost da

نَِصیراً َوَال   

Orada sürekli kalacaklardır. Dost da, yardımcı da 
bulamazlar. (33:65) 

yarılmıştır
بِھِ 

 gök  -tir
َوْعدُهُ َكانَ 

O’nun  
va’di

َمْفعُوالً 
yerine getirilmiş

ُمْنفَِطرٌ السََّماءُ 
onunla

Gök onunla yarılmıştır. O’nun va’di yerine getirilmiştir. (73:18) 
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  kim  ْقُتِلَ َوَمن
öldürülürse

 ً َمْظلُوما
haksız yere

فَقَدْ 
şüphesiz

ً ِلَوِلیِّھِ َجعَْلنَا ُسْلَطانا
verdikonun velisineyetki

فََال یُْسِرفْ 
ancak aşırı gitmesin

اِنَّھُ  اْلقَتْلِ  فِي
kısastazira o

َكاَن َمْنُصوراً 
yardım görmüştür

Kim haksız yere öldürülürse, şüphesiz onun velisine 
yetki verdik. Ancak kısasta aşırı gitmesin! Zira o, 
yardım görmüştür. (17:33) 

döndürülecek 
kimselermişiz

اْلَحافَِرةِ  فِيیَقُولُونَ 
gerçekten  

biz mi

لََمْردُودُونَ أَئِنَّا
diyorlar kieski 

halimize
Gerçekten biz mi eski halimize döndürülecek 
kimselermişiz? (79:10) 

gökyüzüne 
yemin ederim

َوالسََّماءِ 
burçlara sahip 

olan

اْلبُُروجِ ذَاِت    
o güne
َواْلیَْومِ 

va’dedilen
َوَشاِھدٍ  اْلَمْوُعودِ 

 ve şahid 
olunana

şahid 
olana

 َوَمْشُھودٍ 

Burçlara sahip olan gökyüzüne yemin ederim! Va’dedilen o 
güne. Şahid olana(peygamberlere) ve şahid olunana. (29:1-3) 
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sizin 
yaratılmanız

َما َخْلقُُكمْ 
ve diriltilmeniz

َوَال بَْعثُُكمْ 
ancak
اِالَّ 

 kişinin  
(yaratılması ve diriltilmesi) gibidir! 

هللاَ َكنَْفٍس 
 

Allah

َواِحدَةٍ 
 kuşkusuz bir

َسِمیعٌ اِنَّ 
hakkıyla  
görendir

بَِصیرٌ 
hakkıyla 
işitendir

Sizin yaratılmanız ve diriltilmeniz ancak bir 
kişinin (yaratılması ve diriltilmesi) gibidir! 
Kuşkusuz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla 
görendir. (31:28) 

sabret

َواْصبِرْ 
Senin 

sabrın da

َوَما َصْبُركَ 
ancak

اِالَّ 
 Allah(’ın yardımı) 

 iledir

تَكُ  َوالَ بِا�ِ 
düşme

َوَال تَْحَزنْ 
onlara 

üzülme 

فِي َضْیقٍ َعلَْیِھمْ 
ve kurdukları 

tuzaklardan dolayı da

ا    یَْمُكُرونَ ِممَّ
sıkıntıya

Sabret! Senin sabrın da ancak Allah(’ın 
yardımı) iledir. Onlara üzülme ve kurdukları 
tuzaklardan dolayı da sıkıntıya düşme! (16:127) 
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şüphesiz
إِنَّ 

bu
َھذَا

-dür. 
َكانَ 

size
َمْشُكوًرالَُكمْ 

makbul
َجَزاءً 

 çabanız görülmüştür ödül
َوَكاَن َسْعیُُكمْ 

Şüphesiz bu size ödüldür. Çabanız makbul 
görülmüştür. (76:22) 

 اِنَّ 
şüphesiz 

ٰلوةَ   الصَّ
namaz 

 َكانَتْ 
-dır 

اْلُمْؤِمنِینَ َعلَى   
Mü’minler üzerine 

 ً  ِكتَابا
bir fariza 

  َمْوقُوتاً 
vakitleri belirlenmiş 

Şüphesiz namaz Mü’minler üzerine vakitleri 
belirlenmiş bir farizadır. (4:103) 

 de ki قُلْ 
sizden 

istemiyorum 
herhangi bir 

ücret 

 اِنْ  َالٓ اَْسـ�لُُكمْ 
değildir Ona  

(Kur’an’a) karşı 
O 

(Kur’an) 

 اِالَّ  ُھوَ 
başkası 

 ِلْلعَالَِمینَ 
bir 

öğütten 
âlemler 

için 

 ِذْكٰرى اَْجراً  َعلَْیھِ 

Ona (Kur’an’a) karşı sizden herhangi bir ücret 
istemiyorum. O (Kur’an), âlemler için bir 
öğütten başkası değildir. (6:90) 
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ve başka bir 
şey daha var

َوأُْخَرى
seveceğiniz
تُِحبُّونََھا

 bir yardım 
نَْصرٌ 

Allah’tan
رِ ِمَن ا�َِّ  َوبَّشِ

müjdele
َوفَتْحٌ 

 yakın ve bir 
fetih

اْلُمْؤِمنِیَن قَِریبٌ 
 Mü’minleri

Ve seveceğiniz başka bir şey daha var: Allah’tan bir 
yardım ve yakın bir fetih! Mü’minleri müjdele. (17:33) 

o halde 
girinkapılarından

cehennemin   içinde 
barınacakları yer

ne kötüdür! ebedi kalıcılar 
olarak

büyüklük taslayanların

O halde içinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin 
kapılarından girin! Büyüklük taslayanların 
barınacakları yer ne kötüdür! (16:29) 

kuşkusuz onlar
فَِانَُّھمْ 

yerler
ِكلُونَ  َالٰ

ondan
ِمْنَھا

 ve doldururlar
ِمْنَھافََماِلُؤنَ 

  karınlarını ondan
اْلبُُطونَ 

Kuşkusuz onlar, ondan yerler ve karınlarını 
ondan doldururlar. (37:66) 



Mazi 
Yaptı 

Muzari 
Yapar 

İsmi Fail 
Yapan 

İsmi Mef'ul 
Yapılan 

Mastar 
Yapma 

Anlam 
 

  Demek قَْولٌ  َمقُولٌ  قَائِلٌ  یَقُولُ  قَالَ 

 Bilmek ِعْلمٌ  َمْعلُومٌ  َعاِلمٌ  یَْعلَمُ  َعِلمَ 

رُ یَْكُف  َكفَرَ   İnkâr etmek ُكْفرٌ  َمْكفُورٌ  َكافِرٌ  

 İşlemek َعَملٌ  َمْعُمولٌ  َعاِملٌ  یَْعَملُ  َعِملَ 

 Yaratmak َخْلقٌ  َمْخلُوقٌ  َخاِلقٌ  یَْخلُقُ  َخلَقَ 



Mazi 
Yaptı 

Muzari 
Yapar 

İsmi Fail 
Yapan 

İsmi Mef'ul 
Yapılan 

Mastar 
Yapma 

Anlam 
 

 Yol göstermek ُھدًى ----- َھادٍ  یَْھِدي َھدَى

 Tutmak اَْخذٌ  َماُْخوذٌ  ٰاِخذٌ  یَاُْخذُ  اََخذَ 

 Tapmak ِعبَادَةٌ  َمْعبُودٌ  عَابِدٌ  یَْعبُدُ  َعبَدَ 

 Affetmek َعْفوٌ  ----- ----- یَْعفُ  َعفَا

 Sapmak َضالَلَةٌ  َمْضلُولٌ  َضالٌّ  یَِضلُّ  َضلَّ 



Mazi 
Yaptı 

Muzari 
Yapar 

İsmi Fail 
Yapan 

İsmi Mef'ul 
Yapılan 

Mastar 
Yapma 

Anlam 
 

 Hükmetmek قََضاءٌ  َمْقِضيٌّ  قَاٍض  یَْقِضي قََضى

 نَاهٍ  یَْنَھى نََھى
  

 Yasaklamak نَْھيٌ  َمْنِھيٌّ 

 Emretmek اَْمرٌ  َماُْمورٌ  ٰاِمرٌ  یَاُْمرُ  اََمرَ 

 Tevbe تَْوبَةٌ  ------ تَائِبٌ  یَتُوبُ  تَابَ 
etmek, 
dönmek 

 Vaad etmek َوْعدٌ  َمْوعُودٌ  َواِعدٌ  یَِعدُ  َوَعدَ  



Mazi 
Yaptı 

Muzari 
Yapar 

İsmi Fail 
Yapan 

İsmi Mef'ul 
Yapılan 

Mastar 
Yapma 

Anlam 
 

 Açmak فَتْحٌ  َمْفتُوحٌ  فَاتِحٌ  یَْفتَحُ  فَتَحَ 

 َرادٌّ  یَُردُّ  َردَّ 
 

 Döndürmek َردٌّ  َمْردُودٌ 

 Görmek َشَھادَةٌ  َمْشُھودٌ  َشاِھدٌ  یَْشَھدُ  َشِھدَ 



ancak
ا َمٓ اِنـَّ

ben 
emrolundum

اُِمْرتُ 
ibadet 

etmekle

اَْن اَْعبُدَ
 Rabbine

َربَّ 

الَِّذي
ki O

ٰھِذهِ 

 beldenin 
(Mekke’nin)

ben emrolundum

bu

َولَھُ اْلبَْلدَةِ 

اَْن اَُكونَ 
her şey

 müslümanlardan
﴾٩١﴿اْلُمْسِلِمینَ ِمَن 

َشْيءٍ ُكلُّ 

َواُِمْرتُ 
 O’nundur

olmamla

َمَھا َحرَّ
burayı haram 

 kılmıştır

(Dedi ki:) “Ben ancak bu beldenin (Mekke’nin) Rabbine 
ibadet etmekle emrolundum. Ki O, burayı haram 
kılmıştır. Her şey O’nundur. Ben Müslümanlardan 
olmamla emrolundum.”

30.DERS 



okumamla da
َواَْن اَتْلَُوا

Kur’an’ı
اْلقُْرٰانَ 

artık  
kim

فََمنِ 
 hidâyete 

ererse

اْھتَٰدى

ِلنَْفِسھِ 

Kur’an’ı okumamla da (emrolundum). Artık kim 
hidâyete ererse ancak kendi için hidâyete erer. Kim de 
saparsa, de ki: “Ben ancak uyarıcılardanım.” De ki: “Hamd 
Allah’adır. O, size âyetlerini gösterecek, siz de onları 
tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz 
değildir.”

kendi için

فَِانََّما

 hidâyete ererde ki

 ancak 

اَوَمنْ یَْھتَِدي اِنََّمٓ
saparsa

benاَنَا

﴾٩٢﴿اْلُمْنِذِرینَ  ِمنَ 
uyarıcılardanım

َوقُلِ 
de ki

ِ�ِ اْلَحْمدُ 
hamd  

Allah’adır

فَقُلْ َضلَّ 

ٰایَاتِھِ َسیُِریُكمْ 

فَتَْعِرفُونََھا
size  

gösterecek
âyetlerini

siz de onları 
tanıyacaksınız

َربُّكَ  َوَما
Rabbin 
değildir

ا  ﴾٩٣﴿تَْعَملُونَ َعمَّ بِغَافِلٍ 

kim de

habersizyaptıklarınızdan

ancak



GENİŞ ZAMAN FİLİNİN MANSUB HALİ 

Muzari fiillerin basına ‘nasb edatları’ denilen 
edatlardan biri geldiği zaman fiil mansub olur. 
Mansub şöyle olur: 

- Tekil salim fiillerde son harfin 
harekesi üstüne dönüşür:  ُیَْكتُبَ  یْكتُب 

- Son harfi illetli olan tekil 
fiillerin son harfi üstünlü olarak 
okunur : 

 یَاْتِيَ  یَاْتِي

- Çoğul fillerde sondaki ( ن ) harfi 
düşer, yerine ( ا ) harfi gelir:  َیَْكتُبُوا یَْكتُبُون 



Nasb edatları şunlardır: 

Olması için, ta ki  ِل 

O zaman (şart 
cümlelerinde)   َف 

Eğer  ِنْ ا  

-a kadar, ta ki حتَّى 
olması için, ta 

ki  َْكى 
Ki, olması 

için  ْاَن 
Gelecek zamanın 
olumsuzu 
(olmayacak) 

 لَنْ 

Olmaması için  َّالَ اَْن  اَال  

Ta ki, olmaması için  ََكْى الَ  َكْیال 
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(havariler) 
dediler ki 

 قَالُوا
biz  

istiyoruz ki 

 نُِریدُ 
yiyelim 
 اَْن نَأُْكلَ 

ondan 
 ِمْنَھا

 Dediler ki: “Biz istiyoruz ki ondan yiyelim. (5:113) 

isterler 

 یُِریدُونَ 
 çıkmak  

 اَْن یَْخُرُجوا
ateşten 

 ِمَن النَّارِ 
onlar değildirler 
 بَِخاِرِجینَ  َوَما ُھمْ 

oradan çıkacak 
 ِمْنَھا

Ateşten çıkmak isterler, onlar oradan çıkacak 
değildirler. (5:37) 

bu وا  ِلتَْعلَُمٓ
bilmeniz içindir 

gerçekten 

 هللاَ  اَنَّ 
Allah’ın  

 یَْعلَمُ 
bildiğini 

 َما
her 
şeyi 

 َوَما فِي السَّٰمَواتِ 
ve her 

şeyi  

اْالَْرِض  فِي  
yerdeki 

 ٰذِلكَ 
göklerdeki 

Bu, gerçekten Allah’ın, göklerdeki her şeyi ve 
yerdeki her şeyi bildiğini bilmeniz içindir. (5:97) 
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ben yarattım
اْلِجنَّ 

 ve 
insanları

ْنسَ  إِالَّ َواْإلِ
ancak

 ِلیَْعبُدُوِن 
bana ibadet 
etsinler diye

َوَما َخلَْقتُ 
cinleri

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

eğer
َولَوْ 

hakikaten onlar

أَنَُّھمْ 
sabretselerdi
َصبَُروا

kadar
لََكانَ َحتَّى

elbette 
olurdu

تَْخُرجَ 
 yanlarına sen  

çıkıncaya

َخْیًراإِلَْیِھمْ 
kendileri 

için

لَُھمْ 
daha  

hayırlı

Eğer hakikaten onlar, sen yanlarına çıkıncaya kadar (49:5) 
sabretselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı olurdu.  

ve seni 
zikredelim

َكثِیراً َكْي نَُسبَِّحكَ 
daha çok daha çok

َونَْذُكَركَ َكثِیراً 
ki seni tesbih 

edelim

Ki seni daha çok tesbih edelim. Ve seni daha 
çok zikredelim. (20:33-34) 
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Eğer yapmadıysanız ki asla yapamayacaksınız, o halde 
sakının o ateşten ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır. (2:24) 

 َواِنَّا
şüphesiz 

biz 
asla oraya 

girmeyeceğiz çıkmayıncaya 

 ِمْنَھا لَْن نَْدُخلََھا
oradan kadar eğer 

 یَْخُرُجوا فَِانْ 
 çıkarlarsa 

 ِمْنَھا
oradan 

 فَِانَّا
kuşkusuz 

biz de 

  دَاِخلُوَن 
hemen 
gireriz 

 یَْخُرُجوا َحتّٰى

Şüphesiz onlar oradan çıkmayıncaya kadar biz 
asla oraya girmeyeceğiz. Eğer oradan çıkarlarsa, 
kuşkusuz biz de hemen gireriz. (5:22)   

eğer 
 لَْم تَْفعَلُوا فَِانْ 

yapmadıysanız 
 َولَْن تَْفعَلُوا
Ki asla 
yapamayacaksınız 

O halde 
sakının 

 النَّارَ  فَاتَّقُوا
ateşten 
 الَّتِي

ki 
 َوقُودَُھا

Onun 
yakıtı 

 النَّاسُ 
insanlar 

 َواْلِحَجاَرةُ 
Ve taşlardır 

o sanıyor
أَیَْحَسبُ 

asla güç 
yetiremeyeceğini mi

أَْن لَْن یَْقِدرَ 
kendisine

َعلَْیھِ 
hiç kimsenin
 أََحدٌ 

O, hiç kimsenin kendisine asla güç 
yetiremeyeceğini mi sanıyor? (90:5) 
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koyduyeryüzünesabit dağlarsarsmaması içinsizi

Sizi sarsmaması için yeryüzüne sabit dağlar koydu. (16:15) 

َوَما ُكنَّا
Biz  

değiliz

بِینَ   َرُسوالً َحتّٰى نَْبعَثَ ُمعَذِّ
(hiçbir kavme) 
azab ediciler

 göndermedikçebir 
peygamber

Biz bir peygamber göndermedikçe (hiçbir 
kavme) azab ediciler değiliz. (17:15) 

ٰادَمَ  بَٓنِيیَا 
ey Âdemoğulları

اَلَْم اَْعَھدْ 
 sizezira o ahdetmedim 

mi? 

لَُكمْ اَْن َال تَْعبُدُوااِلَْیُكمْ 
şeytana bir 

düşmandır  

ُمبِینٌ َعدُوٌّ 
apaçık

اِنَّھُ الشَّْیَطانَ 
kulluk 

etmeyin diye 
size 

Ey Âdemoğulları! Size Şeytana kulluk etmeyin, zira o, 
size apaçık bir düşmandır” diye ahdetmedim mi? (36:60) 
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یَُردُّ 
itilir

َوِمْنُكمْ 
kimisien rezil çağınabilmez hale 

gelsin diye  sizden 
بَْعدَ اِٰلى اَْرذَلِ َمنْ 

sonra ömrünbir 
ilimden

ً ِعْلمٍ  َشْیـٴا
bir şey

ِلَكْي َال یَْعلَمَ اْلعُُمرِ 

Allah sizi yarattı, sonra sizi öldürür. Sizden 
kimisi, bir ilimden sonra bir şey bilmez hale 
gelsin diye ömrün en rezil çağına itilir. (16:70) 

indirdik
اًجا َوأَْنَزْلنَا  ثَجَّ

şarıl şarıl 
akan

ِمَن اْلُمْعِصَراتِ 
 bir su

taneler
yağmur yüklü 
bulutlardan

 َونَبَاتًا ِلنُْخِرجَ َماءً 
onunla

َحب�ابِھِ 
çıkaralım 

diye
ve bitkiler

Yağmur yüklü bulutlardan şarıl şarıl akan bir su indirdik. 
Onunla taneler ve bitkiler çıkaralım diye. (78:14-15) 

َال یُْؤِمنُونَ 
iman etmezler

بِھِ 
 ona

اْلعَذَابَ یََرُواَحتّٰى
kadar dagörünceyeazabı

 اْالَِلیمَ 
acıklı

Acıklı azabı görünceye kadar da ona iman 
etmezler. (26:201) 
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İşte böylece 
 َجعَْلنَاُكمْ  َوَكٰذِلكَ 

kıldık ki 
sizi 

ةً   اُمَّ
bir 

ümmet 

 ً  َوَسطا
vasat olasınız 

 ُشَھدَٓاءَ  ِلتَُكونُوا
şahidler 

 َویَُكونَ 
peygamber de 
ُسولُ   َعلَْیُكمْ  الرَّ

sizin 
 üzerinize 

 َشِھیداً 
şahid olsun 

 َعلَى النَّاِس 
insanlar 
üzerinde 

(Ey Müslümanlar!) İşte böylece vasat bir ümmet 
kıldık ki sizi, insanlar üzerinde şahidler olasınız 
ve peygamber de sizin üzerinize şahid olsun! (2:143) 



 تَْعِرفَ  یَْعِرفَ  تَْعِرفُ  یَْعِرفُ 

 تَْعِرفُوا یَْعِرفُوا تَْعِرفُونَ  یَْعِرفُونَ 

Bilmek 

Bilmek 

 Vurmak َمْضُروبٌ  َضاِربٌ  یَْضِربُ  َضَربَ 

 Vurmak تَْضِربُوا یَْضِربُوا تَْضِربُونَ  یَْضِربُونَ 

 Yardım etmek تَْنُصرَ  یَْنُصرَ  تَْنُصرُ  یَْنُصرُ 

 Yardım etmek تَْنُصُروا یَْنُصُروا تَْنُصُرونَ  یَْنُصُرونَ 

Merfu Mansub Anlam 



 تَْعلَمَ  یَْعلَمَ  تَْعلَمُ  یَْعلَمُ 

 تَْعلَُموا یَْعلَُموا تَْعلَُمونَ  یَْعلَُمونَ 

Bilmek 

Bilmek 

 Çağırmak تَْدُعوَ  یَْدُعوَ  تَْدُعو یَْدُعو

 Çağırmak تَْدُعوا یَْدُعوا تَْدُعونَ  یَْدُعونَ 

 Demek تَقُولَ  یَقُولَ  تَقُولُ  یَقُولُ 

 Demek تَقُولُوا یَقُولُوا تَقُولُونَ  یَقُولُونَ 

Merfu Mansub Anlam 



 تَاْتِيَ  یَاْتِيَ  تَاْتِي یَاْتِي

 تَاْتُوا یَاْتُوا تَاْتُونَ  یَاْتُونَ 

Gelmek 

Gelmek 

 Bulmak تَِجدَ  یَِجدَ  تَِجدُ  یَِجدُ 

 Bulmak تَِجدُوا یَِجدُوا تَِجدُونَ  یَِجدُونَ 

 Sapmak تَِضلَّ  یَِضلَّ  تَِضلُّ  یَِضلُّ 

اتَِضلُّو یَِضلُّوا تَِضلُّونَ  یَِضلُّونَ   Sapmak 

Merfu Mansub Anlam 



 نَْكتُبَ  اَْكتُبَ  نَْكتُبُ  اَْكتُبُ 

 نَقُولَ  اَقُولَ  نَقُولُ  اَقُولُ 

Yazmak 

Demek 

 Karşılık vermek نَْجِزيَ  اَْجِزيَ  نَْجِزي اَْجِزي

 Affetmek نَْعفُوَ  اَْعفُوَ  نَْعفُو اَْعفُو

Merfu Mansub Anlam 



Birbirlerine neyi 
soruyorlar? O büyük haberi mi? Ki onlar onun hakkında 
ayrılığa düşmüşlerdir. Hayır, yakında bileceklerdir. 
Sonra hayır, yakında bileceklerdir.

neyi
َعمَّ 

birbirlerine soruyorlar
)١(یَتََساَءلُوَن 

o haberi mi
َعِن النَّبَإِ 

 büyük 
)٢(اْلعَِظیمِ 

)٣(ُمْختَِلفُوَن 
ayrılığa düşmüşlerdir

الَِّذي ُھمْ 
 onun hakkında

sonra

ki onlar
فِیھِ 

َكالَّ َكالَّ 
yakında 

bileceklerdir
 yakında 

bileceklerdir

)٥(َسیَْعلَُموَن  ثُمَّ )٤(َسیَْعلَُموَن 
hayırhayır
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Yeri bir döşek yapmadık mı? Dağları da kazıklar? Sizi çift 
çift yarattık. Uykunuzu bir dinlenme yaptık. Geceyi bir 
örtü yaptık. Gündüzü de geçim vakti kıldık. Üstünüzde 
yedi sağlam göğü bina ettik.

yapmadık mı
أَلَْم نَْجعَلِ 

yeri
اْألَْرضَ 

bir döşek
)٦(ِمَھادًا

dağları da
َواْلِجبَالَ 

)٨(أَْزَواًجا
çift çift

)٧(أَْوتَادًا
 sizi yarattık

 bir dinlenme 

kazıklar
َوَجعَْلنَاَوَخلَْقنَاُكمْ 

َوَجعَْلنَا
uykunuzu

 geceyi
)١٠(ِلبَاًسااللَّْیلَ 

bir örtü
َوَجعَْلنَا

kıldık
النََّھارَ 
 gündüzü de

نَْوَمُكمْ 

)٩(ُسبَاتًا

)١١(َمعَاًشا 
geçim vakti

 yaptık

yaptık

فَْوقَُكمْ َوبَنَْینَا
göğü bina 

ettik
üstünüzde

َسْبعًا
 yedi 

)١٢(ِشدَادًا 
sağlam



GENİŞ ZAMAN FİLİNİN MECZUM HALİ 

Fiiller hiçbir zaman mecrur olmaz. Bazen 
okumada kolaylık olması için meczum fillerin 
harekesi esreye dönebilir. Meczum hal 
aşağıdaki durumlarda kullanılır: 
- Emir veya nehiy (olumsuz emir) 
- Şart cümleleri 
- Geçmiş zamanın olumsuzu (  ْلَم ) 

- Salim tekil fiillerin son harfinin 
harekesi cezim olur:  ُیَْكتُبْ  یْكتُب 

- Son harfi illetli olan fiillerin 
son harfi düşer: تَرَ  تََرى 

- Çoğul fillerde sondaki ( ن  ) 
harfi düşer, yerine ( ا ) harfi gelir:  َیَْكتُبُوا یَْكتُبُون 
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َال تَْجعَلْ 
edinme 

beraber

هللاِ َمعَ 
 Allah ile 

 ً اِٰلھا
bir 
ilah

ٰاَخرَ 
başka

ً فَتَْقعُدَ  َمْخذُوالً َمْذُموما
sonra oturup 

kalırsın kınanmış
ve kendi başına terk 

edilmiş olarak

Allah ile beraber başka bir ilah edinme! Sonra kınanmış 
ve kendi başına terk edilmiş olarak oturup kalırsın. (17:22) 

Öyleyse koşmayın 
ِ�َِّ  فََال تَْجعَلُوا

Allah’a 
 اَْندَاداً 

eşler 
 َواَْنتُمْ 

siz biliyorken 
  تَْعلَُمونَ 

Öyleyse siz biliyorken Allah’a eşler koşmayın. (2:22) 

ِللشَّْمِس 
güneşe de  secde etmeyinAllah’a

َوَال ِلْلقََمرِ َال تَْسُجدُوا
secde ediniz

ِ�َِّ َواْسُجدُوا
aya da

Güneşe de, aya da secde etmeyin. Allah’a secde 
ediniz. (41:37) 



60 Hilelerini boşa çıkarmadı mı? (105:2) 

Bunlar 

 تِْلكَ 
sınırlarıdır 
 ُحدُودُ 

Allah’ın 
 هللاِ 

onlara  
yaklaşmayın 

İşte 
böylece 

 َكٰذِلكَ  فََال تَْقَربُوَھاۜ 
açıklıyor 

ٰایَاتِِھ   هللاُ   
 Allah 

 یُبَیِّنُ 
âyetlerin

i 

لَعَلَُّھْم   ِللنَّاِس     یَتَّقُونَ  
insanlara 

umulur 
ki 

sakınırlar 

Bunlar, Allah’ın sınırlarıdır, onlara yaklaşmayın! 
İşte böylece Allah, âyetlerini insanlara 
açıklıyor, umulur ki sakınırlar. (2:187) 

karıştırmayın 

 اْلَحقّ  َوَال تَْلبُِسوا
hakkı 

 َوتَْكتُُموا بِاْلبَاِطلِ 
batıl ile gizlemeyin 

 َواَْنتُمْ  اْلَحقَّ 
siz biliyorken 

   تَْعلَُمونَ 
 hakkı  

Hakkı batıl ile karıştırmayın ve siz biliyorken 
hakkı gizlemeyin. (2:42) 

أَلَْم یَْجعَلْ 
 çıkarmadı mı

َكْیدَُھمْ 
boşa

 فِي تَْضِلیٍل 
hilelerini
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yapmadık mı
أَلَْم نَْجعَلِ 

yeri
اْألَْرضَ 

bir döşek
 ِمَھادًا

dağları da
 أَْوتَادًاَواْلِجبَالَ 

kazıklar

Yeri bir döşek yapmadık mı? Dağları da kazıklar?  (78:6-7)  

bir baksın
فَْلیَْنُظرِ 

insan
ْنَسانُ  اْإلِ

neyden
ِممَّ 

yaratıldı
ُخِلقَ 

İnsan, bir baksın! neyden yaratıldı. (86 : 5) 

demeyin! 
ِلَمنْ   َوَال تَقُولُوا  

kimseler 
için 

 یُْقتَلُ 
öldürülen  

  فِي َسبِیِل هللاِ  
Allah 

yolunda 
“ölüler” 
  بَْل    اَْمَواتٌۜ 

Bilakis (onlar) 

 َوٰلِكنْ 
siz 

anlayamazsınız 

  َال تَْشعُُروَن 
fakat 

 اَْحیَٓاءٌ 
diridirler 

Allah yolunda öldürülen kimseler için “ölüler” demeyin! 
Bilakis (onlar) diridirler, fakat siz anlayamazsınız. (2:154) 
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فَْلیَْعبُدُوا
kulluk etsinlerevin

َربَّ 
bu

 اْلبَْیتِ َھذَا
Rabbine

Bu evin Rabbine kulluk etsinler. (106:3) 

َعلَّمَ 
öğretti

ْنَسانَ  اْإلِ
insana

یَْعلَمْ َما لَْم   
bilmediğini

İnsana bilmediğini öğretti.  (96:5) 

لَْم یَِلدْ 
O doğurmamıştırO’nun

ُكفًُوایُولَدْ َولَْم 
yoktur  hiçbir 

لَھُ َولَْم یَُكنْ    أََحدٌ 
ve doğurulmamıştırdengi

O, doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. O’nun 
hiçbir dengi yoktur. (3:120) 
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eğer 
 اِنْ 

 size  
dokunursa  

 تَْمَسْسُكمْ 
bir iyilik 
 َحَسنَةٌ 

onları 
üzer 

eğer 
 َواِنْ  تَُسْؤُھمْ 

onunla 

 یَْفَرُحوا

 بَِھا
sevinirler 

 تُِصْبُكمْ 
bir  

kötülük 

eğer 
 َواِنْ 

sabreder 

 size  
erişirse 

 َسیِّئَةٌ 

ُكمْ  َوتَتَّقُوا تَْصبُِروا  َال یَُضرُّ
sakınırsanız size zarar 

vermez 
onların  
hilesi 

ً  َكْیدُُھمْ   َشْیـٴا
hiçbir 

Eğer size bir iyilik dokunursa, onları üzer! Eğer size bir 
kötülük erişirse, onunla sevinirler. Eğer sabreder ve 
sakınırsanız, onların hilesi size hiçbir zarar vermez. (3:120) 

فََال تَقُلْ 
deme

ا َوَال تَْنَھْرُھَمااُفٍّ لَُھَمٓ
onlara“öf” bileve onları 

azarlama

َوقُلْ 
söyle

قَْوالً  لَُھَما
onlarasöz

 ً َكِریما
güzel

Onlara “öf” bile deme ve onları azarlama! 
Onlara güzel söz söyle!(17:23) 



Merfu Meczum Anlam 

 تَْعِر فْ  یَْعِر فْ  تَْعِرفُ  یَْعِرفُ 
 تَْعِرفُوا یَْعِرفُوا تَْعِرفُونَ  یَْعِرفُونَ 

Bilmek 

Bilmek 

 Vurmak تَْضِربْ  یَْضِربْ  تَْضِربُ  یَْضِربُ 

 Vurmak تَْضِربُوا یَْضِربُوا تَْضِربُونَ  یَْضِربُونَ 

 Yardım etmek تَْنُصرْ  یَْنُصرْ  تَْنُصرُ  یَْنُصرُ 

 Yardım etmek تَْنُصُروا یَْنُصُروا تَْنُصُرونَ  یَْنُصُرونَ 



 تَْعلَمْ  یَْعلَمْ  تَْعلَمُ  یَْعلَمُ 

 تَْعلَُموا یَْعلَُموا تَْعلَُمونَ  یَْعلَُمونَ 

Bilmek 

Bilmek 

 Çağırmak تَْدعُ  یَْدعُ  تَْدعُ  یَْدُعو

 Çağırmak تَْدُعوا یَْدُعونا تَْدُعونَ  یَْدُعونَ 

 Demek تَقُولْ  یَقُولْ  تَقُولُ  یَقُولُ 

 Demek تَقُولُوا یَقُولُوا تَقُولُونَ  یَقُولُونَ 

Merfu Meczum Anlam 



 تَاْتِ  یَاْتِ  تَاْتِي یَاْتِي

 تَاْتُوا یَاْتُوا تَاْتُونَ  یَاْتُونَ 

Gelmek 

Gelmek 

 Bulmak تَِجدْ  یَِجدْ  تَِجدُ  یَِجدُ 

 Bulmak تَِجدُوا یَِجدُوا تَِجدُونَ  یَِجدُونَ 

 Sapmak تَْضِللْ  یَْضِللْ  تَِضلُّ  یَِضلُّ 

اتَِضلُّو یَِضلُّواَ  تَِضلُّونَ  یَِضلُّونَ   Sapmak 

Merfu Meczum Anlam 



 نَْكتُبْ  اَْكتُبْ  نَْكتُبُ  اَْكتُبُ 

 نَقُولْ  اَقُولْ  نَقُولُ  اَقُولُ 

Yazmak 

Demek 

 Karşılık نَْجزِ  اَْجزِ  نَْجِزي اَْجِزي
vermek 

 Affetmek نَْعفُ  اَْعفُ  نَْعفُو اَْعفُو

Merfu Meczum Anlam 



Biz ona şiir öğretmedik, hem ona yaraşmaz da! O, 
sadece bir öğüt ve apaçık bir Kur’an’dır. Ta ki diri 
olanları uyarsın ve kâfirler aleyhine de (azab) hükmü 
hak olsun.

biz ona öğretmedik
َوَما َعلَّْمنَاهُ 

şiir
ْعرَ  الّشِ

hem yaraşmaz da
یَْنبَِغيَوَما 

 ona
لَھُ 

ِذْكرٌ 
bir öğüt

اِْن ُھوَ 
 sadeceta ki uyarsın o
َوقُْرٰانٌ اِالَّ 

َمْن َكانَ 
apaçık

 diri
 � َویَِحقَّ َحیا

ve hak 
olsun

اْلقَْولُ 
(azab) 
hükmü

﴾۷۰﴿اْلَكافِِرینَ  َعلَى  
 kâfirler 

aleyhine de

ِلیُْنِذرَ ﴾٦۹﴿ُمبِینٌ 
ve bir  

Kur’an’dır

olanları

32.DERS 



FİİLLERİN MANSUB VE MECZUM HALLERİ: 

Fiillerin mansub ve meczum halleri “yapması, 
etmesi” şeklinde ifade edilmiştir. Bu 
kelimelerin anlamları başlarına gelen    ْلَنْ ، الَ ، اَن ،

اِنْ ، لَمْ    gibi harflerle tamamlanır. Mesela: 

 Yapmanız تَْفعَلُوا

 Yapmayacaksınız لَْن تَْفعَلُوا

 Yapmayın الَ تَْفعَلُوا

 Sizin yapmanız اَْن تَْفعَلُوا
için 

 Yapmadınız لَْم تَْفعَلُوا

 Eğer yaparsanız اِْن تَْفعَلُوا
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GENİŞLETMEMİZ:  ( ْنَْشَرح) : Örneğimizde kelimeden 
önce  ( لَْم) geldiği için anlamı “genişletmedik” 
olur. Cümle basındaki (  َا ) harfinin soru 
anlamına geldiğini biliriz. O halde ifadenin 
anlamı “genişletmedik mi” olur.  

Sözlükte her hangi bir kelimeyi bulmak için 
önce kelimenin ilk harfinin başladığı sayfayı 
bulmamız gerekir. Sonra yine Arapça harf 
sırasına göre ikinci harfi, üçüncü harfi bularak 
sonuca ulaşabiliriz. Bir kelimenin kök harflerini 
bulamadığımızda aşağıdaki değişiklikleri 
yaparak bulmaya çalışılır.  
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Bir kelimenin kök harflerini bulamadığımızda 
aşağıdaki değişiklikleri yaparak bulmaya 
çalışılır.  

-Kelimenin başında yer alan takıları, bağlaçları 
ve benzeri harfleri ( ل، ف، و، ال  ) çıkarın, 
 
-Kelimenin sonunda bulunan zamirleri                 
ھم، ھا )  ،كم، ه   ) çıkarın, 
 
-Kelimenin başında ve sonunda bulunun te’kid 
harflerini ( ّل ن، ) çıkarın. 
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biz ona öğretmedik
َوَما َعلَّْمنَاهُ 

şiir
ْعرَ  الّشِ

hem yaraşmaz da
یَْنبَِغيَوَما 

 ona
لَھُ 

ِذْكرٌ 
bir  

öğüt

اِْن ُھوَ 
 sadece o
َوقُْرٰانٌ اِالَّ 

apaçık
ُمبِینٌ 

ve bir  
Kur’an’dır

Biz ona şiir öğretmedik, hem ona yaraşmaz da! O, 
sadece bir öğüt ve apaçık bir Kur’an’dır. (36:69) 

ta ki uyarsın 
َمْن َكانَ 

 diri
 � َویَِحقَّ َحیا

ve hak 
olsun

اْلقَْولُ 
(azab) 
hükmü

اْلَكافِِرینَ َعلَى   
 kâfirler aleyhine de

ِلیُْنِذرَ 
olanları

Ta ki diri olanları uyarsın ve kâfirler aleyhine 
de (azab) hükmü hak olsun. (36:70) 



 ُمبِینٌ 

 َما یَْنبَِغي 

 َویَِحقَّ 

 لَھُ 

 َما َعلَّْمنَاهُ  

 ِلیُْنِذرَ 

 ِذْكرٌ 

 اِنْ 

ْعرَ   الّشِ
 

 َعلَى اْلَكافِِرینَ 
 

 �  َحیا

 ُھوَ 

Kelimelerin anlamlarını yazın. 

Apaçık 

Hem yaraşmaz da 

Ve hak olsun 

Ona 

Biz ona öğretmedik 

Ta ki uyarsın  

Bir öğüt 

O 

Şiir 

Kâfirler aleyhine de 

Diri 

Sadece 



Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Ve senin 
yükünü indirip atmadık mı? Ki o, senin belini 
bükmüştü.

biz açıp 
genişletmedik mi

أَلَْم نَْشَرحْ 
 senin 

لَكَ 
göğsünü
)١(َصْدَرَك 

ve indirip 
atmadık mı

َوَوَضْعنَا

الَِّذي
ki o

َعْنكَ 
 yükünü senin
أَْنقَضَ )٢(ِوْزَرَك 

senin belini
)٣(َظْھَرَك 

bükmüştü

33.DERS 



Ve senin şanını yüceltmedik mi? Şüphesiz zorlukla 
beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber 
bir kolaylık vardır. O halde boş kaldığın zaman hemen 
(ibadetle) koyul ve Rabbine yalvar.

ve yüceltmedik mi
َوَرفَْعنَا

senin
لَكَ 

şanını
)٤(ِذْكَرَك 

 şüphesiz 
)٥(یُْسًرا فَِإنَّ 

bir  
kolaylık

َمعَ 
 zorlukla

zorlukla

beraber 
vardır

إِنَّ اْلعُْسرِ 

)٦(یُْسًرا

beraber 
vardır

 o halde 
zaman

فََرْغتَ فَِإذَا
boş  

kaldığın

)٧(فَاْنَصْب 
hemen 
yorul

َوإِلَى َربِّكَ 
 ve Rabbine

َمعَ 

اْلعُْسرِ 

) ٨(فَاْرَغْب   
yalvar

gerçekten

bir  
kolaylık
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Bu elifin harekesi fiilin orta harfinin harekesine 
bağlıdır. Orta harfin harekesi ötre ise elif de 
ötre alır, aksi halde elif esre alır. Ayrıca fiil 
meczup yapılır; yani tekil ise son harfinin 
harekesi cezim olur, çoğul ise sondaki (  (  ن
harfi düşer, yerine ( ا ) harfi gelir. İlletli fiillerde 
emir kalıpları biraz farklıdır. Uçlu fillerin emir 
kiplerine örnekler aşağıda verilmiştir. 

EMİR: Emir, bir işin yapılması için söylenen 
sözdür. Fiillerin emir kipleri ile dilek kipleri 
aynıdır. Salim fiillerde emir yapmak için fiilin 
muzari halinin başındaki muzariyat harfi                
(   .atılır, onun yerine bir elif harfi getirilir ( ن، ي ت، ا



Mazi Emir Muzari Çoğul Emir Anlamı 

 ,Vaki olmak قَعُوا قَعْ  یَقَعُ  َوقَعَ 
düşmek 

 Karşılıksız َھبُوا َھبْ  یََھبُ  َوَھبَ 
vermek 

 Söylemek قُولُوا قُلْ  یَقُولُ  قَالَ 

 Ayağa kalkmak قُوُموا قُمْ  یَقُومُ  قَامَ 

 Olmak ُكونُوا ُكنْ  یَُكونُ  َكانَ 



Mazi Emir Muzari Çoğul Emir Anlamı 

 Okumak اُتْلُوا اُتْلُ  یَتْلُو تَالَ 

 Çağırmak, dua اُْدعُوا اُْدعُ  یَْدعُو دَعَا
etmek 

 یَْساَلُ  َساَلَ 
 

 Sormak اِْسئَلُوا َسْل اِْسئَلْ 

 Okumak اِْقَر اُوا اِْقَراْ  یَْقَراُ  قََراَ 

 Korumak قُوا قِ  یَِقي َوقَى



Mazi Emir Muzari Çoğul Emir Anlamı 

 Açmak اِْفتَُحوا اِْفتَحْ  یَْفتَحُ  فَتَحَ 

 ,Diriltmek اِْبعَثُوا اِْبعَثْ  یَْبعَثُ  بَعَثَ 
göndermek 

 یَتُْركُ  تََركَ 
 

 Terk etmek اُتُْركُوا اُتُْركْ 

 Toplamak اُْحُشُروا اُْحُشرْ  یَْحُشرُ  َحَشرَ 

 Yazmak اُْكتُبُو اُْكتُبْ  یَْكتُبُ  َكتَبَ 



Mazi Emir Muzari Çoğul Emir Anlamı 

 İnkar etmek اُْكفُُروا اُْكفُرْ  یَْكفُرُ  َكفَرَ 

 Bilmek اِْعلَُموا اِْعلَمْ  یَْعلَمُ  َعِلمَ 

 یَْعَملُ  َعِملَ 
 

 Çalışmak اِْعَملُو اِْعَملْ 

 Engel olmak اُْصدُدُوا اُْصدُدْ  یَُصدُّ  َصدَّ 

 Yemek ُكلُوا ُكلْ  یَاُْكلُ  اََكلَ 
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بَْینَ 
arasında  o halde hükmetuyma

اْلَھٰوىالنَّاِس فَاْحُكمْ 
hak ile

َّبِعِ بِاْلَحقِّ  َوَال تَت
insanlarhevâya

O halde insanlar arasında hak ile hükmet. 
Hevâya uyma! (38:26) 

Siz beni 
zikredin ki, 

 َواْشُكُروا ِلي فَاْذُكُروٓنِي
ben de sizi 
zikredeyim/anayım 

تَْكفُُرونِ۬ َوَال   
Bana 

şükredin 
ve bana nankörlük 

etmeyin 

 اَْذُكْرُكمْ 

Siz beni zikredin ki, ben de sizi zikredeyim/anayım. 
Bana şükredin ve bana nankörlük etmeyin! (2:152) 

 َعنَّا
bizi 

 لَنَا َواْغِفرْ 
bağışla 

 َواْعفُ 
bizi 

 َواْرَحْمنَا
bize 

merhamet et 

 اَْنتَ 
Sen Mevlâmızsın 

 َمْوٰلینَا
affet 

فَاْنُصْرنَا  اْلقَْومِ  َعلَى   
bize 

yardım et 
topluluğuna 

karşı 

  اْلَكافِِرینَ 
kâfirler 

Bizi affet! Bizi bağışla! Bize merhamet et! Sen Mevlâmızsın, 
kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et! (2:286) 
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 Sabah ve akşam Rabbinin adını zikret. (76:25) 

Allah’tan sakının ve bilin ki gerçekten Allah, 
muttakilerle beraberdir. (2:194) 

De ki: “(Dilediğinizi) yapın! Artık amelinizi Allah 
da, Resûlü de, Mü’minler de görecektir. (9:105) 

zikret
اْسمَ 

 Rabbinin
بُْكَرةً َربِّكَ 

sabah
 َوأَِصیًال 
akşam 

َواْذُكرِ 
adını

de ki 
 َوقُلِ 

(dilediğinizi) 
yapın 

 اْعَملُوا
artık  

görecektir 

 فََسیََرى
Allah da 

 َواْلُمْؤِمنُونَ  هللاُ 
Mü’minler de 

 َعَملَُكمْ 
Resûlü de amelinizi 

 َوَرُسولُھُ 

sakının 
 َواتَّقُوا

Allah’tan 
 هللاَ 

ve 
bilin ki 

وا  َواْعلَُمٓ
gerçekten Allah 

  هللاَ    اَنَّ  
beraberdir 

  َمعَ    اْلُمتَِّقینَ 
muttakilerle 
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 Oku, yaratan Rabbinin adıyla. (96:1) 

Bir şeyin olmasını istediği zaman O’nun emri sadece 
ona “Ol!” demesidir, o da hemen oluverir. (36:82) 

Rabbim! Bana salihlerden (bir evlat) ihsan et. (37:100) 

oku
اْقَرأْ 

adıyla
بِاْسمِ 

Rabbinin
َربِّكَ 

yaratan
َخلَقَ الَِّذي   

sadece
ا َمٓ اِنـَّ

O’nun 
emri

اَْمُرهُٓ 
zaman

اِذَٓا
 istediği 
لَھُ اََرادَ

ona

 ً َشْیـٴا
 demesidir bir şeyin 

olmasını

ُكنْ اَْن یَقُولَ 
o da hemen  

oluverir

 فَیَُكونُ 
ol

َربِّ 
 ihsan et
ِليَھبْ 

bana
اِلِحینَ ِمَن  الصَّ  

salihlerden (bir evlat) Rabbim
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 Birazı hariç, geceleyin kalk! (Gecenin) yarısı kadar, ya 
da ondan biraz eksilt. Yahut üzerine ilave et. Ve 
Kur’an’ı ağır bir okuyuşla tane tane oku. (73:2-4) 

Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye varın, Rabbinize 
ibadet edin ve hayır işleyin. Umulur ki kurtuluşa 
erersiniz. (22:77) 

قُمِ 
geceleyin

نِْصفَھُ اللَّْیلَ 
(gecenin) yarısı 

kadar

إِالَّ 
birazı ondan hariç

أَوِ  قَِلیالً 

 قَِلیًال 

eksilt

 yahut
ِزدْ أَوْ 

ilave et
َعلَْیھِ 

üzerine
َوَرتِّلِ 

 ve tane  
tane oku

ِمْنھُ اْنقُصْ 

اْلقُْرآَنَ 
Kur’an’ı

ya da

biraz
 تَْرتِیًال 

ağır bir 
okuyuşla

یَٓا اَیَُّھا
eysecdeye varın

َواْعبُدُواٰاَمنُواالَِّذیَن 
rükû edin

 Rabbinize
َواْفعَلُواَربَُّكمْ 

ve işleyin
اْلَخْیرَ 

hayır
لَعَلَُّكمْ 

umulur ki

َواْسُجدُوااْرَكعُوا

تُْفِلُحونَ 
kurtuluşa erersiniz

iman edenleribadet edin
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Artık benimle onların arasını nasıl ayıracaksan ayır. 
Beni ve beraberimdeki Mü’minleri kurtar.  (26:118) 

Yeryüzünde yürüyüp (dolaşın) ve suçluların sonu 
nasıl olmuş bir bakın. (27:69) 

Hani bir zaman şu şehre girin demiştik, orada 
dilediğiniz yerden bolca yiyin. (2:58) 

 artık  
ayır

َوبَْینَُھمْ بَْینِي فَاْفتَحْ 
benimle onların 

arasını

 ً فَتْحا
nasıl 

ayıracaksan

نِي َونَّجِ
  beni 
kurtar 

اْلُمْؤِمنِینَ ِمَن َوَمْن َمِعيَ   
ve beraberimdekiMü’minleri

de ki
قُلْ 

yürüyüp 
(dolaşın)

ِسیُروا
yeryüzünde

فِي اْالَْرِض 
 bir bakın

َعاقِبَةُ فَاْنُظُروا
olmuş

َكْیفَ 
nasıl

 اْلُمْجِرِمینَ َكانَ 
suçluların ve sonu

Hani bir 
zaman 

 قُْلنَا َواِذْ 
demiştik 

 اْدُخلُوا
girin 

 ٰھِذهِ 
şu şehre 

 فَُكلُوا  اْلقَْریَةَ 
yiyin 

 َحْیثُ 
yerden 
 َرَغداً   ِشئْتُمْ  

dilediğiniz bolca 
  ِمْنَھا

orada 
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Ey kavmim! Allah’a ibadet edin, ahiret gününe 
umut bağlayın ve yeryüzünde bozgunculukla 
karışıklık çıkarmayın! (29:36) 

Tek olarak yarattığım kimseyi bana bırak. (74:11) 

Onlara İbrahim’in haberini de oku. (26:69) 

 ey  
kavmim

َواْرُجواقَْومِ  یَا
umut  

bağlayın

اْعبُدُوا
 Allah’ayeryüzünde

ibadet  
edin

ِخرَ هللاَ   ُمْفِسِدینَ اْلیَْوَم اْالٰ
ve karışıklık 
çıkarmayın

فِي اْالَْرِض َوَال تَْعثَْوا
ahiret 

gününebozgunculukla

kimseyi
َخلَْقتُ 

bana bırak tek olarak
َوِحیدًا َوَمنْ ذَْرنِي

yarattığım

َواتْلُ 
oku

َعلَْیِھمْ 
 onlara

 َ  اِْبٰرِھیمَ نَبَا
haberini deİbrahim’in
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(Musa) dedi ki: “Rabbim! Benim göğsüme genişlik ver. 
Bana işimi kolaylaştır. (20:25-27) 

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

İsrailoğullarına sor, onlara nice apaçık 
âyet/mucize verdik. (2:211) 

اْشَرحْ 
genişlik 

ver

قَالَ 
Rabbim!kolaylaştır dedi ki
ٓلِيِليَربِّ 

göğsüme işimi
اَْمِري رْ  َصْدِري َویَّسِ

benim

Rabbimiz bize 
ver 

ٰاتِنَا   َربَّنَٓا    
dünyada 

 َحَسنَةً 
iyilik 
ver 

ِخَرِة     َوفِي اْالٰ َحَسنَةً     
 ahirette de 

 فِي الدُّْنیَا
iyilik 

 َوقِنَا
ve bizi 
koru 

  َعذَاَب النَّارِ 
ateşin azabından 

sor 
 َسلْ 

İsrailoğullarına 

ایٴِلَ   بَنِي اِْسَرٓ  
nice 

َكْم    
onlara 
verdik âyet/mucize 

 ِمْن ٰایَةٍ   ٰاتَْینَاُھْم  
apaçık 

بَیِّنَةٍ    



 َواْعبُدُوا

 َواْعلَُموا

 َواْغِفرْ 

 َواْفعَلُوا

 ِسیُروا

 فَاْصبِرْ 

 فَاْحُكمْ 

 َواْذُكُروا

 اُْدُخلُوا

ْشَرحْ اِ   

 اُْعبُدُوا

 َسلْ 

Kelimelerin anlamlarını yazın. 

Ve kulluk edin 

Ve bilin 

Ve bağışla 

Ve yapın 

Seyahat edin 

O halde sabret 

Öyleyse hükmet 

Ve anın 

Girin 

Genişlet 

Kulluk edin 

Sor 



 َوَرتِّلْ 

 َوَسبِّحْ 

 َوقِنَا

 َھبْ 

 فَاْفتَحْ 

 فَاْفعَلُوا

 فَاْنُظُروا

 فَُكلُو

ْرَكعُوااِ   

ْعَملُوااِ   

ْفعَلْ اِ   

 اِْقَرأْ 

Ve anlayarak oku 

Ve tesbih et 

Ve bizi koru 

Hibe et 

Öyleyse aç 

Öyleyse yapın 

Öyleyse bakın 

O halde yiyin 

Ruku edin 

İşleyin 

Yap 

Oku 



 َواتْلُ 

 َواْحلُلْ 

 َواْرُجوا

 َواْسُجدُوا

 قُلْ 

 قُمْ 

 ُكنْ 

 َواْشُكُروا

 ذَْرنِى

 ذُوقُوا

 ِزدْ 

 َواْذُكرْ 

Ve oku 

Ve çöz 

Ve ümit edin 

Ve secde edin 

De 

Kalk 

Ol 

Ve şükredin 

Beni bırak 

Tadın 

Arttır 

Ve an 



yaklaşmayın
َوَال تَْقَربُوا

zinaya
ٰنٓى الّزِ

şüphesiz o
اِنَّھُ 

 bir  
hayâsızlıktır

َكاَن فَاِحَشةً 

َوَال تَْقتُلُوا
öldürmeyin

اءَ  َوَسٓ

bir yoldurolmadıkça

ve ne kötü 

النَّْفسَ ﴾٣٢﴿َسبِیالً 

بِاْلَحقّ 
haklı  
sebep

Allah’ın  
haram kıldığı

  kim 
قُتِلَ َوَمنْ 

öldürülürse

 ً َمْظلُوما
haksız yere

فَقَدْ 
şüphesiz

َم هللاُ  اِالَّ الَّتِي َحرَّ

ً ِلَوِلیِّھِ َجعَْلنَا ُسْلَطانا
verdikonun  

velisine
yetki

فََال یُْسِرفْ 
ancak aşırı gitmesin

اِنَّھُ  فِي اْلقَتْلِ 

bir canı

kısastazira o
﴾٣٣﴿َكاَن َمْنُصوراً 

yardım görmüştür
Zinaya yaklaşmayın! Şüphesiz o, bir hayâsızlıktır. Ve ne kötü bir 
yoldur! Haklı bir sebep olmadıkça Allah’ın haram kıldığı bir canı 
öldürmeyin! Kim haksız yere öldürülürse, şüphesiz onun velisine 
yetki verdik. Ancak kısasta aşırı gitmesin! Zira o, yardım görmüştür.

34.DERS 



yaklaşmayın
َوَال تَْقَربُوا

yetimin malına
اْلیَتِیمِ َماَل 

olmadıkça
اِالَّ 

 güzel bir şekilde
اَُشدَّهُ ِھَي اَْحَسنُ بِالَّتِي 

Rüşdüne erinceye kadar, güzel bir surette/şekilde 
olmadıkça yetimin malına yaklaşmayın! Ahdi yerine 
getirin!. Şüphesiz verilen söz sorumluluk gerektirir.

rüşdüne
َحتّٰى

erinceye

şüphesiz

kadar 
یَْبلُغَ 

اْلعَْھدَ َواَْوفُوا
verilen 

söz
ahdi sorumluluk 

gerektirir

﴾٣٤﴿َمْسُؤالً َكاَن  اِنَّ بِاْلعَْھدِ 
yerine 
getirin
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NEHİY: Bir işin yapılmamasını emreden söze 
yasak, olumsuz emir veya nehiy denir. Nehiy 
yapmak için fiilin ikinci tekil şahıs muzari 
çekiminin önune (  getirilir ve fiil meczum (  ال
yapılır. Çoğul nehiylerde fiilin sonuna (  .eklenir ( وا

Mazi Nehiy Muzari Çoğul Emir Anlamı 

 Olmak, düşmek ال تَقَعُوا ال تَقَعْ   یَقَعُ  َوقَعَ 

 Karşılıksız ال تََھبُوا ال تََھبْ  یََھبُ  َوَھبَ 
vermek 

 Söylemek ال تَقُولُوا ال تَقُلْ  یَقُولُ  قَالَ 



Mazi Nehiy Muzari Çoğul Nehiy Anlamı 

 Ayağa kalkmak ال تَقُوُموا ال تَقُمْ  یَقُومُ  قَامَ 

 Açmak ال تَْفتَُحوا ال تَْفتَحْ  یَْفتَحُ  فَتَحَ 

  ,Diriltmek ال تَْبعَثُوا ال تَْبعَثْ  یَْبعَثُ  بَعَثَ 
göndermek 

 یَتُْركُ  تََركَ 
 

 Terk etmek ال تَتُْركُوا ال تَتُْركْ 

 Toplamak ال تَْحُشُروا ال تَْحُشرْ  یَْحُشرُ  َحَشرَ 
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 Bugün feryat etmeyin, kuşkusuz siz bizden 
yardım göremezsiniz. (23:65) 

Biz ancak bir fitneyiz (imtihan için 
gönderilmişiz), sakın kâfir olma! (2:102) 

Muhakkak ben, Müslümanların ilki olmamla 
emrolundum ve (bana) ‘Sakın müşriklerden olma!’ (6:14) 

bugün
اِنَُّكمْ 

feryat 
etmeyin

 bizden
تُْنَصُرونَ َال ِمنَّا  

yardım 
göremezsiniz

اْلیَْومَ َال تَْجـ�ُروا
kuşkusuz 

siz

ancak 
نَْحُن   اِنََّما  

Biz 
 فِتْنَةٌ 

sakın  
kâfir olma! 

 فََال تَْكفُرْۜ 
bir  

fitneyiz 

 اِنِّٓي
muhakkak 

ben emrolundum 

 اَْن اَُكونَ  اُِمْرتُ 
 olmamla  

لَ   اَوَّ
ilki 

 َمْن اَْسلَمَ 
Müslümanların 

 َوَال تَُكونَنَّ 
ve (bana)  

‘sakın olma!’ (denildi) 

اْلُمْشِرِكیَن ِمَن    
müşriklerden 
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Ey Âdemoğulları! Her mescid yerinde (mescide 
gidişte) ziynetinizi alın (güzel elbisenizi giyin). 
Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Şüphesiz o 
(Allah), israf edenleri sevmez. (70:31) 

Orada asla (namaza) durma! ilk günden beri 
takva üzeri kurulmuş olan bir mescid, elbette 
içinde (namaza) durmana daha layıktır. (9:108) 

ey Âdemoğulları 
ٰادَمَ بَٓنِي یَا   

alın  
(güzel elbisenizi giyin) 

 ُخذُوا
ziynetinizi 

 ِزینَتَُكمْ 
yerinde  

(mescide gidişte) 

 َواْشَربُوا ِعْندَ 
için 

 ُكّلِ َمْسِجدٍ 
yiyin 

fakat israf etmeyin sevmez 

her 
mescid 

 َوُكلُوا

تُْسِرفُواَوَال    اْلُمْسِرفِیَن  
israf edenleri şüphesiz o (Allah) 

 َال یُِحبُّ  اِنَّھُ 

(namaza) 
durma 

 َال تَقُمْ 
orada 

 فِیھِ 
asla 

 اَبَداً 
bir mescid, 

 elbette 

ِل یَْومٍ  لََمْسِجدٌ   ِمْن اَوَّ
ilk günden 

beri 

سَ   اُّسِ
takva 
üzeri 

daha  
layıktır 

 içinde  kurulmuş  
olan 

التَّْقٰوى َعلَى  اََحقُّ  
(namaza) 
durmana 

 فیھِ  اَْن تَقُومَ 
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Kuşkusuz O, salih olmayan biramel (sahibidir). Hakkında 
bilgi sahibi olmadığın bir şeyi benden isteme. (11:46)  

Ey babam! Şeytan’a ibadet etme. Şüphesiz 
şeytan, Rahman’a asi oldu. (19:44) 

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

 َعَملٌ 
bir amel 

(sahibidir 
kuşkusuz 

O 
salih  

olmayan 
olmadığın  

bir şeyi 

َصاِلحٍ  َغْیرُ  اِنَّھُ   بِھِ  
hakkında benden  

isteme 
bilgi 

sahibi 

 َما لَْیَس لَكَ  فََال تَْسـ�ْلنِ  ِعْلمٌ 

ey babam
َال تَْعبُدِ 

ibadet etme şeytan’a
اِنَّ الشَّْیَطانَ 

şüphesiz
الشَّْیَطانَ 

şeytan
َكانَ 

oldu
ْحٰمنِ یَٓا اَبَتِ  � ِللرَّ  َعِصیا

Rahman’aasi

 فَقَالُوا
 dediler ki  

هللاِ َعلَى   
Allah’a 

ْلنَا  تََوكَّ
tevekkül 

ettik 

نَا  َربـَّ
 Rabbimiz 

 َال تَْجعَْلنَا
bizi kılma 

 ِلْلقَْومِ  فِتْنَةً 
bir 

fitne 

  الظَّاِلِمینَ 
zalimlerin kavmine 
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 Hani kavmi kendisine demişti ki: “Şımarma! 
Kuşkusuz Allah, şımaranları sevmez. (28:76) 

Dediler ki: Korkma! Şüphesiz biz Lût kavmine 
gönderildik. (11:70) 

Rabbimiz! Bizi inkâr edenler için bir deneme 
konusu kılma! Rabbimiz! Bizi bağışla. Şüphesiz 
sen, üstün/mutlak galipsin, hikmet sahibisin. (60:5) 

اِذْ 
hani

قَالَ 
demişti ki
لَھُ 

 kendisine

اِنَّ َال تَْفَرحْ قَْوُمھُ 
kavmişımarmakuşkusuz

هللاَ 
Allah

َال یُِحبُّ  اْلفَِرِحینَ 
sevmezşımaranları

korkma 
 اِنَّٓا

şüphesiz biz dediler ki gönderildik 
 اِٰلى قَْومِ  اُْرِسْلـنَٓا

kavmine 
  لُوٍط 

Lût 
 َال تََخفْ  قَالُوا

Rabbimiz
َربَّنَا

bizi  
kılma

َال تَْجعَْلنَا
bir deneme 

konusu

فِتْنَةً 
inkâr  

edenler için

َربَّنَاِللَِّذیَن َكفَُروا
Rabbimiz

َواْغِفرْ 
 bizi

üstün/mutlak 
galipsin

bağışla
 اْلَحِكیُم إِنَّكَ لَنَا 

sen
اْلعَِزیزُ أَْنتَ 

 şüphesiz 
hikmet 

sahibisin
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Edepsizliğin açığına da, gizlisine de yaklaşmayın! 
Haketmesi hariç Allah’ın haram kıldığı bir canı 
öldürmeyin! (6:151) 

Elini boynunda bağlanmış/cimrilik yapma ve onu 
büsbütün de açma! Sonra kınanmış, pişman/eli 
boş olmuş bir halde oturup kalırsın. (29:36) 

yaklaşmayın 
 َوَال تَْقَربُوا

edepsizliğin 
 اْلفََواِحشَ 

açığına da 
 َما َظَھَر ِمْنَھا

gizlisine de 
بََطنَ َوَما   

مَ الَّتِي  َحرَّ  
haram kıldığı 

 َوَال تَْقتُلُوا
bir canı Allah’ın haketmesi öldürmeyin 

 هللاُ  النَّْفسَ 
hariç 

 بِاْلَحقّ  اِالَّ 

(cimrilik) yapma 
یَدَكَ َوَال تَْجعَلْ 

elini
َمْغلُولَةً 

bağlanmış
ُعنُِقكَ  اِٰلى

boynunda
َوَال تَْبُسْطَھا

فَتَْقعُدَ ُكلَّ اْلبَْسطِ 
ve onu açma

büsbütün de sonra  
oturup kalırsın

 ً َملُوما
kınanmış

 َمْحُسوراً 
pişman/eli boş 

olmuş bir halde
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Ey iman edenler! Faizi kat kat artırılmış olarak yemeyin! 
Allah’tan sakının! Umulur ki kurtuluşa erersiniz. (3:130) 

Gevşemeyin ve üzülmeyin! Eğer Mü’min iseniz, 
en üstün olanlar sizlersiniz! (3:139) 

Bugün kâfirler, sizin dininizden ümitlerini kestiler. 
Artık onlardan korkmayın, benden korkun! (5:3) 

ey 
 یَٓا اَیَُّھا

iman edenler 
ٰاَمنُواالَِّذیَن   

yemeyin 
 َال تَأُْكلُوا

faizi kat kat 
ٰبٓوا  ُمَضاَعفَةً  الّرِ

kurtuluşa 
erersiniz 

  تُْفِلُحوَن 
umulur ki 

هللاَ  َواتَّقُوا  
Allah’tan 
sakının 

artırılmış 
olarak 

ً  لَعَلَُّكمْ   اَْضعَافا

sizlersiniz 
 َوَال تَْحَزنُوا َوَال تَِھنُوا

ve üzülmeyin gevşemeyin en üstün 
olanlar 

 َواَْنتُمُ 
eğer iseniz 

  ُمْؤِمنِیَن  اِْن ُكْنتُمْ  اْالَْعلَْونَ 
Mü’min 

 bugün 

 اَْلیَْومَ 
ümitlerini kestiler 

 فََال تَْخَشْوُھمْ  یَـئِسَ 
artık onlardan 

korkmayın 

َكفَُرواالَِّذیَن   
sizin 

dininizden 
benden korkun kâfirler 

ِدینُِكمْ ِمْن   َواْخَشْونِ  
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Ey iman edenler! Size açıklandığında hoşunuza 
gitmeyecek olan şeylerden sormayın! (5:101) 

Yeryüzünde bozguncular olarak fesat 
çıkarmayın. (26:183) 

Onların yüzünden sakın üzülme ve kurmakta oldukları 
tuzaklardan dolayı da sıkıntıda olma. (27:70) 

ey 
 یَٓا اَیَُّھا

iman edenler 
ٰاَمنُواالَِّذیَن   

sormayın 
 َال تَْسـ�لُوا

şeylerden 
 لَُكمْ  َعْن اَْشیَٓاءَ 

size 
تُْبدَ  اِنْ   

hoşunuza 
gitmeyecek 

açıklandığında 
 تَُسْؤُكمْ 

kısmayın 
َوَال تَْعثَْواَوَال تَْبَخُسوا

fesat 
çıkarmayın 

النَّاسَ 
ait olan 
eşyaları 

insanlara 
فِي اْالَْرِض اَْشیَٓاَءُھمْ 

bozguncular 
olarak

ُمْفِسِدینَ 
yeryüzünde

 sakın üzülme ve olma
َضْیقٍ فِي 

 kurmakta oldukları 
tuzaklardan dolayı da

ا  َوَال تَْحَزنْ یَْمُكُرونَ ِممَّ َوَال تَُكنْ 
sıkıntıda

َعلَْیِھمْ 
 onların  

yüzünden
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Allah’a ortak koşma! Şüphesiz şirk en büyük zulümdür. (31:13) 

Büyüklenerek insanlardan yüzünü çevirme ve 
yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Muhakkak Allah, 
kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. (31:18) 

َال تُْشِركْ 
ortak koşma  ey oğulcuğum şirk 

لَُظْلمٌ بِا�ِ یَا بُنَيَّ 
şüphesiz en büyük

َعِظیمٌ  ْركَ اِنَّ  الّشِ
Allah’a zulümdür

 ve yürüme
اِنَّ َوَال تَْمِش 

  muhakkak 
فِي اْالَْرِض 

 böbürlenerek
övünen hiç 

kimseyi yeryüzünde

 ً  فَُخورٍ هللاَ َمَرحا
sevmez

ُكلَّ ُمْختَالٍ َال یُِحبُّ 
Allah kendini 

beğenip

 De ki: “Ey nefisleri aleyhinde aşırılığa düşen kullarım! 
Allah’ın rahmetinden umut kesmeyin. (39:53) 

de ki
قُلْ 

ey kullarım
ِعبَاِدَي یَا 

aşırılığa düşen
اَْسَرفُواالَِّذیَن 

 nefisleri 
aleyhinde

اَْنفُِسِھمْ  َعٰلٓى
şüphesiz

تَْقنَُطوا َال 
 Allah’ın  

rahmetinden
umut 

kesmeyin

 ا�ِّٰ َرْحَمِة ِمْن 



Kelimelerin anlamlarını yazın. 

 َال تَْبُسْطَھا

 َوالَ تَْلبِسُوا

 َال تَاُْكلُوا

 الَ تَِھنُوا

 الَ تَْعبُدْ 

 الَ تَْقتُلُوا

 الَ تََخفْ 

 الَ تَْبَخسُوا

 َال تُْشِركْ 

 َال تَْجاَُروا

 فَالَ تَْكفُرْ 

 َوالَ تَكُونَنَّ 

Onları acıp yayma 

Karıstırmayın 

Yemeyin 

Gevşemeyin 

Tapma 

Öldürmeyin 

Korkma 

Mahrum etmeyin 

Ortak kosma 

Sızlanmayın 

İnkar etme 

Sakın olma 



 فَالَ تَْخَشْوُھمْ 

 الَ تَاْسَ 

 الَ تَْساَلُوا

 الَ تُْفِسدُوا

 فَالَ تَْساَْلنِى

 الَ تَْعثَْوا

 َوالَ تَْمِش 

 الَ تَْقنَطُوا

 الَ تَْحَزنْ 

 َال تَْجعَلْ 

 الَ تَْجعَْلنَا

 الَ تَْفَرحْ 

Onlardan korkmayın 

Üzülme 

Sormayın 

Bozgunculuk yapmayın 

Benden isteme 

Kötülük yapmayın 

Yürüme 

Ümit kesmeyin 

Üzülme 

Kılma 

Bizi kılma 

Övünme 



versin
ِلیُْنِفقْ 

eli geniş olan
ذُو َسعَةٍ 

genişliğine göre
ِمْن َسعَتِھِ 

kimse de
ِرْزقُھُ َوَمنْ 

rızkı
قُِدرَ 

 ona

Allah’ın

daralmış
فَْلیُْنِفقْ َعلَْیھِ 

َال یَُكلِّفُ 
kendisine 

verdiğinden Allah

 ُ نَْفًساا�َّ
hiç kimseyi

إِالَّ 
başkasıyla

َما آَتَاَھا
 verdiğinden

ا آَتَاهُ  ُ ِممَّ ا�َّ

َسیَْجعَلُ 
yaratacaktır

versin

yükümlü 
tutmaz

 ُ بَْعدَ ا�َّ
Allahsonra

ُعْسرٍ 
bir 

güçlükten

)٧(یُْسًرا 
bir kolaylık

Eli geniş olan, genişliğine göre versin. Rızkı ona daralmış 
kimse de, Allah’ın, kendisine verdiğinden versin. Allah hiç 
kimseyi verdiğinden başkasıyla yükümlü tutmaz. Allah, 
bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır.

35.DERS 



Rablerinin ve O’nun elçilerinin emrine karşı çıkıp azgınlaşmış 
nice memleketler vardır ki, biz onları çetin bir hesapla hesaba 
çekmiş ve onları benzeri görülmemiş bir azabla 
cezalandırmışızdır. Böylece yaptıklarının cezasını tatmışlardı. 
İşlerinin sonu hüsran oldu.

nice 
vardır ki

َوَكأَیِّنْ 
memleketler
ِمْن قَْریَةٍ 

karşı çıkıp 
azgınlaşmış

َعتَتْ 
 emrine 

َعْن أَْمرِ 

فََحاَسْبنَاَھا
hesaba 
çekmiş

َربَِّھا

 ve O’nun 
elçilerinin

ve onları 
cezalandırmışızdır

Rablerinin

ِحَسابًاَوُرُسِلھِ 

َعذَابًا

çetin

 benzeri 
görülmemiş

)٨(نُْكًرا 

َوَعذَّْبنَاَھاَشِدیدًا
bir hesaba

bir 
azabla

böylece 
tatmışlardı

فَذَاقَتْ 
cezasını

َوبَالَ 
yaptıklarının

أَْمِرَھا
oldu

َوَكانَ 

)٩(ُخْسًرا 
 hüsran 

َعاقِبَةُ 
 işlerinin  sonu

أَْمِرَھا



ÜÇÜNCÜ ŞAHIS EMİR: Üçüncü tekil şahıs muzari 
fiilin başına (  veya  getirilir, sonu ( فَلْ  ), ( َولْ  ), (  لِ 
cezm edilir. 

Allah’tan sakınsınlar ve doğru söz söylesinler. (4:9) 

Sizden, hayra çağıran ve iyiliği emredip kötülükten 
nehyeden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa 
erenlerdir. (3:104) 

sakınsınlar 
 فَْلیَتَّقُوا

ve 
söylesinler 

 قَْوالً  هللاَ 
söz Allah’tan 

  َسِدیداً  َوْلیَقُولُوا
doğru 

bulunsun 
 َوْلتَُكنْ 

 sizden 
 ِمْنُكمْ 

bir 
topluluk 

ةٌ   اُمَّ
çağıran hayra 
 اِلَى اْلَخْیرِ  یَْدُعونَ 

kötülükten 
اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َویَْنَھْونَ   
nehyeden 

 َویَأُْمُرونَ 
iyiliği ve emredip 

 بِاْلَمْعُروفِ 
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 Bu evin Rabbine kulluk etsinler. (106:3) 

İnsan yediğine bir baksın! (80:24) 

Çalışanlar bunun gibisi için çalışsın. (37:61) 

فَْلیَْعبُدُوا
kulluk etsinlerevin

َربَّ 
bu

 اْلبَْیتِ َھذَا
Rabbine

bir baksın
ْنَسانُ فَْلیَْنُظرِ  اْإلِ

 yediğine insan
َطعَاِمِھ  إِلَى  

ٰھذَاِلِمثْلِ  اْلعَاِملُونَ 
gibisi içinbunun

فَْلیَْعَملِ 
çalışsınçalışanlar
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 De ki: “Hak Rabbinizdendir! Artık dileyen iman 
etsin, dileyen de inkâr etsin. (18:29) 

Sen, içlerinde olup da, onlara namaz kıldırdığın 
zaman, onlardan bir grup seninle beraber 
(namaza) dursun ve silahlarını da alsınlar. (4:102) 

de ki
َوقُلِ 

Hak
اْلَحقُّ 

 Rabbinizdendir
ِمْن َربُِّكمْ 

artık 
dileyen

اءَ  فَْلیَْكفُرْ فََمْن َشٓ
inkâr  
etsin

فَْلیُْؤِمنْ 
dileyen de iman etsin

اءَ  َوَمْن َشٓ
şüphesiz 

biz 

zaman 
 َواِذَا

Sen  
olup da 

 ُكْنتَ 
içlerinde 

 فِیِھمْ 
kıldırdığın 

 فَاَقَْمتَ 

 فَْلتَقُمْ 
(namaza)  
dursun 

 لَُھمُ 
namaz 

bir grup seninle  
beraber 

onlara 
ٰلوةَ   الصَّ

ائِفَةٌ   َوْلیَأُْخذُٓوا َطٓ
ve alsınlar onlardan silahlarını da 

 َمعَكَ  ِمْنُھمْ  اَْسِلَحتَُھمْ 
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 Kazanmakta olduklarının bir cezası olarak, 
artık az gülsünler ve çok ağlasınlar! (9:82) 

De ki: “Allah’ın fazlıyla ve rahmetiyle, işte 
bununla sevinsinler! O, onların toplamakta 
olduklarından daha hayırlıdır. (10:58) 

artık gülsünler 
 فَْلیَْضَحُكوا

az 
 قَِلیالً 

ve 
ağlasınlar 

 َوْلیَْبُكوا
 çok  

  یَْكِسبُوَن  َكثِیراً 
kazanmakta 

اءً   َجَزٓ
olduklarının bir cezası 

olarak 

 بَِما َكانُوا

de ki 
هللاِ بِفَْضِل  قُلْ   

Allah’ın 
fazlıyla 

 َوبَِرْحَمتِھِ 
ve rahmetiyle 

 فَبِٰذِلكَ 
işte  

bununla 

 فَْلیَْفَرُحوا
sevinsinler 

 ُھوَ 
O 

ا یَْجَمعُوَن  َخْیرٌ    ِممَّ
daha  

hayırlıdır 
onların toplamakta  

olduklarından 
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MÜBALAĞALI İSMİ FAİL :                                                                 
Bir isi çok veya kuvvetli yapanı göstermek için 
mübalağalı ismi failler kullanılır. Bunların 
çeşitli kalıpları vardır 

 َغفَّارٌ 

 َعفُوٌّ 

 َسِمیعٌ 

 َوھَّابٌ 

 َودُودٌ 

 بَِصیرٌ 

اقُ   َرزَّ

 َغفُورٌ 

 َعِلیمٌ 

Çok bağışlayan 

Çok affeden 

Hakkıyla işiten 

Çok hibe eden 

Çok seven 

Hakkıyla gören 

Çok rızık veren 

Çok bağışlayan 

Hakkıyla bilen 
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Kuşkusuz Allah, affedendir, bağışlayandır. (58:2) 

İnsan pek acelecidir. (17:11) 

Onu insan yüklendi, cidden o, çok zalim ve pek 
cahil idi. (33:72) 

َوإِنَّ 
kuşkusuz

 َ ا�َّ
 Allah

لَعَفُوٌّ 
affedendir

 َغفُورٌ 
bağışlayandır

 -dir
ْنَسانُ َوَكانَ  اْالِ

insan
 َعُجوالً 

pek aceleci

َوَحَملََھا
 insan
ْنَسانُ  اِنَّھُ اْالِ

idi
َكانَ 

cidden o
 ً َظلُوما

 çok 
zalim

 َجُھوالً 
ve pek cahil onu 

yüklendi
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Şüphesiz saçıp savuranlar şeytanların kardeşleri (17:27) 
olmuşlardır. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür.  

Allah, bütün hain ve nankörleri sevmez. (22:38) 

Şüphesiz bunda hem çok sabreden, çok 
şükreden için âyetler/ibretler vardır. (31:31) 

olmuşlardır

اِْخَوانَ اِنَّ 
kardeşleridirler saçıp 

savuranlar
 şeytanların
َوَكانَ الشَّیَاِطینِ 

 -dür
الشَّْیَطانُ 

şeytan ise
ِلَربِّھِ 

Rabbine  
karşı

ِرینَ  َكفُوراً َكانُوا اْلُمبَذِّ
çok nankör şüphesiz

َال یُِحبُّ 
sevmez

اِنَّ 
Allahve nankörleri kuşkusuz

ُكلَّ هللاَ 
hain

انٍ    َكفُوٍر َخوَّ
bütün

bunda
یَاتٍ  َالٰ

 şüphesiz hem çok 
sabreden 

 َشُكورٍ ِلُكّلِ َصبَّارٍ 
çok şükreden 

için

ٰذِلكَ فِي اِنَّ 
âyetler/ 

ibretler vardır
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Şüphesiz Allah, kendini beğenen, çok övünen 
kimseleri sevmez. (4:36) 

Allah gerçekten tevbeleri kabul eden, hüküm 
ve hikmet sahibi olmasaydı. (24:10) 

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

şüphesiz 
 هللاَ 
Allah sevmez 

 َمنْ  َال یُِحبُّ 
kimseleri 

 َكاَن ُمْختَاالً 
kendini beğenen 

  فَُخوراً  اِنَّ 
çok övünen 

َواَنَّ 
 Allah
ابٌ هللاَ  تَـوَّ

tevbeleri  
kabul eden

  َحِكیمٌ 
hüküm ve  

hikmet sahibi
 ve gerçekten 

olmasaydı 

 işte böyle
یَْطبَعُ َكذَِلكَ 

mühürler
 ُ ا�َّ

Allah

َعلَى ُكّلِ قَْلبِ 
 her kalbini

ُمتََكبِّرٍ 
kibirli

 َجبَّارٍ 
zorbanın
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(Şunların) hiçbirine itaat etme. Çok yemin eden, 
aşağılık, sürekli kötüleyen, söz getirip götüren. (68:10-11) 

Tutup yakaladığınız zaman da zorbalar gibi mi 
yakalıyorsunuz? (26:130) 

Bugün hükümranlık kimindir? Bir ve Kahhar 
olan Allah’ındır! (40:16) 

ُكلَّ 
hiçbirine  itaat  

etme
sürekli 

kötüleyen

فٍ َوَال تُِطعْ  َمشَّاءٍ َحالَّ
aşağılık  söz 

ازٍ  َمِھیٍن  بِنَِمیٍم  َھمَّ
çok yemin 

eden
getirip 

götüren

zaman da
َواِذَا

tutup 
yakaladığınız

بََطْشتُمْ 
yakalıyorsunuz

بََطْشتُمْ 
 zorbalar 
gibi mi

 َجبَّاِرینَ 

bugün
ِ�ِّٰ ِلَمنِ 

hükümranlık
 Bir

ارِ اْلَواِحدِ   اْلقَھَّ
 ve Kahhar 

olan

اْلیَْومَ اْلُمْلكُ 
kimindirAllah’ındır!
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Ve gerçekten Allah çok şefkatli, pek merhametli 
olmasaydı (haliniz nice olurdu)? (24:20) 

Yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin 
yeter.(25:31) 

Şüphesiz Allah, israfçı (ölçüyü taşıran), çok 
yalancı kimseyi hidâyete erdirmez. (40:28) 

هللاَ َواَنَّ  ve gerçekten 
olmasaydıAllah

َرُؤفٌ 
çok şefkatli

َرِحیمٌ 
pek merhametli

َوَكٰفى 
 yeter

ً بَِربِّكَ   َونَِصیراً َھاِدیا
Rabbinyol göstericive yardımcı 

olarak

 şüphesiz

َ اِنَّ  ا�ّٰ
Allah

یَْھِديَال 
hidâyete 
erdirmez

َمنْ 
 kimseyi

ُھَو ُمْسِرفٌ 
israfçı  

(ölçüyü taşıran)

 َكذَّابٌ 
çok  

yalancı
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 Yahut onları erkekler ve dişiler olarak çift 
yapar. Dilediğini de kısır bırakır. Şüphesiz O, 
hakkıyla bilendir, hakkıyla kadirdir. (42:50) 

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

yahut
أَوْ 

onları  
çift yapar

ُجُھمْ  یَُزّوِ
erkekler

ذُْكَرانًا
ve dişiler 

olarak

َعِقیًماَوإِنَاثًا
kısır

َویَْجعَلُ 
 dilediğini dehakkıyla 

kadirdir bırakır

إِنَّھُ َمْن یََشاءُ 
hakkıyla  
bilendir

 قَِدیرٌ َعِلیمٌ 
şüphesiz  

O

 َوُھوَ 
O 

 اْلقَاِھرُ 
mutlak  
galiptir 

 فَْوقَ 
üzerinde 

 َوُھوَ  ِعبَاِدهِ 
kullarının 

 اْلَحِكیمُ 
hikmet 

sahibidir 
O 

  اْلَخبِیُر 
her şeyden 

haberdardır 



 فَْلیَْنُظرْ 

 َوْلیَتَلَطَّفْ 

 فَْلیَاْتُِكمْ 

 فَْلیَْعبُدُوا

 فَْلیَْعَملْ 

 َوْلتَُكنْ 

 فَْلیُْؤِمنْ 

 فَْلتَقُمْ 

 فَْلیَتََوكَّلْ 

 فَْلیَتَّقُوا

 َوْلیَقُولُوا

 َوْلیَْبكُوا

Kelimelerin anlamlarını yazın. 

Baksın 

İncelesin 

Size gelsin 

Tapsınlar 

İşlesin 

Olsun 

İman etsin 

Kalksın 

Tevekkül etsin 

Sakınsınlar 

Desinler 

Ağlasınlar 



 فَْلیَْفَرُحوا

 َشكُورٍ 

 َصبَّارٍ 

 ً  َظلُوما

 فَْلیَْضَحُكوا

 قَِدیرٌ 

ارِ   اْلقَھَّ

 َكذَّابٌ 

 َوْلیَاُْخذُوا

 فَْلیَْكفُرْ 

 اَثِیمٍ 

ابٌ   تَوَّ

Sevinsinler 

Çok şükreden 

Çok sabırlı 

Çok zalim 

Gülsünler 

Gücü yeten 

İstediğini yaptıran 

Çok yalancı 

Tutsunlar 

İnkar etsin 

Çok günahkar 

Tevbeleri çok kabul 
eden 



 َغفُورٌ 

 فَُخور اً 

 َرُءوفٌ 

 َعلِیمٌ 

 َكفُوراً 

 َمنَّاعٍ 

 َعُجوالً 

 َعفُوٌّ 

 َجاِعل

 َجاِمعُ 

 َجبَّارٍ 

 َجھُوالً 

Çok bağışlayıcı 

Çok övünen 

Çok şefkatli 

Hakkıyla bilen 

Çok nankör 

Engel olan 

Çok aceleci 

Çok affedici 

Kılan, yapan 

Toplayan 

Zorba 

Çok cahil 



eğer
اِنْ 

onlara duâ edip 
yalvarsanız

تَْدُعوُھمْ 
işitmezler

َال یَْسَمعُوا
 duânızı
اَءُكمْ  دَُعٓ

َما اْستََجابُوا
 cevap veremezler

َولَوْ 
işitseler

inkâr 
ederler

bile
لَُكمْ َسِمعُوا

بِِشْرِكُكمْ 
kıyâmet günü

 sana kimse 
haber veremez

ِمثْلُ َوَال یُنَبِّئُكَ 
gibi

﴾١٤﴿َخبِیرٍ 
her şeyden 

haberdar olan

َویَْوَم اْلِقٰیَمةِ 

یَْكفُُرونَ 
size

sizin ortak 
koşmanızı

Eğer onlara duâ edip yalvarsanız duânızı işitmezler, 
işitseler bile size cevap veremezler. Kıyâmet günü sizin 
ortak koşmanızı inkâr ederler. Sana, her şeyden haberdar 
olan (Allah) gibi kimse haber veremez.

36.DERS 



ey
یَٓا اَیَُّھا

insanlar
النَّاسُ 

siz
اَْنتُمُ 

 muhtaç  
olanlarsınız

اءُ  اْلفُقَـَرٓ

ُھَو اْلغَنِيُّ 

Ey insanlar! Siz, Allah’a muhtaç olanlarsınız. 
Gani/çok zengin, Hamîd/çok övülmeye layık olan 
Allah’tır. Eğer dilerse sizi yok edip götürür ve 
(yerinize) yeni bir halk getirir.

 Gani/çok 
zengin

اِلَى هللاِ 
 Allah’tır

dilerse

Allah’a
َوهللاُ 

یُْذِھْبُكمْ ﴾١٥﴿اْلَحِمیدُ 
eğer

 ve getirir
بَِخْلقٍ َویَأْتِ 

bir halk
﴾١٦﴿َجِدیدٍ 
yeni

یََشأْ اِنْ 
Hamîd/çok 

övülmeye layık olan
sizi yok edip 

götürür
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ŞART CÜMLELERİ : Şart cümlelerinde biri şart diğeri 
cevap olmak üzere iki unsur vardır. 

 Siz Allah’a yardım ederseniz اِْن تَْنُصُرواهللاِ  یَْنُصْرُكمْ 
O da size yardım eder. 
‘Siz Allah’a yardım ederseniz’ cümlesi şart, ‘O da 
size yardım eder’ ise cevaptır. Şart cümlesi daima 
cevap cümlesinden önce gelir.  
Şart için kullanılan edatların en yaygın olanları 
şunlardır: 

 ُكلََّما

 اَْینََما

 اذَا

 َمنْ 

 انْ 

 لَوْ 

Her ne zaman 

Her nerede 

Olduğu zaman  
(geniş zaman) 

Kim ki 

Eğer (olursa, yaparsa) 

Eğer (olsaydı, yapsaydı) 
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ŞART CUMLELERİ : Şart cümleleri için mazi fiil 
veya muzari meczum fiil kullanılır. Muzari fiil 
kullanılması halinde hem şart hem de cevap 
meczum olur. Bu zamanlar şart ve cevapta 
karışık olarak da kullanılabilir. Cevap 
genellikle ل  veya  َف  harfi ile baslar, bunlar 
çoğu zaman tercüme edilmezler. 

Namaz bitince/kılınınca artık yeryüzüne dağılın, 
Allah’ın lutfundan (rızkınızı) arayın ve Allah’ı çokça 
zikredin, umulur ki kurtuluşa erersiniz. (62:10) 

 bitince/kılınınca 
فَِإذَا قُِضیَتِ 

namaz
َالةُ  الصَّ

artık 
dağılın

فَاْنتَِشُروا
yeryüzüne

فِي اْألَْرِض 

َواْذُكُروا
ve zikredin

َواْبتَغُوا

 Allah’ın 
lutfundanumulur 

ki

(rızkınızı) 
arayın

َ ِمْن فَْضِل ا�َِّ   تُْفِلُحوَن ا�َّ
çokça
لَعَلَُّكمْ َكثِیًرا

Allah’ıkurtuluşa 
erersiniz



Eğer Rabbin dileseydi, elbette insanları bir tek ümmet 
yapardı! Onlar ihtilaf etmeye devam edeceklerdir. (11:118) 

Eğer Allah’ın lütfu ve rahmeti olmasaydı muhakkak ki 
hüsrana düşenlerden olurdunuz. (2 :64) 

Eğer bu Kur’an’ı bir dağa indirseydik, hakikaten onu Allah 
korkusundan baş eğmiş ve parça parça olmuş görürdün. (59:21) 

eğer 
 َولَوْ 

dileseydi 
اءَ   َشٓ

Rabbin 
 َربُّكَ 

elbette 
yapardı 

 َواِحدَةً  لََجعَلَ 
bir tek 

 النَّاسَ 
ümmet onlar devam 

edeceklerdir insanları 
ةً   َوَال یََزالُونَ  اُمَّ

ihtilaf 
etmeye 

  ُمْختَِلفیَن 

eğer 
olmasaydı 

  فَْضلُ  فَلَْوالَ 
lütfu 

 َعلَْیُكمْ 
üzerinize 

 لَُكْنتُمْ   َوَرْحَمتُھُ  
ve 

rahmeti 

اْلَخاِسِریَن ِمَن    
muhakkak 
olurdunuz 

hüsrana 
düşenlerden 

  هللاِ 
Allah’ın 

eğer
لَوْ 

indirseydik
أَْنَزْلنَا

bu
َھذَا

Kur’an’ı
َخاِشعًااْلقُْرآَنَ 

baş  
eğmiş

َعلَى َجبَلٍ 
 hakikaten  

onu görürdün
bir 

dağa

ًعالََرأَْیتَھُ  ُمتََصدِّ
Allah  

korkusundan

ا�َِّ  َخْشیَةِ  ِمنْ 
ve parça 

parça olmuş
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Eğer ona itaat ederseniz hidâyete erersiniz. 
Peygambere düşen sadece apaçık bir tebliğdir. (24:54) 

Kim hidayetime tabi olursa onlar üzerine korku 
yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. (2:38) 

Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim 
de nankörlük ederse, kuşkusuz Allah kimsenin şükrüne 
muhtaç değildir, her türlü övgüye layıktır. (31:12) 

َواِنْ 
eğer

تُِطیعُوهُ 
ona itaat 
ederseniz

تَْھتَدُوا
 hidâyete 
erersiniz

ُسولِ  اْلبََالغُ اِالَّ َوَما َعلَى الرَّ
Peygambere 

düşensadecebir tebliğdir
 اْلُمبِینُ 
apaçık

 تَبِعَ  فََمنْ 
kim 

 فََال َخْوفٌ  ُھدَايَ 
Tabi 

olursa 
hidayetime 

 َعلَْیِھمْ 
Korku 
yoktur 

   َوَال ُھْم یَْحَزنُونَ 
Onlar üzerine Ve onlar 

üzülmeyeceklerdir.  

َوَمنْ 
kimşükretmiş  

olur

ِلنَْفِسھِ یَْشُكرْ 
ancak

 kim 
 de

َكفَرَ َوَمنْ 
nankörlük 

ederse

فَِانَّ 
kuşkusuz

هللاَ 
 Allah

 َحِمیدٌ َغنِيٌّ یَْشُكرُ فَِانََّما
kimsenin 

şükrüne muhtaç 
değildir

her türlü 
övgüye 
layıktır

şükredersekendisi 
için
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Rahman’ın kulları, yeryüzünde tevazu/vakarla 
yürürler. Cahiller kendileriyle muhatap 
oldukları zaman “selam” derler. (25:63) 

Hayır! Kim muhsin olarak yüzünü/kendini Allah’a 
teslim ederse, onun için Rabbi katında mükâfatı 
vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmezler. (2:112) 

kulları
َوِعبَادُ 

Rahman’ın
ْحٰمنِ  الرَّ

yürürler
یَْمُشونَ الَِّذیَن 

 yeryüzünde
َعلَى اْالَْرِض 

َخاَطبَُھمُ 
kendileriyle 

muhatap oldukları

 ً َھْونا
 zamanselam tevazu/ 

vakarla

اْلَجاِھلُونَ َواِذَا
derler
ً قَالُوا َسَالما

cahiller

Hayır 
 َمْن  بَٰلى

 Kim  
 اَْسلَمَ 
teslim 
ederse 

 َوْجَھھُ 
yüzünü Allah’a 

 َوُھَو ُمْحِسنٌ  ِ�ِ 
muhsin 
olarak 

 اَْجُرهُ 

Rabbi katında 
َربِّھِ ِعْندَ   َوَال َخْوفٌ  

korku yoktur 
 َعلَْیِھمْ 

onlara 

mükâfatı 
 فَلَھُٓ 

onun için 

 َوَال ُھمْ 
ve onlar 

  یَْحَزنُوَن۬ 
üzülmezler 
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Sizden kim o aya erişirse, onda oruç tutsun!(2:185) 

Nerede olursanız olun, Allah sizi bir araya getirip (2:148) 
toplayacaktır. Şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir.  

Veya: “Eğer gerçekten Allah bana hidâyet verseydi, 
elbette muttakilerden olurdum” diyeceği, (39:57) 

kim 
 فََمنْ 

erişirse 
 َشِھدَ 

sizden 
 ِمْنُكمُ 

o aya onda oruç tutsun 
فَْلیَُصْمھُ   الشَّْھرَ   

 اَْینَ 
nerede 

 یَأْتِ 
 sizi  

 هللاُ  بُِكمُ 
 Allah  

 ً  َجِمیعا
 toplayacaktır 

bir araya 
 getirip 

 َما تَُكونُوا
olursanı
z olun 

 اِنَّ 
şüphesiz 

  قَِدیٌر  َعٰلى ُكّلِ َشْيءٍ  هللاَ 
Allah her şeye güç 

yetirendir. 

veya
اَوْ 

diyeceği
تَقُولَ 

eğer
لَوْ 

 gerçekten

لَُكْنتُ اَنَّ 
elbette  

olurdum

 َ ا�ّٰ
 bana  

hidâyet verseydi
Allah

اْلُمتَِّقینَ ِمَن َھٰدینِي  
muttakilerden
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Eğer dinlemiş olsaydık veya akletseydik alevli 
ateşin halkı içinde olmazdık. (67:10) 

Dediler ki: “Ona bir melek indirilmeli değil miydi?” 
Eğer bir melek indirseydik, elbette iş bitirilmiş olur, 
sonra da kendilerine mühlet verilmezdi. (6:8) 

Ey iman edenler! Eğer, Allah’a (dinine) yardım ederseniz, 
(O da) size yardım eder ve ayaklarınızı sabit tutar. (47:7) 

َوقَالُوا
 ve derler 

ki

لَوْ 
eğer

نَْسَمعُ ُكنَّا
olsaydık

dinlemiş

أَوْ 
veya

نَْعِقلُ 
akletseydik

 السَِّعیِر فِي أَْصَحابِ َما ُكنَّا
olmazdıkhalkı 

içinde
alevli 
ateşin

dediler 
ki 

لَْوالَٓ    
değil miydi 

 اُْنِزلَ 
indirilmeli 

 َعلَْیھِ 
Ona 

ً  َملَكٌ   َملَكا
indirseydik 

 َولَوْ 
eğer bir melek iş bir  

melek 

  َال یُْنَظُروَن  لَقُِضيَ  اَْنَزْلنَا
sonra da elbette 

bitirilmiş olur 

َوقَالُوا    ثُمَّ  اْالَْمرُ   
kendilerine 
 mühlet verilmezdi 

eğer
تَْنُصُروایَا أَیَُّھا

iman edenler Allah’a 
(dinine)

 َ یَْنُصْرُكمْ ا�َّ
(o da) size 

yardım eder

َویُثَبِّتْ 
ve sabit 

tutar

أَْقدَاَمُكمْ 
 ayaklarınızı

إِنْ الَِّذیَن آََمنُوا
eyyardım 

ederseniz
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O, size mükâfatınızı verir ve sizden mallarınızı da 
istemez. (47:36) 

İnsan, hayır istemekten usanmaz. Eğer kendisine bir şer 
dokunsa hemen umutsuzluğa kapılıp çok me’yûs olur. (41:49) 

Küfredenler, iman edenler için dediler ki: “Eğer o 
(Kur’an) hayırlı bir şey olsaydı, ona (iman 
etmede) onlar bizi geçemezlerdi. (46:11) 

یَْستَْبِدلْ 
yerinize 

getirir de

َوإِنْ 
 siz yüz 

çevirirsenizsonra eğer
َال یَُكونُواقَْوًماتَتََولَّْوا

sizden 
başka

 sizin gibi de
ثُمَّ َغْیَرُكمْ   أَْمثَالَُكْم 

bir 
kavmi

onlar 
olmazlar

insan
ِمْن دَُعاءِ 

usanmaz hayır
َوإِنْ اْلَخْیرِ 
eğer

َمسَّھُ 
kendisine 
dokunsa

الشَّرُّ 
 bir 
şer

ْنَسانُ َال یَْسأَمُ  فَیَئُوسٌ اْإلِ
hemen çok 
me’yûs olur

 istemekten
 قَنُوٌط 

umutsuzluğa  
kapılıp

dediler ki
َوقَالَ 

küfredenler
الَِّذیَن َكفَُروا

iman edenler 
için

َما َسبَقُونَالَوْ ِللَِّذیَن آََمنُوا
onlar bizi  

geçemezlerdi

َكانَ 
hayırlı 
bir şey

o (Kur’an) 
olsaydı

إِلَْیھِ َخْیًرا
ona  

(iman etmede)
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Yoksa “(Muhammed) Allah’a karşı yalan uydurdu” 
mu diyorlar? Eğer Allah dilerse senin kalbini 
mühürler. Allah, batılı yok eder ve kelimeleriyle 
hakkı ortaya koyar. (42:24) 

Küfredenler, iman edenler için dediler ki: “Eğer o 
(Kur’an) hayırlı bir şey olsaydı, ona (iman 
etmede) onlar bizi geçemezlerdi. (46:11) 

yoksa
أَمْ 

diyorlar
یَقُولُونَ 

uydurdu mu
اْفتََرى

Allah’a 
karşı

یََشأِ َعلَى ا�َِّ 
dilerse

َكِذبًا
 eğer

senin kalbini

yalan
ُ فَِإنْ  ا�َّ

َویَْمحُ 
mühürler

 Allah
 ُ اْلبَاِطلَ ا�َّ

batılı
َویُِحقُّ 

ve ortaya koyar
اْلَحقَّ 

 hakkı

یَْختِمْ 

بَِكِلَماتِھِ َعلَى قَْلبِكَ 
kelimeleriyle

Allah

yok eder

dediler ki
َوقَالَ 

küfredenler
الَِّذیَن َكفَُروا

iman 
edenler için

ِللَِّذیَن آََمنُوا
eğer

َما َسبَقُونَالَوْ 
onlar bizi 

geçemezlerdi

َكانَ 
hayırlı 
bir şey

o (Kur’an) 
olsaydı

إِلَْیھِ َخْیًرا
ona (iman  
etmede)
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Eğer Allah dileseydi elbette onlardan intikam alırdı. 
Fakat sizi birbirinizle sınamak için (savaştırıyor).  (47:04) 

Gerçekten biz insana tarafımızdan bir rahmet 
tattırdığımız zaman onunla sevinir. Eğer onlara ellerinin 
takdim ettikleri dolayısıyla bir kötülük isabet ederse, 
işte o zaman hakikaten insan pek nankördür. (42:48) 

gerçekten 
biz

َوإِنَّا
zaman

إِذَا
tattırdığımız

أَذَْقنَا
insana

ْنَسانَ  فَِرحَ اْإلِ
sevinir

ِمنَّا
 bir 

rahmet

onlara isabet 
ederse

tarafımızdan
بَِھاَرْحَمةً 

َسیِّئَةٌ 

eğer

 takdim ettikleri 
dolayısıyla

أَْیِدیِھمْ بَِما قَدََّمتْ 
ellerinin

فَِإنَّ 
işte o zaman 
hakikaten

ْنَسانَ  اْإلِ
  insan 

َوإِنْ 

 َكفُوٌر تُِصْبُھمْ 
pek 

nankördür

onunla

bir 
kötülük

َولَوْ 
 dileseydi
ُ یََشاءُ  ا�َّ

Allah
َالْنتََصرَ 
elbette  

intikam alırdı

ِمْنُھمْ 
  onlardan eğerfakat

َولَِكنْ 
sınamak için 
(savaştırıyor)

ِلیَْبلُوَ 
sizi 

birbirinizle

بَْعَضُكْم بِبَْعٍض 



Allah ile beraber başka bir ilah edinme! Sonra 
kınanmış ve kendi başına terk edilmiş olarak 
oturup kalırsın. (17:22) 

İş ciddiyet arz ettiği zaman, şayet onlar Allah’a 
sadakat gösterselerdi, şüphesiz onlar için daha 
hayırlı olurdu. (47:21) 

zaman
فَلَوْ فَِإذَا

şayet
َعَزمَ 

 işşüphesiz 
olurdu

ciddiyet 
arz ettiği

َخْیًراَصدَقُوااْألَْمرُ 
Allah’a onlar 

için

َ  لَُھْم  لََكانَ ا�َّ
onlar  

sadakat gösterselerdi
daha 

hayırlı

Emir veya nehiy bildiren şartlı cümlelerin 
cevabının fiili mansub olur. 
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َال تَْجعَلْ 
edinme beraber

هللاِ َمعَ 
 Allah 

ile 

 ً اِٰلھا
bir 
ilah

ٰاَخرَ 
başka

ً فَتَْقعُدَ   َمْخذُوالً َمْذُموما
sonra  

oturup kalırsın
 kınanmışve kendi başına 

terk edilmiş olarak
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Allah ve Resûlüne itaat edin ve birbirinizle 
çekişmeyin, sonra korkuya kapılırsınız da 
rüzgârınız (kuvvetiniz) gider. O halde sabrediniz! 
Şüphesiz Allah sabredenlerle  beraberdir. (8:46) 

itaat edin 
 َواَِطیعُوا

Allah 
 هللاَ 

ve 
Resûlüne 

 َوَرُسولَھُ 
ve birbirinizle  

çekişmeyin 

 َوَال تَنَاَزُعوا

 ِریُحُكمْ 
rüzgârınız 

(kuvvetiniz) 

 فَتَْفَشلُوا

gider şüphesiz 

sonra korkuya 
kapılırsınız da 

 هللاَ  َوتَْذَھبَ 
Allah o halde 

sabrediniz beraberdir 

ابِِریَن  َمعَ    الصَّ
 sabredenlerle  

 اِنَّ  َواْصبُِروا



 َمْن اَْسلَمَ 

 َمْن یَْشُكرْ 

 َمْن َشِھدَ 

 فَْلیَُصْمھُ 

 لَْو َشاءَ 

 لَْوالَ فَْضلُ هللاِ 

 لَْو اَنَزْلنَا

 اَْیَن َما تَكُونُوا

ْن تَْن ُصُروااِ   

ْن تُْؤِمنُوااِ   

 اِْن تُِطیعُوهُ  

ذَا َخاَطبَُھمُ اِ   

Kelimelerin anlamlarını yazın. 

Kim teslim ederse 

Kim şükrederse 

Kim görürse 

Onda oruç tutsun 

Eğer isteseydi 

Allah’ın lütfu 
olmasaydı 

Eğer indirseydik 

Nerede olursanız olun 

Yardım ederseniz 

İman ederseniz 

Ona itaat ederseniz 

Onlara hitap ettiği 
zaman 



 ُكلََّما دََعْوتُُھمْ 

 فَلَْو َصدَقُوا

 ِریُحُكمْ 

 قَنُوطٌ 

 لَْواَنَّ  هللاَ  َھدَانِي
 

 لَْو ُكنَّا نَْسَمعُ 

 فَتَْفَشلُوا

 ِلیَْبلُوَ 
 

 فَا نتَِشُروا

 َمْن تَبِعَ 

 َال تَنَاَزُعوا 

 ً  َمْذُموما

Onları her davet 
ettiğimde 

Eğer doğru 
söyleseydiler 

Rüzgârınız(kuvvetiniz) 

Umutsuzluğa kapılıp 

Eğer Allah bana yol 
gösterseydi 

İşitir olsaydık 

Korkuya kapılırsınız 

Sınamak için 

O halde yayılın 

Kim tabi olursa 

Birbirinizle çekişmeyin 

Kınanmış 
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