
eğer 

 ُكْنتُمْ  َواِنْ 
iseniz 

َرْیبٍ فِي   
şüphe içinde 

ْلنَا ا نَزَّ  ِممَّ
indirdiğimizden kulumuza 

َعْبِدنَاَعٰلى   

 فَأْتُوا
getirin 

 بُِسوَرةٍ 
bir sûre 

ِمثِْلھِ ِمْن   
Onun benzeri 

 َواْدُعوا
çağırın 

 ُشَھدَٓاَءُكمْ 

 ِمْن دُونِ 
şahitlerinizi 

başka 

 هللاِ 
Allah’tan 

 اِنْ 
eğer iseniz 

ُكْنتُْم     ﴾٢٣﴿ َصاِدقِینَ   
Doğru söylüyor 

«Eğer kulumuza indirdiğimizden şüphede iseniz onun 
benzeri bir sûre getirin. Eğer doğru söylüyor iseniz 
Allah’tan başka şahitlerinizi de çağırın.» (Bakara 23) 

37.DERS 



eğer 
 لَْم تَْفعَلُوا فَِانْ 

yapmadıysanız 
 َولَْن تَْفعَلُوا

Ki asla yapamayacaksınız 

O halde sakının 
 النَّارَ  فَاتَّقُوا

ateşten 
 الَّتِي

ki 
 َوقُودَُھا

Onun yakıtı 
 النَّاسُ 

insanlar 

 اُِعدَّتْ  َواْلِحَجاَرةُۚ 
Ve taşlardır hazırlanmıştır 

﴾٢٤﴿ ِلْلَكافِِرینَ   
Kafirler için 

«Eğer yapmadıysanız ki asla yapamayacaksınız, o 
halde sakının o ateşten ki onun yakıtı insanlar ve 
taşlardır, kafirler için hazırlanmıştır. » (Bakara 24) 
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Geçmiş zamanın olumsuzu - 2: Geçmiş zamanın 
olumsuzunu elde etmenin diğer bir yolu (  ْلَم) veya   
 harfiyle fiilin geniş zaman çekiminin (لَمَّ  )
kullanılmasıdır. Bu kullanım daha vurguludur, daha 
kesin anlam verir. Bu durumda fiil meczum olur. 

 لَْم تَرَ 

 لَْم یُْؤِمنْ 

 َما َراْیتَ 

 لَْم یَْعلَمْ 

 َراْیتَ 

 لَْم یَْغنَوا

Görmedin 

İman etmedi 

Görmedin 

Bilmedi 

Gördün 

Yaşamadılar 

 فَعَلَ  َما فَعَلَ  یَْفعَلُ 

Yapmadı Yapmadı Yaptı 

 تََرى

 لَْم یَتُبْ 

Görürsün 

Tevbe etmedi 

 لَْم یَْفعَلْ 
Yapar 
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Sütunlar sahibi İrem’e? Ki şehirler içinde onun 
bir benzeri yaratılmamıştı. (89:7-8) 

ذَاتِ 
sahibi  İrem’eyaratılmamıştı

ِمثْلَُھا اْلِعَمادِ إَِرمَ 
ki şehirler içinde

اْلبَِالدِ فِي  لَْم یُْخلَقْ الَّتِي 
sütunlaronun bir benzeri

َكاَنَُّھمْ 
 sanki onlar 

gibi olacaklarkalmamış

اِالَّ یَْومَ 
onu  

görecekleri bir  
akşamüstü

اَوْ َعِشیَّةً 
veya

 ُضٰحیَھا 
kuşluk 

vaktinden

لَْم یَْلبَثُٓوایََرْونََھا
günbaşka

Onu görecekleri gün, sanki onlar bir akşamüstü veya 
kuşluk vaktinden başka kalmamış gibi olacaklar. (79:46) 

hayır
َكالَّ 

yerine getirmedi
ا یَْقِض  لَمَّ

ona emrettiğini
أََمَرهُ َما 

Hayır, (insan, Allah’ın) ona emrettiğini yerine 
getirmedi. (80:23) 
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dediler ki
قَالَتِ 

bedeviler
اْألَْعَرابُ 

iman 
ettik

آََمنَّا
de ki
قُلْ 

قُولُوا
deyin

لَْم تُْؤِمنُوا
ancak

iman

siz iman 
etmedini

z

َولَِكنْ 

فِي قُلُوبُِكمْ أَْسلَْمنَا
henüz girmiş 

değildir

ا یَْدُخلِ  یَمانُ َولَمَّ اْإلِ
islam (teslim) 

oldukkalplerinize

Bedeviler: “iman ettik!” dediler De ki: “Siz iman 
etmediniz, ancak “islam (teslim) olduk” deyin. 
İman henüz kalplerinize girmiş değildir. (49:14) 

َكذَّبُوااَلَِّذیَن   
yalanlayanlar 

 ً  ُشعَْیبا
Şuayb’ı 

 فِیَھا َكاَْن لَْم یَْغنَْوا
sanki hiç oturmamışlardı 

َكذَّبُوااَلَِّذیَن   
yalanlayanlar 

orada 

 ً  ُشعَْیبا
Şuayb’ı 

 َكانُوا 
oldular 

 ُھُم اْلَخاِسِرینَ 
asıl hüsrana uğrayanlar 

Şuayb’ı yalanlayanlar sanki orada hiç oturmamışlardı. 
Şuayb’ı yalanlayanlar asıl hüsrana uğrayanlar oldular! (7:92) 
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َعلَّمَ 
öğretti

ْنَسانَ  اْإلِ
insana

یَْعلَمْ َما لَْم   
bilmediğini

İnsana bilmediğini öğretti. (96:5) 

yoksa 
 اَمْ 

mı sandınız 
 َحِسْبتُمْ 

bırakılacağınızı 

 اَْن تُتَْرُكوا
bilip ortaya 
çıkarmadan 

ا یَْعلَمِ   ِمْنُكمْ  َولَمَّ
içinizden 

 هللاُ 
cihad 

edenleri 
Allah 

َجاَھدُواالَِّذیَن   

Yoksa içinizden cihad edenleri Allah bilip ortaya 
çıkarmadan bırakılacağınızı mı sandınız? (9:16) 

قَالَ 
dedi ki

تَْستَِطیعَ لَْن اِنَّكَ اَلَْم اَقُلْ 
demedim mi

gerçekten sen
gösteremezsin

َمِعيَ 
benimle  

beraberliğe

 َصْبراً 
sabır

Dedi ki: “Gerçekten sen benimle beraberliğe 
sabır gösteremezsin demedim mi? (18:72) 
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yoksa 
 اَمْ 

mi 
sandınız 

 َحِسْبتُمْ 
gireceğinizi 

اَْن تَْدُخلُوا    
cennete başınıza 

 gelmeden 

ا یَأْتُِكمْ  اْلَجنَّةَ   َولَمَّ
misali/hali 

َخلَْواالَِّذیَن  َمثَُل      
gelip 

geçenlerin 

قَْبِلُكمْ ِمْن   
sizden önce 

Yoksa, sizden önce gelip geçenlerin misali başınıza 
gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? (2:214) 

dediler ki
قَالُوا

hayır  
aksine

بَلْ 
siz  

değildiniz

لَْم تَُكونُوا
 iman eden 

kimseler

ُمْؤِمنِینَ 

Dediler ki: “Hayır aksine, siz iman eden 
kimseler değildiniz. (37:29) 

kim
َوَمنْ 

iman 
etmezse

لَْم یُْؤِمنْ 
Allah’a
بِا�َِّ 

ve 
Resûlüne

ِلْلَكافِِرینَ َوَرُسوِلھِ 
kâfirlere

فَِإنَّا
 biz 

hazırladık şüphesiz
 َسِعیًرا أَْعتَْدنَا

alevli bir 
ateş

Kim Allah’a ve Resûlüne iman etmezse, şüphesiz 
biz, kâfirlere alevli bir ateş hazırladık. (48:13) 
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andolsun

َولَقَدْ 
gönderdik

أَْرَسْلنَا
peygamberler
ُرُسالً 

senden  
önce de

ِمْن قَْبِلكَ 

قََصْصنَا
kıssalarını 

anlattık

ِمْنُھمْ 
 

kiminin

kiminin 
de

onlardan
َمنْ 

لَْم نَْقُصصْ َعلَْیكَ 
ve  

onlardan
 sana
َعلَْیكَ  َمنْ َوِمْنُھمْ 

sanakıssalarını 
anlatmadık

Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. 
Onlardan, kiminin kıssalarını sana anlattık, ve 
onlardan kiminin de kıssalarını sana anlatmadık. (40:78) 

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) 



9 

ayıplamayın
َوَال تَْلِمُزوا

kendi 
nefislerinizi

أَْنفَُسُكمْ 
birbirinizi 

çağırmayın

َوَال تَنَابَُزوا
kötü 

lakaplarla

بِاْألَْلقَابِ 

اْلفُُسوقُ 
fasıklık

بِئْسَ 
 bir isimdirkim ne 

kötü

بَْعدَ اِالْسمُ 

لَْم یَتُبْ 
 imandan 

 işte
ُھمُ فَأُولَئِكَ 

onlardır
 الظَّاِلُموَن 

zalimler

یَمانِ  َوَمنْ اْإلِ
sonra

tevbe etmezse

Kendi nefislerinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü 
lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık 
ne kötü bir isimdir! Kim tevbe etmezse, işte 
zalimler onlardır. (49:11) 
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GELECEK ZAMANIN OLUMSUZU  
Geniş zaman (Muzari) fiilin önüne (  ْلَن ) 
eklenmesi ve fiilin mansub hale getirilmesi 
suretiyle yapılır. 

 لَْن نَْعَمل

 لَْن یَْدُخلُوا

 لَْن تَْذَھبَ 

 لَْن دََخلُوا

 َستَْذَھبُ 

 َسیَدََخلُوا
İşlemeyeceğiz 

Girmeyecekler 

Gitmeyeceksin 

Girmeyecekler 

Gideceksin 

Girecekler 

 َسیَْعلَمُ  لَْن یَْعلَمَ  َسیَْفعَلُونَ 

Yapmayacaklar Bilmeyecek Bilecek 

 َسنَْعَمل

 َسیَْدُخلُونَ 

İşleyeceğiz 

Girecekler 

 لَْن یَْفعَلُوا
Yapacaklar 
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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) 

Hani bir zaman 

 قُْلتُمْ  َواِذْ 
demiştiniz 

 یَا ُموٰسى
Ey 

Musa 

 لَْن نُْؤِمنَ 
asla 

inanmayacağız 
sana 
 َحتّٰى  لَكَ 

ta ki 
هللاَ    

Allah’ı 
 َجْھَرةً 

açıkca 
 نََرى 
görene 
kadar 

Hani bir zaman ta ki Allah’ı açıkca görene kadar 
Ey Musa, sana asla inanmayacağız demiştiniz. (2:55) 

bu  
 ٰذِلكَ 

  şüphesiz  onların 

 بِاَنَُّھمْ 
bize  

asla dokunmayacaktır 

 لَْن تََمسَّنَا
ateş demeleri sebebiyledir 
 َمْعدُودَاتٍ  قَالُوا النَّارُ 

sayılı 
 اِالَّٓ 

günlerin dışında 
 ً  اَیَّاما

Bu, şüphesiz onların: “Sayılı günlerin dışında bize asla 
ateş dokunmayacaktır” demeleri sebebiyledir. (3:24) 
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de ki 
 قُلْ 

asla bize  
isabet etmez 

یُِصیبَنَٓالَْن   
başkası 

 اِالَّ 
Allah’ın 

yazdığından  

هللاُ َما َكتََب   لَنَا 
bizim 
için 

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

yürüme
َوَال تَْمِش 

yeryüzünde
فِي اْالَْرِض 

böbürlenerek

 ً َمَرحا
 şüphesiz sen
َولَْن تَْبلُغَ اِنَّكَ 

 ve 
ulaşamazsın

لَْن تَْخِرقَ 
yeri delemezsin

اْلِجبَالَ اْالَْرضَ 
boyca da
 ُطوالً 

dağlara

Yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Şüphesiz sen yeri 
delemezsin ve boyca da dağlara ulaşamazsın! (17:37) 

yoksa
أَمْ 

sandılar
َحِسبَ 

kalplerinde 
bulunanlar

الَِّذیَن فِي قُلُوبِِھمْ 
maraz/ 
hastalık

 أَْضغَانَُھْم َمَرضٌ 
kinlerini

أَْن لَْن یُْخِرجَ 
 Allah’ın asla ortaya 

çıkaramayacağını mı 

 ُ ا�َّ

Yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar, Allah’ın asla 
kinlerini ortaya çıkaramayacağını mı sandılar? (47:29) 



 قَالَ 
dedi ki Rabbim  bakayım 

 اِلَْیكَ  َربِّ 
sana bana  

(kendini) göster 
buyurdu 

تَٰرینِيلَْن  قَالَ   
 asla beni  

göremezsin  

 َوٰلِكنِ 
fakat 

 اْنُظرْ 
bak 

 اِلَى اْلَجبَلِ 
dağa 

 فَِانِ 
eğer 

 َمَكانَھُ  اْستَقَرَّ 
durursa 

تَٰرینِي فََسْوَف   
sen de beni göreceksin yerinde 

 اَْنُظرْ  اَِرٓنِي

Dedi ki: “Rabbim! Bana (kendini) göster, sana 
bakayım!” “asla (dünyada) beni göremezsin, 
fakat dağa bak, eğer yerinde durursa, sen de 
beni göreceksin!” buyurdu. (7:143) 
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şüphesiz

إِنَّ 
inkâr 
edip

َكفَُروا الَِّذینَ 
alıkoyanlar
َوَصدُّوا

Allah  
yolundan

َوُھْم ُكفَّارٌ ا�َِّ  َسبِیلِ  َعنْ 
kendileri 

kâfirler iken

ثُمَّ 
 ölenleronları ve  

sonra da

فَلَْن یَْغِفرَ َماتُوا
Allah

 ُ  لَُھْم ا�َّ
işte asla 

bağışlamayacaktır 

Şüphesiz inkâr edip Allah yolundan alıkoyanlar 
ve sonra da kendileri kâfirler iken ölenler; işte 
Allah, asla onları bağışlamayacaktır. (47:34) 



asla hoşnut 
olmayacaklardır 

 َعْنكَ  َولَْن تَْرٰضى
senden 

 اْلیَُھودُ 
Yahudiler de 

 َوَال النََّصاٰرى
Hristiyanlar da ta ki 
  تَتَّبِعَ  َحتّٰى

tabi olmadıkça 
 dinlerine ِملَّتَُھمْ 

Ta ki dinlerine tabi olmadıkça, Yahudiler de Hristiyanlar 
da senden asla hoşnut olmayacaklardır. (2:120) 

asla 
erişemezsiniz 

 لَْن تَنَالُوا
iyiliğe 
 اْلبِرَّ 

dek 

 َحتّٰى
infak 

edinceye 
sevdiğiniz  
şeylerden 

ا تُِحبُّونَ  تُْنِفقُوا  ِممَّ
Allah 
 هللاَ  فَِانَّ 

şüphesiz 

 َوَما تُْنِفقُوا
şeyden 

 بِھِ 
onu 

  َعِلیٌم 
hakkıyla 
bilendir 

infak ettiğiniz 
her ne varsa 

 ِمْن َشْيءٍ 

Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) infak edinceye 
dek iyiliğe asla erişemezsiniz. İnfak ettiğiniz şeyden 
her ne varsa şüphesiz Allah onu hakkıyla bilendir. (3:92) 

14 

قَالَ 
dedi ki

َربِّ 
Rabbim!

ا اَْنعَْمتَ  بَِمٓ
 lutfettiğin  

nimet hakkı için

َظِھیراً فَلَْن اَُكونَ َعلَيَّ 
bana artık asla 

çıkmayacağım arka
 ِلْلُمْجِرِمیَن 
suçlulara

Dedi ki: “Rabbim! Bana lutfettiğin nimet hakkı için 
artık suçlulara asla arka çıkmayacağım.”(28:17) 



 لَْم تَْفعَلُوا

 لَْن تََرانِى

 لَْن اَُكونَ 

 لَْن تَْرَضىٰ 

ا یَْدُخلْ   لَمَّ

 لَْم تَكُونُوا

 لَْم نَْقُصصْ 

 لَن تَْبلُغَ 

 لَْم یُْخلَقْ 

 لَْم یَْلبَثُوا

 لَْم یََرهُ  

 لَْم تُْؤِمنُوا

Kelimelerin anlamlarını yazın. 

Yapmadınız 

Beni görmeyeceksin 

Olmayacağım 

Razı olmayacak 

Girmedi 

Olmadınız 

Anlatmadık 

Ulaşmayacaksın 

Yaratılmadı 

Kalmadılar 

Onu görmedi 

İman etmediniz 



 لَْن تَنَالُوا

 لَْم تَْستَْغِفرْ 

 لَْن یَْغِفرَ 

 لَْن تَْفعَلُوا

 اَلَْم اَقُلْ 

ا یَاْتُِكمْ   لَمَّ

 لَْن نُْؤِمنَ 

 لَْن تََمسَّنَا

ا یَْلَحقُوا  لَمَّ

 لَن تَْخِرقَ 

 لَْم یُْؤِمنُوا

ا یَْعلَمِ   لَمَّ

Ulaşmayacaksınız 

Bağışlanma dilemedin 

Bağışlamayacak 

Yapmayacaksınız 

Demedim mi 

Size gelmedi 

İnanmayacağız 

Bize dokunmayacak 

Katılmadılar 

Delmeyeceksin 

İman etmediler 

Bilmedi 



أَفََال یَْنُظُرونَ 
onlar bir bakmıyorlar mı

بِلِ  إِلَى اْإلِ
 devenin 

َكْیفَ 
  nasıl 

)١٧(ُخِلقَْت 
yaratıldığına

göğün
َوإِلَى السََّماءِ 

 nasıl 
َكْیفَ 

yükseltildiğine
)١٨(ُرفِعَْت 

dağların
َوإِلَى اْلِجبَالِ 

اْألَْرِض  َوإِلَى
ve yerin

َكْیفَ 
 dikildiğine nasıl

َكْیفَ )١٩(نُِصبَتْ 
yayıldığına

)٢٠(ُسِطَحتْ 
nasıl

Onlar, devenin nasıl yaratıldığına bir bakmıyorlar 
mı? Göğün nasıl yükseltildiğine? Dağların nasıl 
dikildiğine? Ve yerin nasıl yayıldığına?

38.DERS 
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Geçmiş zamanın edilgeni: Geçmiş zaman fiilinin 
edilgen hali birinci harfi ötre, ikinci kök harfi 
esre yapmak suretiyle elde edilir. Fiilin normal 
çekim ekleri muhafaza edilir. Etken cümlenin 
nesnesi edilgen cümlenin öznesi olur ve merfu 
olur. 

 ُكتِبَتْ 

 ُضِربَتْ 

 ُكتِبَ 

 ُضِربَ 

 َكتَبَ 

 َضَربَ 

Yazıldı 

Vuruldu 

Yazıldı 

Vuruldu 

Yazdı 

Vurdu 

 قَتَلَ  قُتِلَ  قَتَلَتْ 

Öldürüldü Öldürüldü Öldürdü(Er) 

 َكتَبَتْ 

 َضَربَتْ 

Yazdı 

Vurdu 

 قُتِلَتْ 

Öldürdü (Dş) 
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Ey 
 یَٓا اَیَُّھا

iman edenler 
 الَِّذیَن ٰاَمنُوا

farz kılındı 
 ُكتِبَ 

size de oruç 
یَامُ  َعلَْیُكمُ   الّصِ

farz kılındığı 
gibi 

 َعلَى الَِّذینَ 
umulur ki 

لَعَلَُّكْم   ِمْن قَْبِلُكمْ   
sakınırsınız 
   تَتَّقُونَ 

 sizden 
önceki 

َكَما ُكتَِب    
kimselere 

Ey iman edenler! Sizden önceki kimselere farz kılındığı 
gibi, size de oruç farz kılındı. Umulur ki sakınırsınız! (2:183) 

eğer 
 َولَئِنْ 

öldürülür 
 قُتِْلتُمْ 

Allah 
yolunda 

 فِي َسبِیِل هللاِ 
veya 

ölürseniz 
 ُمتُّمْ  اَوْ 

daha 
hayırlıdır ve rahmet 

 لََمْغِفَرةٌ 
Allah’tan onların toplamakta 

oldukları şeylerden 
elbette  

bir mağfiret 

ا یَْجَمعُوَن  َخْیرٌ  َوَرْحَمةٌ   ِمَن هللاِ   ِممَّ

Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, elbette 
Allah’tan bir mağfiret ve rahmet, onların toplamakta 
oldukları şeylerden daha hayırlıdır. (3:157) 
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 ُخِلقَ 
zira 

yaratılmıştır 

ْنَسانُ   اْالِ
insan 

  َضِعیفاً 
zayıf 

Zira insan zayıf yaratılmıştır. (4:28) 

فَُجِمعَ 
 sihirbazlar
ِلِمیقَاتِ السََّحَرةُ 

belirlenen 
vaktinde

یَْومٍ 
bir günün

 َمْعلُومٍ 
 belli  böylece bir 

araya getirildi

Böylece sihirbazlar belli bir günün belirlenen 
vaktinde bir araya getirildi.(26:38) 

işte bunun  
için

فَِلذَِلكَ 
sen  

davet et

فَاْدعُ 
ve dosdoğru  

ol

َواْستَِقمْ 
emrolunduğun  

gibi

َّبِعْ َكَما أُِمْرتَ  َوَال تَت
 onların 

hevâlarına
uyma

أَْھَواَءُھمْ 

İşte bunun için sen davet et ve emrolunduğun 
gibi dosdoğru ol. Onların hevâlarına uyma. (42:15) 
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ancak 
 اِنََّما

Mü’minler 
 اْلُمْؤِمنُونَ 

o kimselerdir ki 

 الَِّذینَ 
zaman 
 َوِجلَتْ  اِذَا

ürperir 
 ذُِكرَ 

Allah 

kalpleri okunduğu 

anıldığı 
 هللاُ 

 َعلَْیِھمْ  قُلُوبُُھمْ 
kendilerine zaman O’nun  

âyetleri 

 َزادَتُْھمْ  ٰایَاتُھُ 
artırır 

 ً  اِیَمانا
imanlarını 

 تُِلیَتْ  َواِذَا

Mü’minler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı 
zaman kalpleri ürperir, kendilerine O’nun âyetleri 
okunduğu zaman, imanlarını artırır. (8:2) 

diyorlar
ِمْن أَْھِل اْلِكتَابِ یَقُولُونَ 

ehl-i Kitaptan
ْخَوانِِھمُ  ِإلِ

 kâfir olan

kesinlikle biz 
de çıkarız

kardeşlerine
الَِّذیَن َكفَُروا

َمعَُكمْ لَئِنْ 
siz 

çıkarılırsanız

لَنَْخُرَجنَّ أُْخِرْجتُمْ 
eğersizinle 

beraber

Ehl-i Kitaptan kâfir olan kardeşlerine : “Eğer siz  (59:11) 
çıkarılırsanız, kesinlikle biz de sizinle beraber çıkarız.  
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(savaşmaların
a) izin verildi

اُِذنَ 
kendileriyle 

savaşılanlara

یُقَاتَلُونَ ِللَِّذیَن 
zulmedilmeleri 

sebebiyle

ُظِلُموابِاَنَُّھْم 

Kendileriyle savaşılanlara, zulmedilmeleri 
sebebiyle (savaşmalarına) izin verildi. (22:39) 

eğer
َولَوْ 

girilseydi

دُِخلَتْ 
üzerlerine

َعلَْیِھمْ 
 oranın  

her yanında

اْلِفتْنَةَ ِمْن اَْقَطاِرَھا
fitne  

(savaş)

ثُمَّ 
  kendilerinden 

istenilseydi
sonra  

da

تَْوَھاُسئِلُوا َالٰ
elbette onu hemen 

yaparlardı

Eğer oranın (Medine’nin) her yanında üzerlerine 
girilseydi, sonra da kendilerinden fitne (savaş) 
istenilseydi, elbette onu hemen yaparlardı. (33:14) 

َوإِذَا
zaman

اْلُوُحوشُ 
vahşi hayvanlar

  ُحِشَرْت 
 bir araya 
toplandığı

Vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman. (81:5) 
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َوإِذَا zaman
hangi

ذَْنبٍ اْلَمْوُءودَةُ 
sorulduğu

 öldürüldüğü ِ ُسئِلَتْ  قُتِلَتْ  بِأَّي
diri diri gömülmüş kız çocuğasuçtan dolayı

Diri diri gömülmüş kız çocuğa sorulduğu 
zaman: Hangi suçtan dolayı öldürüldüğü. (81:8-9) 

 َوُضِربَْت 
(damgası)vuruldu 

لَّةُ   الذِّ
zillet 
َواْلَمْسَكنَةُ    َوبَٓاؤُ  

Ve yoksulluk 
 بِغََضبٍ 

döndüler gazap ile 
 َعلَْیِھُم 

üzerlerine 
هللاِ ِمَن   

Allah’tan 

Üzerlerine zillet ve yoksulluk damgası vuruldu 
ve Allah’tan bir gazap ile döndüler. ((2:61) 

sonra 

 ثُمَّ 
denilir ki 

 قِیلَ 
zulmedenlere 

َظلَُمواِللَِّذیَن   
tadın 

 َھْل تُْجَزْونَ  ذُوقُوا
mi 

cezalandırılacaksınız 

 َعذَابَ 
sonsuzluk başkası ile kazanmakta azabını 
 اِالَّ  اْلُخْلدِ 

olduğunuzdan 

 تَْكِسبُونَ  بَِما ُكْنتُمْ 

Sonra zulmedenlere denilir ki: “sonsuzluk 
azabını tadın! Kazanmakta olduğunuzdan 
başkası ile mi cezalandırılacaksınız?” (10:52) 
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Amel defterleri açıldığı zaman. (81:10) 

َوإِذَا
zaman

ُحفُ  الصُّ
amel 

defterleri

 نُِشَرْت 
 açıldığı

kim 
 یَْعتَِصمْ  َوَمنْ 

sımsıkı 
sarılırsa 

 اِٰلى ِصَراطٍ  ُھِديَ  فَقَدْ  بِا�ِ 
hakikaten 

hidâyet 
edilmiştir 

bir 
yola 

  ُمْستَِقیٍم 
dosdoğru Allah’a 

Kim Allah’a (O’nun dinine) sımsıkı sarılırsa, (3:101) 
hakikaten dosdoğru bir yola hidâyet edilmiştir.  

işte bu 
böyledir

ٰذِلُكمْ 
çünkü

ھُٓ  بِاَنـَّ
zaman
اِذَا

 çağrıldığı

َكفَْرتُمْ دُِعيَ 
inkâr 
ettiniz

 ُ ا�ّٰ
 bir  
olan Allah’a

َوْحدَهُ 

İşte bu böyledir! Çünkü bir olan Allah’a 
çağrıldığı zaman inkâr ettiniz. (40:12) 
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böylece 
kesildi 

 فَقُِطـعَ 
kökü 
 دَابِرُ 

kavmin 
 اْلقَْومِ 

zulmeden 
 َربِّ  الَِّذیَن َظلَُموا

Rabbi 
olan 

 َواْلَحْمدُ 
Allah’a  

mahsustur âlemlerin hamd/ 
övgü 

  اْلعَالَِمیَن  ِ�ِ 

Böylece zulmeden kavmin kökü kesildi. 
Hamd/övgü, âlemlerin Rabbi olan Allah’a 
mahsustur. (6:45) 

zaman
اْلقُبُورُ 

 deşildiği
َوإِذَا بُْعثَِرتْ 

kabirler

Kabirler deşildiği zaman. (82:04) 
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 ,Bu kalıpla yapılan cumleler “yapsan da : اَ  ..…… اَمْ  .……
yapmasan da” “olsa da olmasa da” anlamlarına gelir. 
Fiiller geçmiş zaman çekiminde gelir, fakat mana 
geniş zamandadır. Ayrıca, “o mu yoksa bu mu”, “öyle 
mi yoksa böyle mi“ anlamında da kullanılır. 

derler ki 
 قَالُوا

eğer 
 لَوْ 

bizi hidayete erdirseydi 

 َھٰدینَا
Allah 
 هللاُ 

 َعلَْینَٓا
bizim  
için 

 لََھدَْینَاُكمْ 
artık  
birdir 

sabretsek 
de 

elbette biz de sizi 
hidâyete erdirirdik 

اءٌ   َسَوٓ

 َما لَنَا اََجِزْعنَٓا
bizim için 

yoktur 
yahut sığınacak(başka) 

bir yer de 

َمِحیٍص ِمْن   َصبَْرنَا اَمْ  
sızlansak da 

(Müstekbirler) derler ki: “Eğer Allah bizi hidâyete 
erdirseydi elbette biz de sizi hidâyete erdirirdik. 
Artık sızlansak da yahut sabretsek de bizim için 
birdir. Bizim için sığınacak bir yer de yoktur.” (14:21) 
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onlara göre
َءاَْنذَْرتَُھمْ 

birdir yoksa
لَْم تُْنِذْرُھمْ اَمْ 

uyarmamışsın
یُْؤِمنُونَ َال   

iman etmezler
اءٌ  َعلَْیِھمْ َوَسَوٓ

onları 
uyarmışsın

Onları uyarmışsın, yoksa uyarmamışsın onlara 
göre birdir, iman etmezler. (36:10) 

bizim 
için

اََوَعْظتَ قَالُوا
birdir yahut

لَْم تَُكنْ اَمْ 
olmasan da

  ِمَن اْلَواِعِظینَ 
öğüt 

verenlerden

اءٌ  َعلَْینَٓاَسَوٓ
dediler kiöğüt versen de

Dediler ki: “Öğüt versen de, yahut öğüt 
verenlerden olmasan da bizim için birdir. (26:136) 

bir sihir midir
أَفَِسْحرٌ 

bu
َھذَا

yoksa
أَمْ 

siz mi
 َال تُْبِصُروَن أَْنتُمْ 

görmüyorsunuz

Bu bir sihir midir, yoksa siz mi görmüyorsunuz? (52:15) 
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َءاَْنتُمْ 
daha güç

ً اََشدُّ  َخْلقا
yaratmak

اَمِ 
yoksa

اءُ  السََّمٓ
 göğü mü

 بَٰنیَھا
(ki Allah) onu 

bina etti
sizi mi

Sizi mi yaratmak daha güç yoksa göğü mü? (ki 
Allah) onu bina etti. (79:27) 

biz
َوأَنَّا

bilmiyoruz
َال نَْدِري

kötülük 
mü

أََشرٌّ 
istendi

أََرادَأُِریدَ
diledi

بَِمْن فِي اْألَْرِض 
 yoksabir hayır 

mı
 yerdekilere 

بِِھمْ أَمْ 
Rableri
 َرَشدًاَربُُّھمْ 

 onlara 

Biz bilmiyoruz, yerdekilere kötülük mü istendi, 
yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi? (72:10) 

 اَدََعْوتُُموُھمْ 
onları çağırsanız 

اءٌ   َسَوٓ
sizin için yahut birdir 
 اَمْ  َعلَْیُكمْ 

sussanız da 
  اَْنتُْم َصاِمتُوَن 

Onları çağırsanız yahut sussanız da sizin için 
birdir. (7:193) 
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Ayrı ayrı olan birçok rabler mi daha hayırlıdır, 
yoksa bir olan, mutlak galib olan Allah mı? (12:39) 

Muhakkak ki 

 الَِّذینَ  اِنَّ 
kimseleri 

 َكفَُروا
İnkar 
etmiş 

اءٌ   َسَوٓ  
birdir Onlar 

için 

 َعلَْیِھمْ 

 َءاَْنذَْرتَُھمْ 
Onları 

uyarsan da 

اَمْ    
veya 
  لَْم تُْنِذْرُھمْ  

Onları 
uyarmasan da 

   َال یُْؤِمنُونَ 
İman etmezler 

Muhakkak ki inkar etmiş kimseleri uyarsan da 
veya uyarmasan da onlar için birdir, iman 
etmezler. (2:6) 

birçok 
rabler mi ayrı ayrı olan 

Allah mı 
yoksa bir olan daha  

hayırlıdır 
mutlak galib 

olan 

قُونَ  َءاَْربَابٌ  اُر  اْلَواِحدُ  هللاُ  اَمِ  َخْیرٌ  ُمتَفَّرِ   اْلقَھَّ
 



 ُسئِلَتْ 

 ُسئِلُوا

 ُظِلُموا

َرتْ   فُِجّ

 ُجِمعَ 

 قُِطعَ 

 قُتِلَتْ 

 قُتِْلتُمْ 

 اُِمْرتَ 

 بُْعثَِرتْ 

 ُحِشَرتْ  

 ُخِلقَ 

Kelimelerin anlamlarını yazın. 

Soruldu 

Soruldular 

Zülmedildiler 

Fışkırtıldı 

Toplanıldı 

Kesildi 

Öldürüldü 

Öldürüldünüz 

Emrolundun 

Alt-üst edildi 

Toplanıldı 

Yaratıldı 



 ُھِدىَ 

 ُسیَِّرتْ 

 ُضِربَتْ 

 نَْدِري

 قِیلَ 

 ُكتِبَ 

 نُِشَرتْ 

 اَاَْربَابٌ 
 

 دُِخلَتْ 

 دُِعىَ 

 ذُِكرَ  

 َصاِمتُونَ 

Yol gösterildi 

Yürütüldü 

Vuruldu 

Biliriz 

Denildi 

Yazıldı 

Yayıldı 

Rabler mi 

Girildi 

Çağırıldı 

Anıldı 

Sessiz kalanlar 



 َھاتُوا

 َھدَانَا

 یَاُْكلُ 

 یََخافُونَ 

 اَاَنتُمْ 

 اَاَ نذَْرتَُھمْ 

 اََجِزْعَن ا

 اََرادَ

 تَْشَربُونَ 

 تَْعلَُمونَ 

 تُنِذْرُھمْ  

 َسَواء

Getirin 

Bize yol gösterdi 

Yer 

Korkarlar 

Siz mi 

Onları uyardın mı 

Sızlandık mı 

İstedi 

İçersiniz 

Bilirsiniz 

Onları uyarırsın 

Eşit, aynı 



 یَْرُزقُ 

 یََش اءُ 

 یَْشَربُ 

 یُْشَركَ 

 اََشدُّ 

 اََشرٌّ 

 اَفَِسْحرٌ 

 َج اَءُھمْ 

 اَم

 اََوَعْظتَ 

 بَنَاَھا 

 تَاُْكلُونَ 

Rızık verir 

İster 

İçer 

Ortak koşulur 

Daha şiddetli 

Kötülük mü 

O halde sihir mi 

Onlara geldi 

Yoksa 

Öğüt verdin mi 

Onu bina etti 

Yersiniz 



Artık kimin kitabı sağından verilir ise, o kolay bir 
hesapla hesaba çekilecektir. Ve ailesine sevinçle 
dönecektir.

verilir
ا ِكتَابَھُ فَأَمَّ

kimin sağından
﴾٧﴿ بِیَِمینِھِ 

فََسْوَف یَُحاَسبُ 
o hesaba çekilecektir

ِحَسابًا
bir 

hesapla

﴾٨﴿یَِسیًرا
 kolay

أُوتِيَ َمنْ 

َویَْنقَِلبُ 
ve 

dönecektir

artık isekitabı

﴾٩﴿ َمْسُروًراإِلَى أَْھِلھِ 
ailesinesevinçle

39.DERS 



kimin de kitabı arka tarafından verilir ise, O 
da helaki çağıracak/yok olmayı isteyecektir. Kızgın 
ve alevli ateşe girecektir. Gerçekten o, (dünyada) 
ailesi içinde sevinçli idi.

 ise 
ا َوأَمَّ

kimin 
de

َمنْ 
verilir

أُوتِيَ 
 kitabı 
ِكتَابَھُ 

فََسْوَف یَْدُعو
o da çağıracak/ 

isteyecektir

َوَراءَ 
 arka

kızgın ve 
alevli ateşe

tarafından
﴾١٠﴿ َظْھِرهِ 

﴾١١﴿ثُبُوًرا 
girecektir

﴾١٢﴿َسِعیًراَویَْصلَى
helaki yok 

olmayı 



GENİŞ ZAMANIN EDİLGENİ:  Muzariyat harfinin 
harekesi ötre, ikinci kök harfin harekesi üstün 
yapılarak geniş zamanın edilgeni elde edilir. 

Etken muzari Edilgen muzari 

 Öldürür یَْقتُلُ 

 İnkar eder یَْكفُرُ 

 Merhamet یَْرَحمُ 
eder 

 Öldürülür یُْقتَلُ 

 İnkar edilir یُْكفَرُ 

 Merhamet edilir یُْرَحمُ 

 یُْظلَمُ  Zulmedilir Zülmeder یَْظِلمُ 

 Döndürülür Döner یَْرِجعُ  یُْرَجعُ 
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NOT: Bazı fiil kalıplarının muzariyat harfleri 
ötrelidir. Bu bakımdan edilgene benzerler. 
Bunları ayırt etmek için fiilin ikinci kök harfinin 
harekesine bakmak gerekir. Bu hareke üstün 
ise edilgendir, esre ise türetilmiş bir fiilin 
etken muzari halidir: 

 یَُسبِّحُ  یَُجاِھدُ  یُْخِرجُ 

Ayetlerdeki edilgen fiilleri tahlil edin. 

artık o 
gün

فَیَْوَمئِذٍ 
sorulmaz
َال یُْسأَلُ 

 günahından 
َعْن ذَْنبِھِ 

insan’a da
َجانٌّ َوَال إِْنسٌ   

cin’e de

Artık o gün, insan’a da, cin’e de günahından 
sorulmaz. (14:21) 
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tanınır
یُْعَرفُ 

suçlular
اْلُمْجِرُمونَ 

simalarından
بِِسیَماُھمْ 

yakalanırlar
بِالنََّواِصيفَیُْؤَخذُ 

 ve ayaklarından perçemlerinden
 َواْألَْقدَاِم 

(O gün) suçlular simalarından tanınır, (55:41) 
perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.  

ve  
sorgulanacaklardır

َستُْكتَبُ 
onların  

şahidlikleri

 َویُْسأَلُونَ َشَھادَتُُھمْ 
yazılacak

Onların şahidlikleri yazılacak ve sorgulanacaklardır! (43:19) 

o 
gün

تُْظلَُم  الَ 
kimse

ً نَْفسٌ  َشْیـٴا
hiç bir  
şeyle

َوَال تُْجَزْونَ 
cezalandırılmazsınız

اِالَّ 
başkasıyla

َما ُكْنتُمْ فَاْلیَْومَ 
olduğunuzdan

haksızlığa 
uğramaz

 تَْعَملُونَ 
yapmakta

O gün kimse, hiç bir şeyle haksızlığa uğramaz. 
Yapmakta olduğunuzdan başkasıyla 
cezalandırılmazsınız. (36:54) 
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َال تُْسـ�لُونَ قُلْ  ا اَْجَرْمنَا َعمَّٓ
de kisiz sorumlu 

tutulmazsınız
işlediğimiz  

suçtan

َوَال نُْسـ�لُ 
biz sorumlu 
tutulmayız

ا  تَْعَملُونَ َعمَّ
sizin yapmakta 

olduklarınızdan da

De ki: “işlediğimiz suçtan siz sorumlu tutulmazsınız, sizin 
yapmakta olduklarınızdan da biz sorumlu tutulmayız. (34:25) 

yalvardıkları iseAllah’tan 
başka

yaratamazlarbir 
şeykendileriyaratılmaktadırlar

Allah’tan başka yalvardıkları ise bir şey 
yaratamazlar, kendileri yaratılmaktadırlar. (16:20) 

itaat 
edin 

 هللاَ 
merhamet 

olunursunuz 

   تُْرَحُمونَ 
umulur ki 

ُسولَ   َوالرَّ
ve 

Resûl’e Allah’a 
 َواَِطیعُوا لَعَلَُّكمْ 

Allah’a ve Resûl’e itaat edin! Umulur ki 
merhamet olunursunuz. (40:28) 
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 Rablerinden
ِمْن فَْوقِِھمْ 

üstlerinde 
olan

korkarlar  yaparlar
یُْؤَمُرونَ َما َویَْفعَلُونَ 

ve emrolundukları 
her şeyi

َربَُّھمْ یََخافُونَ 

Üstlerinde olan Rablerinden korkarlar ve 
emrolundukları her şeyi yaparlar. (16:50) 

 َواِنْ 
sizindir 

 فَلَُكمْ  تُْبتُمْ 
tevbe  

ederseniz 
eğer 

 ُرُؤسُ 
ana 

اَْمَواِلُكمْ    
malınız (Bu durumda) 

hem zulmetmemiş 

  َوَال تُْظلَُموَن  َال تَْظِلُمونَ 
hem de zulme 

uğramamış olursunuz 

Eğer tevbe ederseniz, ana malınız sizindir. Hem 
zulmetmemiş hem de zulme uğramamış olursunuz. (2:279) 

her
ُكلُّ 

nefis
نَْفٍس 

tadacaktır
ذَٓائِقَةُ 

 ölümü
 تُْرَجعُونَ اْلَمْوتِ 

döndürüleceksiniz
ثُمَّ 

 yalnız 
bize

sonra
اِلَْینَا

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

ise 
 َكانَ 

ister 
 یُِریدُ 

dünya 
hayatını 

 اْلَحٰیوةَ الدُّْنیَا

 اِلَْیِھمْ 
onlara 

 َوِزینَتََھا
tastamam 

verir 

amellerinin 
karşılığını 

ve 
onlar 

ve onun 
ziynetini 

 نَُوفِّ 

 فِیَھا اَْعَمالَُھمْ 
orada orada hiçbir noksanlığa 

uğratılmazlar 

 َوُھمْ  فِیَھا  َال یُْبَخُسوَن 

Kim dünya hayatını ve onun ziynetini ister ise, onlara 
orada amellerinin karşılığını tastamam veririz ve onlar 
orada hiçbir noksanlığa uğratılmazlar. (11:15) 

nkâr edenler 
var ya

onlara 
vardır

ateşi cehennemki ölsünler aleyhlerine
hükmedilmez

nkâr edenler var ya, onlara cehennem ateşi 
vardır. Aleyhlerine hükmedilmez ki ölsünler. (35:36) 
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onlara içirilir
َویُْسقَْونَ 

orada
فِیَھا

bir 
kadehten

َكأًْسا
olan
ِمَزاُجَھاَكانَ 

 zencefil karışımı
 َزْنَجبِیًال 

Onlara orada karışımı zencefil olan bir 
kadehten içirilir. (76:17) 

َھذَا
işte  
bu

ثُمَّ 
 denilir  

ki
yalanlamakta sonra

الَِّذي ُكْنتُمْ یُقَالُ 
onu

بُوَن بِھِ   تَُكذِّ
olduğunuz 

şeydir

Sonra denilir ki: “işte bu, onu yalanlamakta 
olduğunuz şeydir. (83:17) 

یُْنفَخُ 
üfürülür  o günbölük  

bölük

فِي الصُّورِ یَْومَ 
artık siz 

geleceksiniz

 أَْفَواًجافَتَأْتُونَ 
sûr’a

O gün sûr’a üfürülür. Artık siz bölük bölük 
geleceksiniz. (78:18) 



43 

َوَال یُْؤذَنُ 
izin verilmez

لَُھمْ 
özür dilemeleri için

 فَیَْعتَِذُرونَ 
onlara

Onlara özür dilemeleri için izin verilmez. (77:36) 

َویَُطافُ 
dolaştırılırgümüşten

َوأَْكَوابٍ َعلَْیِھمْ 
kaplar billur

ةٍ بِآَنِیَةٍ  قََواِریرَ  ِمْن فِضَّ
çevrelerindekupalar

َكانَتْ 
olan

Çevrelerinde gümüşten billur olan kaplar, 
kupalar dolaştırılır. (76:15) 

أَیَْطَمعُ 
 her biri

ِمْنُھمْ ُكلُّ اْمِرئٍ 
onların

أَْن یُْدَخلَ 
sokulacağını mı

نَِعیمٍ َجنَّةَ   
 Naim cennetine umuyor

Onların her biri, Naim cennetine sokulacağını 
mı umuyor? (70:38) 
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açılır (hak)
َعْن َساقٍ 

o gün  ve 
çağrılırlar

إِلَى السُُّجودِ َویُْدَعْونَ 
secdeye

 فََال یَْستَِطیعُوَن 
ama güç yetiremezler

یُْكَشفُ یَْومَ 
baldırları

O gün baldırları açılır  ve secdeye çağrılırlar, 
ama güç yetiremezler. (68:42) 

َال یَْعُصونَ 
karşı  

gelmezler

 َ ا�َّ
 Allah

َما أََمَرُھمْ 
onlara neyi 
emretmişse

 َما یُْؤَمُروَن َویَْفعَلُونَ 
ve yerine  
getirirler

emredildiklerini

Allah onlara neyi emretmişse karşı gelmezler 
ve emredildiklerini yerine getirirler. (66:6) 

cimriliğinden

نَْفِسھِ َوَمنْ 
korunursa işte  

onlar

 ُھُم اْلُمْفِلُحوَن فَأُولَئِكَ 
kurtuluşa 
erenlerdir

ُشحَّ یُوقَ 
kimnefsinin

Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte 
onlar kurtuluşa erenlerdir. (64:16) 
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TEMYİZ: Bir isin hangi bakımdan yapıldığını 
gostermek icin tenvinli mansub isimler kullanılır. 

فَذُوقُوا
 artık size 

artırmayacağız

إِالَّ فَلَْن نَِزیدَُكمْ 
başkasını

 َعذَابًا 
azabdan öyle ise 

tadın

Öyle ise tadın! Artık size azabdan başkasını 
artırmayacağız. (78:30) 

فَقَالَ 
dedi ki

ِلَصاِحبِھِ 
 arkadaşına

اَْكثَرُ اَنَاَوُھَو یَُحاِوُرهُٓ 
onunla 

konuşurken
bendaha 

zenginim

ِمْنكَ 
senden

َواََعزُّ  َماالً 
malca

ve daha güçlüyüm

  نَفَراً 
adam sayısında  

da

Onunla konuşurken arkadaşına dedi ki: “Ben malca 
senden daha zenginim ve adam sayısında  da daha 
güçlüyüm. (18:34) 
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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 (67:2) 
imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratandır.  

 اِنَّھُ 
şüphesiz o bir fuhuş/ 

hayâsızlık 

 َكاَن فَاِحَشةً 
ve ne 
kötü 

 ً   َسبِیالً  َوَمْقتا
bir yoldur nefret edilen 

bir şey 

اءَ   َوَسٓ

Şüphesiz o (nikâh), bir fuhuş/hayâsızlık, nefret 
edilen bir şey ve ne kötü bir yoldur! (4:22) 

قَْبلِ  ِمنْ 
önce 

َوَال تَْعَجلْ 
Kur’an’ı 

(okumakta)
O’nun 
vahyi acele 

etme

ىبِاْلقُْرٰانِ  َوقُلْ اَْن یُْقٰضٓ
de ki sanaRabbim

ِزْدنِيَربِّ 
artır

 ً  ِعْلما
ilmimi

َوْحیُھُ اِلَْیكَ 
tamamlanmazdan

O’nun vahyi sana tamamlanmadan önce Kur’an’ı 
acele etme. De ki: “Rabbim, ilmimi artır! (20:114) 
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 (bu)  
artırmıştır

اِالَّٓ َوَما َزادَُھمْ 
sadece

 ً اِیَمانا
onların 
imanını

 ً  َوتَْسِلیما
 ve 

teslimiyetini

(Bu,) sadece onların imanını ve teslimiyetini 
artırmıştır. (33:22) 

daha zor
ً فَاْستَْفتِِھمْ  َخْلقا

onlar 
mı

 yoksa
َخلَْقنَاَمْن اَمْ 

bizim 
yarattıklarımız mı

اِنَّا
kuşkusuz 

biz

َخلَْقنَاُھمْ 
 onları 
yarattık

ِطینٍ ِمْن اََشدُّ اَُھمْ 
bir 

çamurdan
şimdi 

onlara soryaratılışca

 َالِزبٍ 
yapışkan

Şimdi onlara sor: “Yaratılışca onlar mı daha 
zor, yoksa bizim yarattıklarımız mı?” Kuşkusuz 
biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık. (37:11) 

َربَّنَا
 kuşattın
ُكلَّ َشْيءٍ َوِسْعتَ 

her şeyi
َرْحَمةً 
Rahmet

 ً َوِعْلما
 ve ilimce Rabbimiz!

Rabbimiz! Rahmet ve ilimce her şeyi kuşattın. (40:7) 
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daha  
üstün

َكانُوا

ِمْنُھمْ 

onlar

 
kuvvet

ةً  َوٰاثَاراً قُوَّ
ve eserleri 

bakımından

فِي اْالَْرِض 
yeryüzündeki

فَاََخذَُھمُ 
 onları 

yakaladı

ُھمْ 

ُ اََشدَّ  ا�ّٰ
Allah

ا�ِّٰ ِمَن 
idiler

 kendilerinden 

َوَما َكانَ بِذُنُوبِِھمْ 
günahları 
yüzünden

ve 
olmadı

لَُھمْ 
onlarıAllah’tan

ِمْن َواقٍ 
koruyan da

Onlar kuvvet ve yeryüzündeki eserleri bakımından (40:21)  
kendilerinden daha üstün idiler. Allah, onları günahları 
yüzünden yakaladı. Ve onları Allah’tan koruyan da olmadı.  

iman edip 
ٰاَمنُوااَلَِّذیَن   

hicret edenler 
 َوَھاَجُروا

 cihad edenler 
 َوَجاَھدُوا

 َواَْنفُِسِھمْ 
canlarıyla 

 فِي َسبِیِل هللاِ 

mallarıyla daha büyüktürler 
 Allah 

katında 

Allah yolunda 

 اَْعَظمُ  بِاَْمَواِلِھمْ 
derece bakımından 

هللاِ ِعْندَ  دََرَجةً   

İman edip hicret edenler ve Allah yolunda 
mallarıyla canlarıyla cihad edenler, Allah katında 
derece bakımından daha büyüktürler. (9:20) 
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O’nun 
delillerindendir

ٰایَاتِھِ َوِمْن 
size göstermesi

یُِریُكمُ 
şimşeği

اْلبَْرقَ 
 korku

 ً ً َخْوفا َوَطَمعا
ve ümit 

için

Size korku ve ümit için şimşeği göstermesi, 
O’nun delillerindendir. (30:24) 

kimdir
ْن دََعاَوَمنْ  ِممَّ

duâ eden
أَْحَسنُ 

 sözlü

salih  
ameller

daha güzel
إِلَى ا�َِّ قَْوالً 

َوقَالَ 
işleyen

 gerçekten 
 ben

اْلُمْسِلِمینَ ِمَن إِنَّنِي
Müslümanl

ardanım

َوَعِملَ 

َصاِلًحا
Allah’a

ve  
diyenden

Allah’a duâ eden, salih ameller işleyen ve 
“gerçekten ben Müslümanlardanım” diyenden 
daha güzel sözlü kimdir? (41:33) 
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de ki 
 قُلْ 

hangi 
 اَيُّ 

şey 
 َشْيءٍ 

daha  
büyüktür 

 هللاُ  اَْكبَرُ 
Allah 

 َشَھادَةً 
de ki 

şahiddir 
şahidlik 

bakımından 

 َشِھیدٌ  قُلِ 
benimle sizin 

aranızda 

َوبَْینَُكمْ بَْینِي   

De ki: “Şahidlik bakımından hangi şey daha 
büyüktür?” De ki: “Benimle sizin aranızda Allah 
şahiddir. (6:19)  

gerekmez 
miydi

َولَْوالَٓ 
zaman
اِذْ 

 girdiğin
دََخْلتَ 

bahçene
ةَ َجنَّتَكَ  َال قُوَّ

 kuvvet
قُْلتَ 

Maşâallah

 her ne  
kadar

demen
اَء  هللاُ َما َشٓ

تََرنِ اِالَّ 
görüyorsan 

da
Allah’ındır

beni

اَقَلَّ اَنَا
daha az
ِمْنكَ 

kendinden

َماالً 
 malca

 َوَولَداً اِنْ بِا�ِ 
ve 

evlatça

ancak

Bahçene girdiğin zaman: “Maşâallah! Kuvvet ancak 
Allah’ındır” demen gerekmez miydi? Her ne kadar beni 
malca ve evlatça kendinden daha az görüyorsan da! (18:39) 



 یُْساَلُ 

 یُْدَخلُ 

 یُْخلَقُونَ 

 یَُخفَّفُ 

 یَْفعَلُونَ 

 یُطَافُ 

 یُْس اَلُونَ 

 یُْدَعْونَ 

 یُْؤَمُرونَ 

 یُوقَ 

 یُْؤذَنُ  

 یُوَحىٰ 

Kelimelerin anlamlarını yazın. 

Sorulur 

Girilmesi 

Yaratılır 

Hafifletilir 

Yaparlar 

Etrafında dönülür 

Sorulurlar 

Çağırılırlar 

Emrolunurlar 

Korunur 

İzin verilir 

Vahyolunur 



 یُْبَخُسونَ 

 تُْرَحُمونَ 

 تُْرَجعُونَ 

 یُْسقَْونَ 

 یُْقتَلْ 

 تُْكتَبُ 

 تُْؤَمُرونَ 

 تُْظلَمُ 
 

 یُْكَشفُ 

 یُْقَضىٰ 

 یُقَالُ  

 یُْعَرفُ 

Mahrum edilirler 

Merhamet edilirsiniz 

Döndürülürsünüz 

Sulanırlar 

Öldürülmesi 

Yazılır 

Emrolunursunuz 

Zuülmedilirsin 

Açılır 

İcra edilir 

Denilir 

Bilinir 



 ِعْلم اً 

 َسبِیالً 

ةً   قُوَّ

 َعَمالً 

 َو ٰاثَار اً 

 دََرَجةً 

 ً  َخْوفا

 ً  َطَمعا

 َعذَابًا

 َماالً 

 نَفًَرا 

 َولَد اً 

İlim olarak 

Yol bakımından 

Kuvvet bakımından 

İş bakımından 

Ve eserler olarak 

Derece olarak 

Korku olarak 

Ümit olarak 

Azap bakımından 

Mal bakımından 

Topluluk olarak 

Çocuk bakımından 



yaklaştı
َواْقتََربَ 

va’d
اْلَوْعدُ 

gerçek olan
اْلَحقُّ 

 işte o zaman 
فَِاذَا ِھيَ 

الَِّذیَن َكفَُروا
küfredenlerin

َشاِخَصةٌ 
gözleri

biz  
idik

donakalır
یَا َوْیلَنَااَْبَصارُ 

َغْفلَةٍ فِي 
bir gaflet 

içinde

gerçekten

 bundan
بَلْ ِمْن ٰھذَا

hayır 
 (aslında)

ُكنَّا
bizler idik 
(derler)

﴾٩٧﴿َظاِلِمینَ 
zalim 

kimseler

قَدْ 

ُكنَّا

yazıklar  
olsun bize

Gerçek olan va’d (kıyâmet saati) yaklaştı. İşte o zaman 
küfredenlerin gözleri donakalır: “Yazıklar olsun bize, 
gerçekten biz bundan bir gaflet içinde idik. Hayır, bizler 
zalim kimseler idik”(derler).

40.DERS 



şüphesiz siz
اِنَُّكمْ 

taptıklarınız
َوَما تَْعبُدُونَ 

ve Allah`tan 
başka

هللاِ ِمْن دُوِن 
 yakıtısınız
َحَصبُ 

لََھا

Şüphesiz siz ve Allah`tan başka taptıklarınız cehennem 
yakıtısınız. Siz oraya girecek olanlarsınız. Eğer onlar 
(gerçek) ilah olsalardı, oraya girmezlerdi. Hepsi de orada 
ebedi olarak kalıcıdırlar.

oraya
َجَھنَّمَ 

sizolsalardı cehennem
ءِ ﴾٩٨﴿َواِردُونَ اَْنتُمْ  ٰھُؤَالٓ

onlar eğer

 (gerçek) 
ilah

َوَردُوَھاَما ٰاِلَھةً 
oraya 

girmezlerdi

َوُكلٌّ 
hepsi de

فِیَھا
orada

َكانَ لَوْ 

﴾٩٩﴿َخاِلدُوَن 
ebedi olarak 
kalıcıdırlar

girecek 
olanlarsınız



İSMİ FAİLİN FİİL ANLAMINDA KULLANIMI: İsmi fail, 
geniş zaman fiili olarak kullanılabilir ve cümlenin 
manasına bağlı olarak “yapar, yapacak” 
anlamlarına gelir. İsmi mef’ul de benzer şekilde 
“yapılır, yapılacak” anlamında kullanılır. 

dediler ki 
 قَالُوا

ey 
Musa 

 یَا ُموٰسٓى
 şüphesiz 

 اِنَّ 
orada 
vardır 

 َواِنَّا فِیَھا
şüphesiz 

biz 

 ً  قَْوما
zorba asla oraya 

girmeyeceğiz 

çıkmayıncaya 

bir  
kavim 

 لَْن نَْدُخلََھا َجبَّاِرینَ 

 ِمْنَھا
oradan kadar eğer 

 یَْخُرُجوا فَِانْ 
 çıkarlarsa 

 ِمْنَھا
oradan 

 فَِانَّا
kuşkusuz 

biz de 

  دَاِخلُوَن 
hemen 
gireriz 

 یَْخُرُجوا َحتّٰى

Şüphesiz orada zorba bir kavim vardır. Şüphesiz 
onlar oradan çıkmayıncaya kadar biz asla oraya 
girmeyeceğiz. Eğer oradan çıkarlarsa, kuşkusuz 
biz de hemen gireriz. (5:22) 
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Bir 
zaman 

 قَالَ  َواِذْ 
demişti 

 َربُّكَ 
Rabbin 

 ِلْلَمٰلٓئَِكةِ 
meleklere 

Muhakkak  
Ki ben  

 َجاِعلٌ  اِنِّي
yaratacağım 

 فِي اْالَْرِض 
yeryüzünde 

 َخِلیفَةً 
bir 

halife 

(Hani) bir zaman Rabbin meleklere yeryüzünde 
bir halife yaratacağım demişti. (2:30) 

deme
َوَال تَقُولَنَّ 

hiçbir şey  
hakkında

ِلَشاْيءٍ 
ben 

mutlaka

اِنّي
yapacağım
ٰذِلكَ فَاِعلٌ 

 yarın bunu
 َغداً 

Hiçbir şey hakkında: “Ben bunu yarın mutlaka 
yapacağım” deme! (18:23) 

Rabbimiz 
 َربَّنَا

şüphesiz 
Sen  

 اِنَّكَ 
bir araya  

getirecek olansın 

 َجاِمعُ 
insanları günde 

 َال َرْیبَ  ِلیَْومٍ  النَّاِس 
hakkında şüphe 

olmayan 

 فِیھِ 

Rabbimiz! Hakkında şüphe olmayan günde, şüphesiz 
Sen insanları bir araya getirecek olansın. (40:28) 
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Şüphesiz o kıyâmet elbette gelecektir. O halde 
güzel bir davranışla muâmelede bulun. (15:85) 

اِنِّي
kuşkusuz  

ben
 dedi kibana doğru yolu 

gösterecektir

ذَاِھبٌ َوقَالَ 
Rabbime

 َسیَْھِدینِ َربِّي اِٰلى
gidiyorum

Kuşkusuz ben Rabbime gidiyorum. Bana doğru 
yolu gösterecektir. (37:99) 

onlara 
dokunmaz 

 َال یََمسُُّھمْ 
orada 
 فِیَھا

hiçbir 
yorgunluk 

 نََصبٌ 
onlar  
değillerdir 

 ِمْنَھا َوَما ُھمْ 
çıkarılacak da oradan 

  بُِمْخَرِجیَن 

Onlara, orada hiçbir yorgunluk dokunmaz. 
Onlar oradan çıkarılacak da değillerdir. (15:48) 

şüphesiz 
o kıyâmet elbette  

gelecektir 
o halde  

(onlara) bulun 
bir davranışla  
muâmelede 

güzel 
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şüphesiz 
sen

اِنَّكَ 
öleceksin
َمیِّتٌ 

elbette  
onlar da

َواِنَُّھمْ 
 ölecekler

 َمیِّتُونَ 

Şüphesiz sen öleceksin, elbette onlar da 
ölecekler. (39:30) 

إِنَّ 
 

azabı

َربِّكَ َعذَابَ 
Rabbinin

 لََواقِعٌ 
elbette 

gerçekleşecektir
şüphesizona 

yoktur

َما لَھُ 
engel olacak 

hiç kimse

ِمْن دَافِعٍ 
 

Şüphesiz Rabbinin azabı elbette gerçekleşecektir. 
Ona engel olacak hiç kimse yoktur. (52:7-8) 

şüphesiz 
 اِنَّ 

size 
va’dedilen 

 َما تُوَعدُونَ 
mutlaka 

gelecektir 

تٍ   َالٰ
siz  

değilsiniz 

ا اَْنتُمْ    بُِمْعِجِزینَ  َوَمٓ
âciz 

bırakacak 

Şüphesiz size va’dedilen mutlaka gelecektir. 
Siz âciz bırakacak değilsiniz. (6:134) 
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onlar değildirler 
 َولَُھمْ  َوَما ُھمْ 

onlara vardır 
 بَِخاِرِجینَ 

oradan bir azab çıkacak 
 َعذَابٌ  ِمْنَھا

devamlı 
  ُمِقیٌم 

Onlar oradan çıkacak değildirler. Onlara 
devamlı bir azab vardır. (5:37) 

Onlar 
 (o sabredenler) ki 

اِذَٓا  اَلَِّذینَ   
zaman 

 اََصابَتُْھمْ 
isabet 
ettiği 

ُمِصیبَةٌۙ    
bir 

musibet 
derler 

  اِنَّا   قَالُٓوا
Şüphesiz 

biz  

 َواِنَّٓا
O’na 

  َراِجعُوَنۜ  اِلَْیھِ 
dönücüleriz ve  

kuşkusuz biz 

 ِ�ِ 
Allah’a 

aidiz 

Onlar ki, kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman 
“Şüphesiz biz Allah’a aidiz ve kuşkusuz biz O’na 
dönücüleriz” derler. (2:156) 

 َ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) 
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oysa ona 
tattırırsak

َولَئِْن أَذَْقنَاهُ 
bir  

rahmet

َرْحَمةً 
tarafımızdan

ِمنَّا
sonra
ِمْن بَْعدِ 

لَیَقُولَنَّ 
kuşkusuz 

der ki

اءَ  َضرَّ
 dokunan

sanmıyorum

bir 
zarardan

َمسَّتْھُ 

السَّاَعةَ َھذَا
benim 

hakkımdır
 kopacağını 

da

قَائَِمةً  َوَما أَُظنُّ ِلي
bukıyâmetin

Oysa ona dokunan bir zarardan sonra tarafımızdan bir 
rahmet tattırırsak, kuşkusuz der ki: “Bu benim 
hakkımdır. Kıyâmetin kopacağını da sanmıyorum. (41:50)  

uğraşanlar

َوالَِّذیَن یَْسعَْونَ 
âyetlerimizi (geçersiz 

kılma) konusunda

ٓفِي ٰایَاتِنَا
(bizi) âciz 

bırakmak için

ُمعَاِجِزینَ 
 işte 

onlar

فِي اْلعَذَابِ اُوٰلٓئِكَ 
 hazır 

bulundurulacak 
olanlardır

azab 
içinde

 ُمْحَضُرونَ 

Âyetlerimizi (geçersiz kılma) konusunda (bizi) 
âciz bırakmak için uğraşanlar, işte onlar, azab 
içinde hazır bulundurulacak olanlardır. 34:38) 
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bir şey 
yoktur

اْألُولَىإِْن ِھيَ 
ilk

إِالَّ 
 ölümümüzden başka

َوَما نَْحنُ َمْوتَتُنَا
diriltilecek

 بُِمْنَشِریَن 
biz 

değiliz

İlk ölümümüzden başka bir şey yoktur. Biz 
(ölümden sonra) diriltilecek değiliz. (44:35)  

تَُخاِطْبنِيَوَال   
benimle 

muhatap olma 

الَِّذیَن َظلَُموافِي   اِنَُّھمْ  
zulmedenler 

hakkında 

   ُمْغَرقُونَ 
boğulacaklardır şüphesiz onlar 

Zulmedenler hakkında benimle muhatap olma. 
Şüphesiz onlar boğulacaklardır! (11:37) 
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YAPAGELMEK: Geniş zaman fiilinden önce ( کان )   
fiilinin geçmiş zamanı gelirse “geçmişte 
sürekli yapmak, yapa gelmek, ede gelmek” 
anlamları elde edilir. 

derler ki 
 َوقَالَتْ 

öncekiler ise 
 اُوٰلیُھمْ 

sonrakileri 
için 

 ِالُْخٰریُھمْ 
yoktur 
 فََما َكانَ 

 ِمْن فَْضلٍ 
bir 

üstünlüğünüz 

 لَُكمْ 
bizden 

 tadın olduğunuzda
n dolayı 

sizin 
 َعلَْینَا

  تَْكِسبُوَن  فَذُوقُوا
kazanmakta o halde 

azabı  

 بَِما ُكْنتُمْ  اْلعَذَابَ 

Öncekiler ise sonrakileri için derler ki: “Sizin 
bizden bir üstünlüğünüz yoktur. O halde kazanmakta 
olduğunuzdan dolayı azabı tadın!” (18:39) 
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işte bu
یَْومُ 

 diriliş
َوٰلِكنَُّكمْ اْلبَْعثِ 

fakat siz
ُكْنتُمْ 

idiniz
 َال تَْعلَُموَن 
bilmiyor

فَٰھذَا
günüdür

İşte bu, diriliş günüdür, fakat siz bilmiyor idiniz. (30:56) 

başkasının 
 ثُمَّ 

sonra 
 اِٰلى َربُِّكمْ 

Rabbinizedir 

 فَیُنَبِّئُُكمْ  َمْرِجعُُكمْ 
dönüşünüz 

 بَِما ُكْنتُمْ 
olduğunuz 

şeyleri 
size haber 
verecektir 

 فِیھِ 
hakkında 

   تَْختَِلفُونَ 
ayrılığa 

düşmekte 

Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. Hakkında ayrılığa (6:164) 
düşmekte olduğunuz şeyleri size haber verecektir.  

o gün
اَْلیَْومَ 

mühürleriz 
de

نَْختِمُ 
ağızlarını

اَْفَواِھِھمْ  َعٰلٓى
 bize 

söyler

اَْرُجلُُھمْ َوتَُكلُِّمنَٓا
ayakları da

اَْیِدیِھمْ 
 ve şahidlik 

yapar elleri
بَِما َكانُواَوتَْشَھدُ 

kesbetmiş

یَْكِسبُونَ 
olduklarını

O gün ağızlarını mühürleriz de, kesbetmiş olduklarını 
bize elleri söyler ve ayakları da şahidlik yapar.  (36:65) 
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sonra 
 بَْعدَ  اََكفَْرتُمْ 
inkâr mı ettiniz? 

ا  اْسَودَّتْ الَِّذیَن فَاَمَّ  
yüzleri 

 اِیَمانُِكمْ 
iman  

ettikten 

 فَذُوقُوا 
öyle ise 
tadın 

kararanlara gelince 
 ُوُجوُھُھمْ 

  تَْكفُُروَن  بَِما ُكْنتُمْ  اْلعَذَابَ 
azabı olduğunuzdan 

dolayı 
inkâr 

etmekte 
Yüzleri kararanlara gelince (onlara şöyle denilecek): 
“İman ettikten sonra inkâr mı ettiniz? Öyle ise inkâr 
etmekte olduğunuzdan dolayı azabı tadın!” (3:106)  

 َمتَاعٌ 
 bir geçimlik vardır dünyada bizedir 

 َمْرِجعُُھمْ  فِي الدُّْنیَا
dönüşleri sonra sonra da 

 ثُمَّ 

 نُِذیقُُھمُ 
 onlara 

tattıracağız 

 اْلعَذَابَ 
azabı 

 الشَِّدیدَ
şiddetli 

 بَِما َكانُوا
olduklarından 

dolayı 

یَْكفُُرونَ 
   inkâr 

etmekte 

 اِلَْینَا ثُمَّ 

Sonra dönüşleri bizedir. Sonra da inkâr etmekte (10:70) 

olduklarından dolayı onlara şiddetli azabı tattıracağız.  
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yerleştirdi 
 فَاَْعقَبَُھمْ 

nifakı 
 ً  نِفَاقا

kalplerine 
قُلُوبِِھمْ فِي   

güne kadar 
 اِٰلى یَْومِ 

 هللاَ 
Allah’a 

 یَْلقَْونَھُ 

dönmeleri sebebiyle verdikleri sözden yalan söylüyor 

O’nunla karşılaşacakları 

ا اَْخلَفُوا  َما َوَعدُوهُ  بَِمٓ
ve 

olmaları 

  یَْكِذبُونَ  َوبَِما َكانُوا

Allah’a verdikleri sözden dönmeleri ve yalan söylüyor 
olmaları sebebiyle O’nunla karşılaşacakları güne 
kadar, kalplerine nifakı yerleştirdi. (9:77)    

görürsün 
 َوتَٰرى

çoğunun 
 َكثِیراً 

onlardan 
 ِمْنُھمْ 

koşuşturduklarını 
 یَُساِرُعونَ 

 َواَْكِلِھمُ 
ve yemede 

ثْمِ   فِي اْالِ

 düşmanlık yapmada haram oldukları şey 

günah işlemede 

  یَْعَملُونَ  السُّْحتَ  َواْلعُْدَوانِ 
yapmakta ne kötüdür 

 َما َكانُوا لَبِئْسَ 

Onlardan çoğunun günah işlemede, düşmanlık 
yapmada ve haram yemede koşuşturduklarını 
görürsün. Yapmakta oldukları şey ne kötüdür! (5:62) 
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dediler 
ki 

 قَالُٓوا
sen bize diye  
mi geldin?  

 اَِجئْتَنَا
Allah’a 

ibadet edelim 

هللاَ ِلنَْعبُدَ   
bir tek 
 یَْعبُدُ  َوْحدَهُ 

tapmakta 
 َونَذَرَ 

olduklarını 
babalarımızın bırakalım 

 ٰابَٓاُؤنَا َما َكانَ 

Dediler ki: “Sen bize, bir tek Allah’a ibadet edelim ve 
babalarımızın tapmakta olduklarını bırakalım diye mi (7:70) 

ْرنَا  َودَمَّ
yok ettik 

 َما َكانَ 
olduğunu 

 یَْصنَعُ 
yapmakta 

 َوقَْوُمھُ  فِْرَعْونُ 
firavun 

 َوَما َكانُوا
ve olduklarını da ve kavminin 

  یَْعِرُشوَن 
yükseltmekte 

Firavun ve kavminin yapmakta olduğunu ve 
yükseltmekte olduklarını da yok ettik. (7:137) 

ِخَرةِ   َوَالَْجُر اْالٰ
ahiret mükâfatı 

ise 

 َخْیرٌ 
daha 

hayırlıdır 

ٰاَمنُواِللَِّذیَن   َوَكانُوا 
iman 

edenler 

  یَتَّقُوَن 
sakınmakta ve olanlar 

için  
Ahiret mükâfatı ise, iman edenler ve 
sakınmakta olanlar için daha hayırlıdır. (12:57) 



 َغدًا

 بُِمْن َشِرینَ 

 ُكْنتُْم تَْكفُُرونَ 

 فَاْصفَحِ 

 َجاِعلٌ 

 فَاِعلٌ 

 َجاِمعُ 

 بُِمْخَرِجینَ 

 َربُّكَ 

 َال تَقُولَنَّ 

 َرْیبَ 

 نََصبٌ 

Kelimelerin anlamlarını yazın. 

Yarın 

Yayılanlar 

İnkar edegeldiniz 

O halde hoş gör 

Kılan, yapan 

Yapan 

Toplayan 

Çıkarılanlar 

Senin rabbin 

Sakın deme 

Süphe 

Yorgunluk 



 َمیِّتُونَ 

 دَافِعٍ 

 َراِجُع ونَ 

 كَانُوا یَْكِذبُونَ 

 السَّاَعةَ 

 َمْفعُوالً 

 ُمِصیبَةٌ 

 دَاِخلُونَ 
 

 ُمْغَرقُونَ 

 ُمِقیمٌ 

 اََصابَتُْھمْ  

 َوْعدُ  هُ 

Ölüler, ölenler 

Savan 

Dönenler 

Yalan söyleyegeldiler 

Kıyametin vakti 

Yapılan 

Müsibet, sıkıntı 

Girenler 

Boğulanlar 

Ayağa kaldıran 

Onlara çarptı 

Onun vaadi 



 ُمْن فَِطرٌ 

 لََمْحُجوبُونَ 

 ُمْحَضُرونَ 

 كَانُوا یَْعَملُونَ 

 قَائَِمةً 

 بُِمْعِجِزینَ 

 ُكنتُْم تَْكِسبُونَ 

 ُكْنتُْم فِیِھ تَْختَِلفُونَ 

 یَْوَمئِذٍ 

 بَِمْبعُوثِینَ 

 َكانُوا یَْكفُُرونَ  

 ُكْنتُْم تَْكتُُمونَ 

Yarılan 

Perdelenenler 

Hazır edilenler 

Yapa geldiler 

Ayağa kalkan 

Aciz bırakanlar 

Kazanageldiniz 

Üzerinde anlaşamadınız 

O gün 

Diriltilenler 

İnkar edegeldiler 

Saklaya geldiniz 



münezzehtir
ُسْبَحانَ 

götüren
ي اَْسٰرى ٓذِ الـَّ

kulunu
بِعَْبِدهِ 

 bir gece
لَْیالً 

الَِّذي بَاَرْكنَا

Kendisine bir kısım 
ayetlerimizi gösterelim diye, kulunu (Muhammed’i) bir 
gece Mescid-i Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız 
Mescid-i Aksa’ya götüren münezzehtir. Şüphesiz O, 
hakkıyla işitendir, her şeyi görendir.

mübarek 
kıldığımız

ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ 
Mescid-i Aksa’ya

bir kısım 
ayetlerimizi

Mescid-i Haram’dan
اِلَى اْلَمْسِجِد اْالَْقَصا

َحْولَھُ 

اِنَّھُ 
şüphesiz O

kendisine  
gösterelim diye

 hakkıyla işitendir
﴾١﴿اْلبَِصیُر ُھَو السَِّمیعُ 

her şeyi görendir

ِمْن ٰایَاتِنَاِلنُِریَھُ 
çevresini
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verdik
َوٰاتَْینَا

Musa’ya
ُموَسى

kitap
اْلِكتَابَ 

 ve onu kıldık 
َوَجعَْلنَاهُ 

اَالَّ تَتَِّخذُوا

Musa’ya kitap verdik ve onu: “Benden başkasını 
vekil edinmeyin” diye İsrailoğullarına bir hidâyet 
kıldık.

edinmeyin diye

ُھدًى

israiloğullarına

bir hidâyet

ایٴِلَ  دُونِيِمْن ِلبَٓنِي اِْسَرٓ
vekil

 َوِكیالً 
Benden başkasını



İSMİ ZAMAN- İSMİ MEKAN: Bir işin yapılma zamanını 
veya yerini gösteren isimlerdir. Mim ile 
başlayan üç kalıp halinde olur:   ٌَمْفِعٌل، َمْفعٌَل، َمْفعَلَة Bu 
isimlerin çoğulu  َُمفَاِعل  kalıbı üzere olur. 

Mana Çoğul İsmi zaman -  mekan Fiil 

 Secde zamanı َمسَاِجدُ  َمْسِجدٌ  َسَجدَ 
ve yeri 

 ,Mesken َمسَاِكنُ  َمْسَكنَةٌ  َمْسَكنٌ  َسَكنَ 
ikametgah 

 Kabir َمقَاِب رُ  َمْقبََرةٌ  قَبَرَ 

 İçme yeri-zamanı َمَشاِربُ  َمْشَربٌ  َشِربَ 



münezzehtir
ُسْبَحانَ 

götüren
ي اَْسٰرى ٓذِ الـَّ

kulunu
بِعَْبِدهِ 

 bir gece
ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ لَْیالً 

Mescid-i Aksa’ya Mescid-i Haram’dan
اِلَى اْلَمْسِجِد اْالَْقَصا

Kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i 
Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız 
Mescid-i Aksa’ya götüren münezzehtir. (17:1) 

kimdir 
 اَْظلَُم  َوَمنْ 

daha 
zalim 

نْ   ِممَّ
kimseden 

 َمنَعَ 
mani 
olan 

mescidlerinde 
 Allah’ın هللاِ  َمَساِجدَ 

 فِیَھا
O’nun 
isminin 

 َوَسٰعى اْسُمھُ 
çalışan 

 فِي َخَرابَِھا
ve onların harap 

olması için 
oralarda 

 اَْن یُْذَكرَ 
zikredilmesine 

Allah’ın mescidlerinde O’nun isminin oralarda 
zikredilmesine mani olan ve onların harap olması için 
çalışan kimseden daha zalim kimdir?(2:114) 
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fışkırdı 
 ِمْنھُ  فَاْنفََجَرتْ 

ondan 
 اثْنَتَا َعْشَرةَ 

on iki 
 ًۜ  َعْینا

pınar bilmişti 
 ُكلُّ  قَْد َعِلمَ 

hepsi 
 َمْشَربَُھمْۜ 

Kendi içecekleri yeri 
 اُنَاٍس 

insanların 

Ondan, on iki pınar fışkırdı. İnsanların hepsi 
kendi içecekleri yeri bilmişti. (2:60) 

oturdunuz 
 َوَسَكْنتُمْ 

siz yerleştikleri yerlerde 
َمَساِكنِ فِي   

zulmedenlerin 
واالَِّذیَن  َظلَُمٓ  

nefislerine 
 اَْنفَُسُھمْ 

Siz, nefislerine zulmedenlerin yerleştikleri 
yerlerde oturdunuz. (14:45) 

Allah’ındır 
 ِ اْلَمْشِرُق   َوِ�ّٰ  

Doğu da 
 َواْلَمْغِربُ 

Batı da Artık 
nereye 

 تَُولُّوا فَاَْینََما
dönerseniz Allah'ın 

vechi  

ا َوْجھُ ا�ِّٰ   فَثَمَّ
İşte 

oradadır 

Doğu da batı da Allah’ındır! Artık nereye 
dönerseniz, Allah’ın vechi /rızası oradadır. (2:115) 
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yemin ederim ki
فََال أُْقِسمُ 

Rabbine
بَِربِّ 

doğuların
اْلَمَشاِرقِ 

ve batıların
إِنَّاَواْلَمغَاِربِ 

 gücümüz yeter bizim
 لَقَاِدُروَن 

Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim 
ki, Bizim gücümüz yeter. (70:40) 

فَُجِمعَ 
 sihirbazlar
ِلِمیقَاتِ السََّحَرةُ 

belirlenen 
vaktinde

یَْومٍ 
bir günün

 َمْعلُومٍ 
 belli  böylece bir 

araya getirildi

Böylece sihirbazlar belli bir günün belirlenen 
vaktinde bir araya getirildi. (26:38) 

sizi oyaladı
اَْلٰھیُكمُ 

çokluk yarışı
 التََّكاثُرُ  

sonunda

َحتّٰى
 ziyaret 
ettiniz

 اْلَمقَابِرَ ُزْرتُمُ  
kabirleri

Sizi, çokluk yarışı oyaladı. Sonunda kabirleri 
ziyaret ettiniz. (102:1-2) 
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Derler ki: “Eyvah bize! Kim bizi uyuduğumuz 
yerden (kabrimizden) kaldırdı? (36:52) 

kim
بَعَثَنَاقَالُوا

eyvah 
bize!

 uyuduğumuz 
yerden

َمنْ یَا َوْیلَنَا َمْرقَِدنَاۢ  ِمنْ 
derler kibizi 

kaldırdı

uzak kalır
تَتََجاٰفى

yanları
ُجنُوبُُھمْ 

yataklarından
َعِن اْلَمَضاِجعِ 

 duâ ederler
یَْدُعونَ 

 ً َوَطَمعا
 ve ümit 
ederek

َربَُّھمْ 
  korkarak Rablerine

 ً ا َخْوفا َرَزْقنَاُھمْ َوِممَّ
(Allah yolunda) 

harcarlar

 یُْنِفقُونَ 
ve kendilerine  

verdiğimiz rızıktan da

Yanları yataklarından uzak kalır, korkarak ve ümit 
ederek Rablerine duâ ederler ve kendilerine 
verdiğimiz rızıktan da (Allah yolunda) harcarlar. (32:16) 
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şüphesiz 
 اِنَّ 

onlara va’d olunan  
(azab) zamanı 

 َمْوِعدَُھمُ 
sabah 

 vaktidir 

ْبحُ   الصُّ
değil mi 

ْبحُ  اَلَْیسَ   الصُّ
yakın sabah 
  بِقَِریبٍ 

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

 artık kim
ا َمنْ   َطٰغىفَاَمَّ

azarsa
َوٰاثَرَ 

ve tercih ederse
الدُّْنیَااْلَحٰیوةَ   

 dünya hayatını
  ِھَي اْلَمأْٰوىاْلَجِحیمَ فَِانَّ 

şüphesizcehennembarınaktır

Artık kim azarsa. Ve dünya hayatını tercih ederse. 
Şüphesiz cehennem (ona) barınaktır. (79:37-39) 

buyurdu ki 

 َوَمنْ  قَالَ 
Kim 

 َكفَرَ 
inkâr ederse 

 فَاَُمتِّعُھُ 
onu faydalandırır 

az bir süre 
  ثُمَّ   قَِلیالً 

sonra 
النَّارِ َعذَاِب  اِٰلى  

ne kötü 
   اْلَمِصیرُ  َوبِئْسَ 

ateşin 
azabına 

هُٓ   اَْضَطرُّ
onu 

maruzbırakırım 
varılacak 

yerdir orası 

(Allah da) buyurdu ki: “Kim inkâr ederse, az bir süre 
onu faydalandırır, sonra ateşin azabına onu maruz 
bırakırım. Ne kötü varılacak yerdir orası! (2:126) 
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varacakları 
yer 

 َوَمأْٰویُھمُ 
ateştir 
 َمثَْوى َوبِئْسَ  النَّارُ 

 ne 
kötüdür  

barınacakları 
yer 

 zalimlerin  
  الظَّاِلِمینَ 

Onların varacakları yer ateştir. Zalimlerin 
barınacakları yer ne kötüdür! (3:151) 

 ve dolaşır 
السَّاقُ 

 bacağa
إِلَى َربِّكَ  بِالسَّاقِ 

yalnızca Rabbinedir

یَْوَمئِذٍ 
o gün

 اْلَمَساقُ 
 sevk

َواْلتَفَّتِ 
bacak

Ve bacak bacağa dolaşır. O gün sevk yalnızca 
Rabbinedir. (75:29-30) 

yemin ederim 
ki

بَِمَواقِعِ 
 yıldızların

َوإِنَّھُ  النُُّجوِم 
gerçekten 

bu

لَقََسمٌ 
bir 

yemindir

لَوْ 
 eğer

تَْعلَُمونَ فََال أُْقِسمُ 
bilirseniz yerlerine

 َعِظیٌم 
büyük

Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, Eğer 
bilirseniz gerçekten bu büyük bir yemindir. (56:75) 



İSMİ ALET: İsmi alet  ٌِمْفعَال  veznine göre olur. Çoğulu 
ise  ٌَمفَاِعل  vezninde olur. 

Mana Çoğul İsmi alet Kök Fiil 

 Anahtar َمفَاتِحٌ  ِمْفتَاحٌ  فَتَحَ 

 Merdiven َمعَاِرجٌ  ِمْعَراجٌ  َعَرجَ 

 Tartı َمَواِزنٌ  ِمیَزانٌ  َوَزنَ 
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O’nun katındadır 
 َوِعْندَهُ 

anahtarları 
 َمفَاتِـحُ 

gaybın 
 اْلغَْیبِ 

Onları bilmez 
ا  O’ndan اِالَّ  َال یَْعلَُمَھٓ
başkası 

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

istedi

َسأَلَ 
isteyen 
birisi

َسائِلٌ 
bir azabı
بِعَذَابٍ 

gerçekleşecek

لَھُ َواقِعٍ 
onu

ِلْلَكافِرینَ 
 yokturYükselme  

vasıtalarının sahibi olan 0 kâfirler  
içindir

 دَافٌِع لَْیسَ 
Allah 

katındandır

اْلَمعَاِرجِ  ِذيِمَن ا�َِّ   
geri çevirecek

İsteyen birisi, gerçekleşecek bir azabı istedi. O 
kâfirler içindir. Onu geri çevirecek yoktur. Yükselme 
vasıtalarının sahibi olan, Allah katındandır. (70:1-3) 

Allah
اَ�ُ 

nurudur
نُورُ 

 göklerin
السَّٰمَواتِ 

 ve 
yerin

َكِمْشٰكوةٍ َواْالَْرِض 
bir kandillik 

gibidir

َمثَلُ 
O`nun 

nurunun
misali

فِیَھانُوِرهِ 
lamba
ِمْصبَاحٌ 

içinde 
bulunan

Allah, göklerin ve yerin nurudur. O`nun nurunun 
misali, içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. (24:35) 
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ey kavmim 
 َویَا قَْومِ 

tam yapın 
 اَْوفُوا

ölçüyü 
 اْلِمْكیَالَ 

ve tartıyı 
 َواْلِمیَزانَ 

 النَّاسَ 
insanlara 

 بِاْلِقْسطِ 

eksik  
vermeyin eşyalarını yeryüzünde 

adaletle 

  ُمْفِسِدیَن  اَْشیَٓاَءُھمْ  َوَال تَْبَخُسوا
ifsad ediciler  

olarak 
bozgunculuk  

yapmayın 

 فِي اْالَْرِض  َوَال تَْعثَْوا

Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın!  
İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin ve yeryüzünde 
ifsad ediciler olarak bozgunculuk yapmayın. (11:85)  

biz koyarız
َونََضعُ 

terazileri
اْلَمَواِزینَ 

 adalet
اْلِقْسطَ 

 kıyâmet günü 
için

ً ِلیَْوِم اْلِقٰیَمةِ    hiçbirَشْیـٴا
şeyle

فََال تُْظلَمُ 
hiçbir 
 nefis

zulme  
uğramaz

نَْفسٌ 

Biz kıyâmet günü için adalet terazileri koyarız. 
Hiçbir nefis hiçbir şeyle zulme uğramaz. (21:47) 



 ِمْشَكاةٍ 

 ِمْصبَاحٌ 

 َمِصیرُ 

 َمَضاِجعِ 

 َمْغِربُ 

 َمفَاتِحُ 

 َمقَابِرَ 

 َمقَالِیدُ 

 َماَْوٰى 

 َمثَْوٰى 

 َمْرقَِدنَا 

 َمسَاِجدَ 

Kelimelerin anlamlarını yazın. 

Fanus 

Lamba 

Dönüş yeri, oluş 
yeri 

Yataklar, ölüm yerleri 

Batı 

Anahtarlar 

Gömülme yerleri 

Kilitler 

Sığınma yeri 

Yaşama yeri 

Uyku yerimiz 

Secde yerleri 



 َمعَاِرجِ 

 َمَواقِعِ 

 ِمیقَاتِ 

 َمغَاِربِ 

 ِمْكیَالَ 

 َمَواِزینَ 

 َمْوِعدَُھمُ 

 َمْشِرقُ 

 َمَساقُ 

 َمَساِكنِ 

 ِمیَزانَ  

 َمْشَربَُھمْ 

Merdivenler, yükselme 
yolları 

Mevkiler, yerler 

Belirlenmiş vakit 

Batılar 

Sevk edilme yeri 

Tartılar 

Vaad edilen zamanları 

Doğu 

Sevk edilme yeri 

Meskenler 

Tartı 

İçme yerleri 



(Ehl-i Kitaptan kimisi:) “(Onlar) üç (kişi)dir, dördüncüleri 
köpekleridir” diyecekler. (Kimisi de:) “beştirler, altıncıları 
köpekleridir” diyecekler. (Bu,) gayba/bilinmeyene taş atmaktır. 
(Kimileri de:) “yedidirler, sekizincileri köpekleridir” diyecekler. 

diyecekler
َسیَقُولُونَ 

üç (kişi)dir
ثَٰلثَةٌ 

dördüncüleri
َرابِعُُھمْ 

köpekleridir

َكْلبُُھمْ 

َساِدُسُھمْ 
altıncıları

َویَقُولُونَ 

beştirler (bu) gayba/ 
bilinmeyene

diyecekler

َكْلبُُھمْ َخْمَسةٌ 

َویَقُولُونَ 
diyecekler

taş 
atmaktır

yedidirler
َوثَاِمنُُھمْ َسْبعَةٌ 

sekizincileri
َكْلبُُھمْ 

köpekleridir

 ً بِاْلغَْیبِ َرْجما
köpekleridir

42.DERS 



de ki
قُلْ 

Rabbim

َربِّي
 en iyi 

 bilendir

اَْعلَمُ 
sayılarını

بِِعدَّتِِھمْ 

قَِلیلٌ 

De ki: “Rabbim sayılarını en iyi bilendir. Onları pek az 
kimse ancak bilir.” Öyle ise onlar hakkında açık delillerin 
dışında tartışma ve onlar hakkında bunlardan (Ehl-i 
Kitaptan) hiç kimseye bir şey sorma!

pek az  
kimse

َما یَْعلَُمُھمْ 

ancak dışında

onları bilir

اءً فََال تَُمارِ اِالَّ  ِمَرٓ
delillerin

onlar 
hakkında

açık
َظاِھراً 

َوَال تَْستَْفتِ 
ve bir şey  

sorma

فِیِھمْ 
onlar  

hakkında

اِالَّ فِیِھمْ 
 öyle ise  
tartışma 

﴾٢٢﴿اََحداً  ِمْنُھمْ 
bunlardanhiç kimseye



SAYILAR: Sayıların sonuna ( ة )  eklenerek dişil yapılabilir:  
 eklenerek sıralama ( ا ) beş. Birinci harften sonra (َخْمَسةٌ  )
sayısına döndürülebilir: (  ٌَخاِمس) beşinci. Kesirli sayılar da 
bu köklerden türetilir. Ayrıca, 10-90 arası sayıların sonu, 
cümledeki yerine göre ( ون ) yerine (ین  ) seklini alabilir:  
  .gibi ( َسْبِعینَ  ) veya ( َسْبعُونَ  )

Okunuş Sayı Okunuş Sayı Okunuş Sayı 

 اََحدٌ  َواِحدٌ  1

 اِثْنَْینِ  اِثْنَانِ  2

 ثَالَثٌ  3

 اَْربَعٌ  4

 َخْمسٌ  5

 ِستٌّ  6

 َسْبعٌ  7

 ثََمانِيٌ  8

 تِْسعٌ  9

 َعَشرٌ  10

ونَ ِعْشرُ  20  

 ثَال ثُونَ  30



Okunuş 

 نِْصفُ 

 ُربُعُ 

 ثُلُثُ 

 ُسدُسُ 

1/4 

1/6 

 ثُلُثَانِ 

 ثُلُثَْینِ 
 ثُلُثَيْ 

 1/8 ثُُمنُ 

1/2 

1/3 

2/3 

2/3 

2/3 

Sayı Okunuş Sayı 

 اَْربَعُونَ  40

50 

 ِستُّونَ  60

 َسْبعُونَ  70

 ثََمانُونَ  80

 تِْسعُونَ  90

Okunuş Sayı 

 ِمائَةٌ  100

 ِمائَتَانِ  200

 اَْلفٌ  1000

 اَْلفَْینِ  2000

 َخْمُسونَ 
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Şüphesiz Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde 
yaratan Allah’tır. (10:3) 

şüphesiz 
 اِنَّ 

Rabbiniz 
 َربَُّكمُ 

Allah’tır 
 هللاُ 

yaratan 
َخلَقَ  الَِّذي ِستَّةِ فِي    

altı 
 السَّٰمَواتِ 

ve yeri günde gökleri 
 ثُمَّ  اَیَّامٍ  َواْالَْرضَ 

َوَما أَْدَراكَ 
bilir 

misin

َما
nedir

 َسقَرُ 
 Sekar

َال تُْبِقي
geride 
komaz

تَذَرُ َوَال  اَحةٌ    لَوَّ
ve 

bırakmaz
yakar 

kavurur

 ِلْلبََشرِ 
insanı

َعلَْیَھا
üzerinde 

vardır

َعَشرَ  تِْسعَةَ 
on dokuz 
(melek)

Bilir misin Sekar nedir? Geride komaz ve bırakmaz. 
İnsanı yakar kavurur. Üzerinde on dokuz vardır. (74:27-30) 

kuşkusuz

اِنَّ 
bu
ٰھذَٓا

benim 
kardeşimdir

اَِخي
 onun 
 var

تِْسٌع َوتِْسعُونَ لَھُ 
 koyunu doksan  

dokuz

نَْعَجةً 

Kuşkusuz bu benim kardeşimdir, onun doksan 
dokuz koyunu var. (38:23) 
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seçti 
 َواْختَارَ 

Musa 
 ُموٰسى

kavminden 
 قَْوَمھُ 

yetmiş 
 َرُجالً  َسْبِعینَ 

tayin ettiğimiz 
vakit için adam 
 ِلِمیقَاتِنَا

Musa, tayin ettiğimiz vakit için kavminden 
yetmiş adam seçti. (7:155) 

(Allah) buyurdu ki 
 قَالَ 

şüphesiz orası (arz-ı mukaddes) 

 فَِانََّھا
haram kılınmıştır 

َمةٌ   ُمَحرَّ
 onlara  

 اَْربَِعینَ  َعلَْیِھمْ 
yıl kırk 
 َسنَةً 

(Allah) buyurdu ki: “Şüphesiz orası (Arz-ı 
Mukaddes) onlara kırk yıl haram kılınmıştır. (5:26) 

yükselirler
تَْعُرجُ 

Melekler
اْلَمَالئَِكةُ 

ile Ruh 
/Cebrail

وحُ  َوالرُّ
O’na

ِمْقدَاُرهُ إِلَْیھِ 
süresi

فِي یَْومٍ 
 olanyıl bir 

günde

َخْمِسینَ َكانَ 
bin

 َسنٍَة أَْلفَ 
elli

Melekler ile Ruh/Cebrail O’na, süresi elli bin yıl 
olan bir günde yükselirler. (70:4) 
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 فِي اْالَْرِض 
yeryüzünde artık dolaşın dört biliniz ki 

 اَنَُّكمْ  اَْربَعَةَ  فَِسیُحوا
siz ay daha âciz bırakamazsınız 

 هللاِ  َغْیُر ُمْعِجِزي
 Allah’ı 

وا اَْشُھرٍ   َواْعلَُمٓ

Artık yeryüzünde dört ay daha dolaşın! Biliniz 
ki siz, gerçekten Allah’ı âciz bırakamazsınız.(9:2)  

 sizindir 
 َولَُكمْ 

yarısı 
 نِْصفُ 

bıraktıklarının 
 َما تََركَ 

zevcelerinizin 

 لَُھنَّ  اَْزَواُجُكمْ 
onların 

 اِنْ 
yoksa 

çocukları 
 َولَدٌ 

varsa 

eğer 
 لَْم یَُكنْ 

 لَُھنَّ َولَدٌ  فَِانْ 
çocukları eğer sizindir 

بُعُ  فَلَُكمُ   الرُّ
dörtte 
biri 

ا تََرْكنَ   ِممَّ
bıraktıklarının 

 َكانَ 

Eğer onların çocukları yoksa zevcelerinizin 
bıraktıklarının yarısı sizindir. Eğer çocukları 
varsa, bıraktıklarının dörtte biri sizindir. (4:12) 
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Hani bir zaman Musa kavmi için su istemişti de 
asan ile taşa vur demiştik. Ondan, on iki pınar 
fışkırdı. (9:20) 

sonra
ثُمَّ 

bir zincir içinde
ِسْلِسلَةٍ  فِي

uzunluğu
ذَْرُعَھا

yetmiş
ِذَراًعاَسْبعُونَ 

 oraya sokun onu arşın
 فَاْسلُُكوهُ 

Sonra, uzunluğu yetmiş arşın bir zincir içinde 
oraya sokun onu. (69:32)  

Hani bir 
zaman 

 اْستَْسٰقى َواِذِ 
su 
istemişti 

 ُموٰسى
Musa 

 ِلقَْوِمھِ 
kavmi için demiştik 

 اْضِرْب  فَقُْلنَا
vur 

 اْلَحَجرَۜ 
taşa 

 بِعََصاَك 
asan ile 

fışkırdı 
 ِمْنھُ  فَاْنفََجَرتْ 

ondan 
 اثْنَتَا َعْشَرةَ 

on iki 
 ًۜ  َعْینا

pınar 
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Kim (kurban) bulamazsa, hacda üç gün, 
döndüğünüz zaman da yedi (gün) oruç (tutması) 
gerekir. Bunlar tam on (gün)dür! (2:196)  

kim
فََمنْ 

(imkân) 
bulamazsa

لَْم یَِجدْ 
oruç tutmaları 

gerekir

فَِصیَامُ 
iki ay

َشْھَرْینِ 

أَْن یَتََماسَّا
temaslarından

ُمتَتَابِعَْینِ 
 önce

doyurmalıdır

ardı 
ardına

ِمْن قَْبلِ 

ِستِّینَ فََمنْ 
buna da güç 
yetiremeyen

 yoksulu
ِمْسِكینًا فَِإْطعَامُ لَْم یَْستَِطعْ 

kimsealtmış

Kim (imkân) bulamazsa, temaslarından önce ardı 
ardına iki ay oruç tutmaları gerekir. Buna da güç 
yetiremeyen kimse, altmış yoksulu doyurmalıdır. (58:4) 

kim 
 فََمنْ 

(kurban) 
bulamazsa 

یَِجدْ  لَمْ   
oruç (tutması) 

gerekir 

 فَِصیَامُ 
üç gün 

 اَیَّامٍ  ثَٰلثَةِ 
hacda 

اْلَحّجِ  فِي  
döndüğünüz 

اِذَا  َوَسْبعَةٍ   
 zaman da yedi 

(gün) 

  َعَشَرةٌ    تِْلكَ     َرَجْعتُمْ   
bunlar on 

(gün)dür 
tam 
 َكاِملَةٌ 
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Te’kid : Te’kid (kuvvetlendirme, vurgulama) 
alameti olarak kelimelerin basında ( ل ) ve (  (  قَدْ 
,sonlarında ise    ( ن )  ve (  .harfleri kullanılır (  نَّ 

sizi kesinlikle imtihan 
edeceğiz 

بَِشْيٍء   َولَنَْبلَُونَُّكمْ   
biraz 

اْلَخْوفِ  ِمنَ   
korku 

َواْلُجوعِ    
ve açlık 

bir azaltma 
ile 

َونَْقٍص     ِمَن اْالَْمَواِل  
ve biraz da 
mallardan 

َوالثََّمَراِتۜ    
ve ürünlerden 

َواْالَْنفُِس    
canlardan 

Biraz korku ve açlık ve biraz da mallardan, 
canlardan ve ürünlerden bir azaltma ile sizi 
kesinlikle imtihan edeceğiz. (2:155)  
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andolsun 
 لَقَدْ 

size  
geldi ki 

اَءُكمْ   َجٓ
öyle bir 

peygamber 

 َرُسولٌ 
kendinizden 
 َما َعنِتُّمْ  ِمْن اَْنفُِسُكمْ 

sıkıntıya 
düşmeniz 

 َعِزیزٌ 
ona çok ağır  

gelir 

 َعلَْیھِ 

Andolsun size, kendinizden öyle bir peygamber geldi 
ki, sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. (9:128) 

ve onları mutlaka 
saptıracağım 

 َوَالُِضلَّنَُّھمْ 
muhakkak onlara gerçek 
dışı umutlar vereceğim 

 َوَالَُمنِّیَنَُّھمْ 
onlara kesinlikle 
emredeceğim de 

ُمَرنَُّھمْ   َوَالٰ
(putlar için)  
yaracaklar  

 فَلَیُبَتُِّكنَّ 

ُمَرنَُّھمْ   َوَالٰ
ve yine gerçekten  

onlara emredeceğim de 

 ٰاذَانَ 
hayvanların değiştirecekler kulaklarını 
 فَلَیُغَیُِّرنَّ  اْالَْنعَامِ 

Allah’ın 
yarattığını 

هللاِ َخْلَق   

Ve onları mutlaka saptıracağım, muhakkak onlara 
gerçek dışı umutlar vereceğim, onlara kesinlikle 
emredeceğim de (putlar için) hayvanların kulaklarını 
yaracaklar ve yine gerçekten onlara emredeceğim de 
Allah’ın yarattığını değiştirecekler. (40:21) 
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 hayır
لَئِنْ َكالَّ 

eğer
لَْم یَْنتَھِ 
bir son 

vermezse

لَنَْسفَعَنْ 
 elbette 

yakalarız

 بِالنَّاِصیَةِ 
o perçemden

Hayır, eğer (yaptıklarına) bir son vermezse, 
elbette o perçemden yakalarız. (96:15) 

bize ne 
olmuş ki 

 َوَما لَـنَٓا
tevekkül 

etmeyelim 

 اَالَّ نَتََوكَّلَ 
Allah’a 

هللاِ َعلَى   
göstermişken 

 َوقَْد َھٰدینَا

ا  ٰاذَْیتُُمونَاَعٰلى َمٓ  
bize yaptığınız  
eziyetlere karşı 

 ُسبُلَنَا
elbette 

sabredeceğiz 

tevekkül 
edenler 

yollarımızı 
 َولَنَْصبَِرنَّ 

هللاِ َوَعلَى   
tevekkül 
etsinler 

لُوَن  فَْلیَتََوكَّلِ    اْلُمتََوّكِ
 yalnız Allah’a 

Bize yollarımızı göstermişken, bize ne olmuş ki, 
Allah’a tevekkül etmeyelim? Bize yaptığınız eziyetlere 
karşı elbette sabredeceğiz. Tevekkül edenler yalnız 
Allah’a tevekkül etsinler! (14:12) 
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Mü’min bir cariye müşrik bir kadından daha hayırlıdır.  (2:221) 

bir 
cariye 

 َوَالََمةٌ 
Mü’min 

َخْیٌر    ِمْن ُمْشِرَكةٍ  
müşrik bir kadından 

 ُمْؤِمنَةٌ 
daha 

hayırlıdır 

dediler ki 
 َوقَالَ 

küfredenler 
َكفَُرواالَِّذیَن   

peygamberlerine 
 ِلُرُسِلِھمْ 

muhakkak sizi  
ya çıkaracağız 

 لَنُْخِرَجنَُّكمْ 

 لَتَعُودُنَّ 
mutlaka geri 
döneceksiniz 

 ِمْن اَْرِضنَٓا
veya 

onlara 

yurdumu
zdan 

 اَوْ 

 َربُُّھمْ  فِي ِملَّتِنَا
Rableri bunun  

üzerine 
vahyetti 

muhakkak 
helak edeceğiz 

diye  

 الظَّاِلِمینَ  لَنُْھِلَكنَّ 
 zalimleri 

 اِلَْیِھمْ  فَاَْوٰحٓى
 dinimize 

Küfredenler peygamberlerine dediler ki: 
“Muhakkak sizi ya yurdumuzdan çıkaracağız 
veya mutlaka dinimize geri döneceksiniz!” Bunun 
üzerine Rableri onlara: “Muhakkak zalimleri 
helak edeceğiz” diye vahyetti. (14:13) 
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hicret edenleri
َھاَجُروا َوالَِّذینَ 

Allah 
yolunda

هللاِ فِي 
sonra

ِمْن بَْعدِ 
kendilerine 
zulmedildikten

َحَسنَةً َما ُظِلُموا
güzel bir  
şekilde

ئَنَُّھمْ  لَنُبَّوِ
 dünyada elbette  

yerleştireceğiz

الدُّْنیَا فِي

Kendilerine zulmedildikten sonra Allah yolunda 
hicret edenleri, elbette dünyada güzel bir 
şekilde yerleştireceğiz. (16:41)  

 bak!
اِٰلِھكَ اِٰلى َواْنُظرْ 

ilahına
َظْلتَ الَِّذي 

sürekli durduğun 
َعلَْیھِ 

kendisine

 ً قَنَّھُ َعاِكفا ثُمَّ لَنَُحّرِ
ibadetemutlaka  

onu yakacağız
sonra  

da

لَنَْنِسفَنَّھُ 
onu  

savuracağız

 ً فِي اْلیَمِّ  نَْسفا
denizedarmadağın 

edip

Kendisine sürekli ibadete durduğun ilahına 
bak! Mutlaka onu yakacağız, sonra da onu 
darmadağın edip denize savuracağız.”(20:97) 
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عَنَّ  فََالُقَّطِ
keseceğim ellerinizi

َواَْرُجلَُكمْ اَْیِدیَُكمْ 
ve 

ayaklarınızı

ِمْن ِخَالفٍ 
çaprazlama

بَنَُّكمْ  َوَالَُصلِّ
ve sizi 

asacağım

َولَتَْعلَُمنَّ النَّْخلِ ُجذُوعِ فِي 
dallarınahurma

öğrenmiş olacaksınız

اَیُّنَٓا
hangimizin

 ً َعذَابا اََشدُّ 
daha 

şiddetli
azabını

n

 َواَْبٰقى
ve daha  

devamlı olduğunu

Ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama 
keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım 
ki, hangimizin azabının daha şiddetli ve daha 
devamlı olduğunu öğrenmiş olacaksınız. (20:71) 



بُعُ   الرُّ

 سَاِدُسُھمْ 

 َسْبعُونَ 

 َسْبِعینَ 

 تِْسعَةَ 

 ثََالثَةٍ 

 ثََمانِینَ 

 َخْمَسةٌ 

 اثْنَتَا َعْشَرةَ 

 اَْربَعَةَ 

 اَْربَِعینَ  

 اَْلفَ 

Kelimelerin anlamlarını yazın. 

Dörtte bir 

Altıncıları 

Yetmiş 

Yetmiş 

Dokuz 

Üç 

Seksen 

Beş 

On iki 

Dört 

Kırk 

Bin 



 ِستَّةِ 

 ِستِّینَ 

 الثُّلُثُ 

 السُّدُسُ 

 َخْمِسینَ 

 َر ابِعُُھمْ 

 َعَشَرةٌ 

 َعَشرَ 

 تِْسعٌ 

 َسْبعَةٍ 

 تِْسعُونَ  

 النِّْصفُ 

Altı 

Altmış 

Üçte bir 

Altıda bir 

Elli 

Dördüncüleri 

On 

On 

Dokuz 

Yedi 

Doksan 

Yarım 



 َولَنَْبلَُونَُّكمْ 

 َوَالُِضلَّنَُّھمْ 

قَنَّھُ   لَنَُحّرِ

 لَنَْسفَعَنْ 

 َولَنَْصبَِرنَّ 

 َولَتَْعلَُمنَّ 

 َوَالَُمنِّیَنَُّھمْ 
 

 لَقَدْ 

ُمَرنَُّھمْ   َوَالٰ

 َوَالَُصِلّبَنَُّكمْ  

 لَتَعُودُنَّ 

Altı 

Mutlaka onları 
saptırırım 

Mutlaka onu yakarız 

Muhakkak onlara gerçek dışı umutlar vereceğim 

Mutlaka sürükleriz 

Mutlaka sabrederiz 

Gerçekten bilirsiniz 

Gerçekten, mutlaka 

Mutlaka onlara 
emrederim 

Mutlaka sizi asarım 

Mutlaka geri 
döneceksiniz 



git
اِْذَھبْ 

 sen
َوَال تَنِیَااَْنتَ 

gevşeklik 
göstermeyin

َواَُخوكَ 
mucizelerimle

Firavun’a

ve 
kardeşin

بِٰایَاتِي

اِنَّھُ ﴾٤٢﴿ِذْكِري فِي
çünkü o gidiniz azmıştır

﴾٤٣﴿َطٰغى

فَقُوالَ 
söyleyin

لَھُ 
ona

قَْوالً 
 söz 

فِْرَعْونَ  اِٰلىاِْذَھبَٓا

 ً یَتَذَكَّرُ لَعَلَّھُ لَیِّنا
yumuşakbelki oöğüt 

alır

اَوْ 
yahut

﴾٤٤﴿یَْخٰشى

beni zikretmede

korkup 
ürperir

Seni kendim için seçtim. Sen ve kardeşin mucizelerimle 
git. Beni zikretmede gevşeklik göstermeyin. Firavun’a 
gidiniz, çünkü o azmıştır. Ona yumuşak söz söyleyin, belki 
o öğüt alır yahut korkup ürperir.

43.DERS 



dediler ki
قَاالَ 

Rabbimiz! 
نَٓا َربـَّ

gerçekten biz
نَا نََخافُ  korkuyoruz اِنـَّ

اَوْ 

Dediler ki: “Rabbimiz! Gerçekten biz, onun bize karşı 
taşkınlık yapmasından veya azmasından korkuyoruz.” 
(Allah) buyurdu ki: “Korkmayın, şüphesiz ben sizinle 
beraberim, işitir ve görürüm.”

veya
اَْن یَْفُرطَ 

bize karşı

korkmayın

onun taşkınlık 
yapmasından

﴾٤٥﴿یَْطٰغىاَْن َعلَْینَٓا

اِنَّنِي
şüphesiz ben buyurdu ki sizinle 

beraberim

ا اَْسَمعُ َمعَُكَمٓ
işitir

﴾٤٦﴿َواَٰرى
ve görürüm

تََخافَاَال قَالَ 
azmasından



ona  
gidin

فَأْتِیَاهُ 
ve deyin ki 

فَقُوالَٓ 
kuşkusuz  

biz

اِنَّا
 elçileriyiz

َرُسوالَ 

َمعَنَا

“Ona gidin ve deyin ki: Kuşkusuz biz Rabbinin 
elçileriyiz, İsrailoğullarını bizimle gönder, onlara eziyet 
etme. Biz sana Rabbinden bir mucize ile geldik. Selam 
hidâyete tabi olanlara olsun.”

bizimle

َربِّكَ 
gönder

biz sana geldik

Rabbinin
فَاَْرِسلْ 

ایٴِلَ  بَٓنِي اِْسَرٓ

بِٰایَةٍ 
bir mucize ile

onlara eziyet etme

Rabbinden
َوالسََّالمُ َربِّكَ ِمْن 

Selam 
olsun

بَعَ  َعٰلى َمِن اتـَّ
tabi olanlara

﴾٤٧﴿اْلُھٰدى 
 hidâyete

ْبُھمْ َوَال  تُعَذِّ

قَْد ِجئْنَاكَ 
israiloğullarını



İKİL HAL: İki tane olan nesneleri ifade etmek için 
ikil hal kullanılır. İkil hal, kelimenin sonuna 
merfu hal için (  ِان ) mansub ve mecrur hal için  
(  harfleri getirilerek yapılır. İkil isimlerin yer (  ْینِ 
aldığı isim tamlamalarında, muzaf (birinci 
kelime) ikil ise, bu kelimenin sonundaki ( ن ) 
harfi düşer. 

نِ بَْحَریْ  نِ َمْشِرقَیْ    َجنَّتَْینِ  
İki deniz İki doğu İki cennet 

تَانِ  اْمَراَتَانِ   َجنَّتَانِ  َمرَّ

İki taife, grup İki kere İki cennet 

نِ َمْغِربَیْ   
İki batı 

 َطائِفَتَانِ 

İki kadın 



Mazi Emir Mazi Muzari 

İkil halin zamirleri ve fiil çekimleri 

Muzari 
2. Şahıs 3. Şahıs 

 Siz ikiniz اَْنتَُما

 O ikisi ُھَما

 Siz ُكَما
ikinizi/ikinize/ikinizin 

 O ikisini/ikisine/ikisinin ُھَما

 ُكونَا تَُكونَانِ  ُكْنتَُما یَُكونَانِ  َكانَا

 قُوالَ  تَقُوالَنِ  قُْلتَُما یَقُوالَنِ  قَاالَ 

 اِْذَھبَا تَْذَھبَانِ  ذََھْبتَُما یَْذَھبَانِ  ذََھبَا



108 

dedi ki 
 قَالَ 

iki adam 
 َرُجَالنِ 

(Allah’tan) 
korkanlardan 

یََخافُونَ الَِّذیَن ِمَن   
nimet 

verdiği 

 اَْنعَمَ 

 اْدُخلُوا
girin 

 هللاُ 
kendilerine 

onların 
üzerine 

zaman 

Allah’ın 
 َعلَْیِھَما

 دََخْلتُُموهُ  َعلَْیِھمُ 
oraya 

girdiğiniz kapıdan muhakkak 
siz 

 َغاِلبُونَ  فَِانَُّكمْ 
galip 

gelirsiniz 

 فَِاذَا اْلبَابَ 

(Allah’tan) korkanlardan, Allah’ın kendilerine 
nimet verdiği iki adam dedi ki: “Onların üzerine 
kapıdan girin! Oraya girdiğiniz zaman muhakkak 
siz galip gelirsiniz. (5:23)  

kimse için 
vardır

َوِلَمنْ 
korkan

َخافَ 
makamından

َمقَامَ 
Rabbinin

َجنَّتَانِ َربِّھِ 
iki 

cennet

Rabbinin makamından korkan kimse için iki 
cennet vardır.(55:46) 
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misal ver
َواْضِربْ 

onlara
لَُھمْ 

 misalini
ِالََحِدِھَماَمثَالً 

onlardan 
birisine

َرُجلَْینِ 
verdik

 her ikisinin de 
etrafını çevirdik

iki adamın
َجنَّتَْینِ َجعَْلنَا

بِنَْخلٍ 
hurmalıklarla üzümden yaptık

بَْینَُھَماَوَجعَْلنَا
ve  

aralarında da

َوَحفَْفنَاُھَماِمْن اَْعنَابٍ 
iki bağ

 bir  َزْرعاً 
ekinlik

Onlara iki adamın misalini ver! Onlardan birisine 
üzümden iki bağ verdik. Her ikisinin de etrafını 
hurmalıklarla çevirdik ve aralarında da bir ekinlik 
yaptık. (18:32)  

O 
Rabbidir

َربُّ 
iki doğunun da

اْلَمْشِرقَْینِ 
Rabbidir

َوَربُّ 
iki batının da
  اْلَمْغِربَْیِن 

O, iki doğunun da Rabbidir, iki batının da 
Rabbidir. (55:17) 
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yaratmadı
َما َجعَلَ 

Allah
هللاُ 

insanın
ِلَرُجلٍ 

 iki kalp
فِي َجْوفِھِ ِمْن قَْلبَْینِ 

içinde

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

sizin 
Rabbiniz

ُموٰسىیَا قَالَ   
ey Musa kimdir

َربُُّكَمافََمنْ 
(firavun) 

dedi ki

(Firavun) dedi ki: “Sizin Rabbiniz kimdir ey 
Musa?! (20:49) 

neticede 
olacaktır

فََكانَ 
akıbeti

َعاقِبَتَُھَما
her ikisinin 

de

أَنَُّھَما
ateş

َوذَِلكَ فِي النَّارِ 
işte 
bu

َخاِلدَْینِ 
 içinde ebedi  

olarak kalacakları

َجَزاءُ فِیَھا
zalimlerin
الظَّاِلِمیَن 
  cezasıdır

Neticede her ikisinin de akıbeti içinde ebedi 
olarak kalacakları ateş olacaktır. işte bu, 
zalimlerin cezasıdır. (59:17) 
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 Dedi ki: “Sizin durumunuz nedir?”(28:23) 

Şeytan oradan ikisinin ayağını kaydırdı. Böylece 
ikisini içinde bulundukları yerden çıkardı. (2:36) 

dedi  
ki

َخْطبُُكَماَما قَالَ 
sizin  

durumunuz nedir?

ikisinin ayağını 
kaydırdı 

 الشَّْیَطانُ  فَاََزلَُّھَما
şeytan 

 َعْنَھا
oradan 

 فَاَْخَرَجُھَما
Böylece  

İkisini de çıkardı 
bulundukları 

yerden 

ا َكانَا فِیِھ   ِممَّ  
içinde 

ona  
gidin

فَأْتِیَاهُ 
ve deyin ki 
فَقُوالَٓ 

kuşkusuz  
biz

اِنَّا
 elçileriyiz

َمعَنَاَرُسوالَ 
bizimle

َربِّكَ 
gönder Rabbinin
ایٴِلَ فَاَْرِسلْ  بَٓنِي اِْسَرٓ

israiloğullarını

Ona gidin ve deyin ki: Kuşkusuz biz Rabbinin 
elçileriyiz, İsrailoğullarını bizimle gönder. (20:47) 
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değildir 
 َما

Mesih 
 اْلَمِسیحُ 

Meryemoğlu 
 اْبُن َمْریَمَ 

başka 

 َخلَتْ  اِالَّ 
gelip 

geçmiştir 

 َرُسولٌ 
kuşkusuz 

ondan  
önce de 

annesi ise 

peygamberden 
 قَدْ 

یقَةٌۜ  ِمْن قَْبِلھِ   ِصدِّ
dosdoğru  

bir kadındır peygamberler 

ُسلُ  ھُ  الرُّ  َواُمُّ
ikisi de 

idi 

 َكانَا
yerler 
 یَأُْكَالنِ 

Meryemoğlu Mesih, peygamberden başka 
değildir. Kuşkusuz ondan önce de peygamberler 
gelip geçmiştir. Annesi ise dosdoğru bir kadındır. 
İkisi de yemek yerler idi. (5:75)  

 çıkardı  
 َوَرفَعَ 

ana-
babasını 

 اَبََوْیھِ 
tahtın 
üstüne 

 َعلَى اْلعَْرِش 
ve (hepsi) 

kapandılar 

وا  لَھُ  َوَخرُّ
(saygı) 

secdesine 
onun  
için 

داً   ُسجَّ

Ana-babasını tahtın üstüne çıkardı ve (hepsi) 
onun için (saygı) secdesine kapandılar. (12:100) 
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gelince
ا َواَمَّ

çocuğa
اْلغَُالمُ 

idi
فََكانَ 

 onun annesi 
ve babası

اَْن یُْرِھقَُھَمااَبََواهُ 
onun kendilerini 
sürüklemesinden

ُمْؤِمنَْینِ 
korktuk mü’min  

kimselerdi

ً فََخِشینَٓا ُطْغیَانا
ve 

küfre

 َوُكْفراً 
azgınlığa

Çocuğa gelince, onun annesi ve babası Mü’min 
kimseler idi. Onun, kendilerini azgınlığa ve 
küfre sürüklemesinden korktuk. (18:80) 

işte bu 
(azab)

ٰذِلكَ 
önceden gönderdikleri 

yüzündendir

بَِما قَدََّمتْ 
 ellerinin 

یَدَاكَ 
 şüphesiz

مٍ َواَنَّ  بَِظالَّ
zulmedici

هللاَ 
değildir Allah

 ِلْلعَبِیِد لَْیسَ 
 kullar 

için

İşte bu (azab), ellerinin önceden gönderdikleri 
yüzündendir. Şüphesiz Allah, kullar için zulmedici 
değildir. (22:10)  

kurusun/ 
helak olsun

تَبَّتْ 
iki  
eli

یَدَا
Ebu 

Leheb’in

أَبِي لََھبٍ 
kurudu da
 َوتَبَّ 

Ebu Leheb’in iki eli kurusun/helak olsun, kurudu da. 
(111:1 



 قَاالَ 

 فَُكالَ 

 َال تَْقَربَا

 فَتَكُونَا

 َرُجَالنِ 

 َعلَْیِھَما

 ُكَما

 ُھَما

 اْذَھبَا

 یَاُْكَالنِ 

 َعاقِبَتَُھَما 

 اَ نتَُما

Kelimelerin anlamlarını yazın. 

İkisi dedi 

Ve ikiniz yiyin 

İkiniz yaklaşmayın 

Sonra ikiniz olursunuz 

İki adam 

İkisinin üzerine 

İkinizin 

O ikisi 

İkiniz gidin 

İkisi yerler 

İkisinin sonu 

Siz ikiniz 



 ذَاقَا

 َمعَُكَما

 َرُسوَال َربِّكَ 

 اَلَْم اَْنَھُكَما

 اْمَراَتَانِ 

 َمْغِربَْي ن

 َطائِفَتَانِ 

 بَْحَرْینِ 
 

 فَاَْخَرَجُھَما

 َخْطبُُكَما

 َر بُُّكَما 

 َر ُجلَْینِ 

İkisi tattı 

İkinizle birlikte 

Rabbinin iki elçisi 

İkinizi yasaklamadım mı 

İki kadın 

İki batı 

İki bölük 

İki deniz 

O ikisini çıkardı 

İkinizin görevi 

İkinizin rabbi 

İki adam 



 لَُكَما

 فَاْتِیَاهُ 

 َوَحفَْفنَاُھَما

 اَْعنَابٍ 

تَانِ   َمرَّ

 َمْشِرقَْینِ 
 

 َجنَّتَْینِ 

 ِالََحِدِھَما

 َوَحفَْفنَاُھَما 
 

یُْرِھقَُھَما   

İkiniz için 

O halde ikiniz ona 
gidin 

Üzüm 

İki kere 

İki doğu 

Her ikisinin de etrafını çevirdik 

İki bahçe 

İkisinden birine 

İkisinin ayağını 
kaydırdı 

Onun kendilerini sürüklemesinden 



Ey bürünüp 
sarınan! Kalk ve uyar. Rabbini yücelt. Elbiseni temizle. O 
kötü şeyleri terk et. (Yaptığın iyiliği) çok görüp başa 
kakma. Rabbin için sabret!

ey
یَاأَیَُّھا

bürünüp sarınan
)١(اْلُمدَّثِّرُ 

kalk
قُمْ 

ve uyar
)٢(فَأَْنِذرْ 

َوثِیَابَكَ 
elbiseni

َوَربَّكَ 

 yüceltterk et

Rabbini

رْ )٣(فََكبِّرْ  )٤(فََطّھِ

َوَال تَْمنُنْ 
o kötü şeyleri

 (yaptığın iyiliği) 
çok görüp

َوِلَربِّكَ )٦(تَْستَْكثِرُ 
Rabbin için

)٧(فَاْصبِْر 
sabret

ْجزَ  )٥(فَاْھُجرْ َوالرُّ
temizle

başa kakma

44.DERS 



Türetilmiş fiiller: Fiillerin kok harflerine başka 
harfler ilave edilerek fiiller türetilir. Bu işlem, 
Türkçedeki fiil türetmeye benzer. Örnek olarak 
bakmak fiiline bazı eklemeler yapılarak 
bakışmak, baktırmak, bakıştırmak, vs. 
fiillerinin türetilmesi gösterilebilir. Türetilmiş 
fiillerin çeşitli kalıpları vardır. Bu kalıplar 
fiillerin manalarını değiştirir. 

)  لَ عِّ یُفَ  لَ فَعَّ  –  ) Kalıbı: İkinci kok harfe şedde 
konularak yapılır. Genel olarak çok yapma, 
devamlı yapma ve yaptırma anlamlarını katar. 
Bazı fiillerde farklı anlamlar kazanır. 



Fiil Anlamı Kalıp Cinsi 
Kök 

Harfleri 
Harf 

Sayısı 

 ,I Üçlü ف ع ل 3 فَعَلَ 
basit 

Yaptı   

 ,II Dörtlü س ب ح 4 َسبَّحَ 
türetilmiş Tesbih etti  

 ,III Dörtlü ج ه د 4 َجاَھدَ 
türetilmiş Cihat etti   

 ,IV Dörtlü خ ر ج 4 اَْخَرجَ 
türetilmiş 

Çıkardı  

 ,V Beşli ذ ك ر 5 تَذَكَّرَ 
türetilmiş 

Öğüt aldı, derin 
düşündü  



Fiil Anlamı Kalıp Cinsi 
Kök 

Harfleri 
Harf 

Sayısı 

  

 VI س ا ل 5 تََسائَل
Beşli, 
türetilmiş 

Soruştu 

 II ف ط ر 5 اِ نفََطرَ 
Beşli, 
türetilmiş Yarıldı 

 ,VIII Beşli خ ل ف 5 اِْختَلَفَ 
türetilmiş Anlaşmazlığa 

düştü 

 ,X Altılı غ ف ر 6 اِْستَْغفَرَ 
türetilmiş 

Bağışlanma 
diledi  

 ,Dörtlü و س و س 4 تَذَكَّرَ 
basit Fısıldadı   



Muzari  Mazi  Anlamı  Muzari  Mazi  Anlamı  

Ben  ُاَُسبِّحُ  َسبَّْحت 

Sen  َتَُسبِّحُ  َسبَّْحت 

O(er)  َیَُسبِّحُ  َسبَّح 

O(dş)  ْتَُسبِّحُ  َسبََّحت 

Biz نَُسبِّحُ  َسبَّْحنَا 

Siz  ْتَُسبُِّحونَ  َسبَّْحتُم 

Onlar یَُسبُِّحونَ  َسبَُّحوا 
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işte böylece 
 َوَكٰذِلكَ 

yerleştirdik 
 َمكَّنَّا

Yusuf’u  
 ِلیُوُسفَ 

o yere 
اْالَْرِض فِي   اْالََحاِدیثِ  

olayların 
 َوِلنُعَلَِّمھُ 

yorumunu ki ona öğretelim 
تَأِْویلِ ِمْن   

İşte böylece Yusuf’u o yere yerleştirdik ki ona, 
olayların yorumunu öğretelim. (12:21)  

لَھُ 
O’nu tesbih eder yer 

فِیِھنَّ َوَمْن السَّٰمَواتُ تَُسبِّحُ 
ve içindekiler yedi yoktur

َواِنْ 

ِمْن َشْيءٍ 
hiçbir 

şey

اِالَّ یَُسبِّحُ 
tesbih etmeyen

بَِحْمِدهِ 
O’nu 

hamd ile

َواْالَْرضُ السَّْبعُ 

تَْسبِیَحُھمْ َال تَْفقَُھونَ َوٰلِكنْ 
fakatsiz 

anlamazsınıztesbihlerini

gökler

Yedi gökler, yer ve içindekiler O’nu tesbih eder. 
O’nu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur! 
Fakat siz, tesbihlerini anlamazsınız. (17:44) 
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(Yusuf)  
dedi ki 

 قَالَ 
gelmeyedursun 

ki 

یَأْتِیُكَماَال   
hiçbir 
yemek 

 َطعَامٌ 
kendisiyle 

rızıklanacağınız 

 تُْرَزقَانِھِ 

 بِتَأِْویِلھِ 
onun  

yorumunu 

 اِالَّ 
size haber vermiş 

olmayayım 

daha  
önce 

bu 

mutlaka 

 نَبَّأْتُُكَما

ا  قَْبلَ  َعلََّمنِيِممَّ  
bana  

öğrettiklerindendir o size 
gelmeden Rabbimin 

یَأْتِیَُكَمااَْن  َربِّي  ٰذِلُكَما 

(Yusuf) dedi ki: “Kendisiyle rızıklanacağınız hiçbir yemek 
gelmeyedursun ki, daha o size gelmeden önce, onun 
yorumunu size mutlaka haber vermiş olmayayım. (12:37)  

kimdir
َوَمنْ 

daha  
zalim

اَْظلَمُ 
kimseden

نْ  ِممَّ
 öğüt 
verilip

رَ  فَاَْعَرضَ ذُّكِ
yüz  

çeviren

بِٰایَاتِ 
Rabbininönden 

gönderdiğini âyetleriyle

یَدَاهُ َعْنَھاَربِّھِ 
ellerinin

ve unutan
 Biz
اِنَّا َما قَدََّمتْ َونَِسيَ 

onlardan

Rabbinin âyetleriyle öğüt verilip onlardan yüz 
çeviren ve ellerinin önden gönderdiğini unutan 
kimseden daha zalim kimdir? (18:57) 
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evlere
فََسلُِّموا

girdiğiniz kendinize 
(birbirinize)

هللاِ ِمْن ِعْنِد اَْنفُِسُكمْ َعٰلى 
Allah 

katından

ُمبَاَرَكةً 
bereket

َطیِّبَةً 
ve iyilik 

dileyerek

ً دََخْلتُمْ  بُیُوتا

هللاُ یُبَیِّنُ َكٰذِلكَ  işte 
 böyleaçıklıyorAllah

لَُكمُ 
âyetleri

لَعَلَُّكمْ  یَاتِ  اْالٰ
sizeumulur 

ki

selam 
verin

  تَْعِقلُوَن 
akledersiniz

Evlere girdiğiniz zaman Allah katından bereket ve iyilik 
dileyerek kendinize (birbirinize) selam verin. İşte Allah 
size âyetleri böyle açıklıyor, umulur ki akledersiniz. (24:61)  

اْجتَنَبُوا َوالَِّذیَن 
kaçınıp

الطَّاُغوتَ 
 Tağut’a

اَْن یَْعبُدُوَھا
kulluktan

رْ  فَبَّشِ اْلبُْشٰرى
müjdele

 ِعبَادِ 
kullarımı

 ا�ِّٰ اِلَى َواَنَابُٓوا
yönelenlereAllah’a

لَُھمُ 
vardırmüjde

Tağut’a kulluktan kaçınıp Allah’a yönelenlere 
müjde vardır, kullarımı müjdele!(39:17) 
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 Ona 
müjdeledik

اِلِحینَ ِمَن َوبَشَّْرنَاهُ  الصَّ  
salihlerden

بِِاْسٰحقَ 
 bir peygamber 

olarak
İshak’ı

 � نَبِیا

Ona, salihlerden bir peygamber olarak ishak’ı 
müjdeledik. (37:112) 

Allah
 ُ اَ�ّٰ

indirdi
لَ  نَزَّ

en 
güzelini

اَْحَسنَ 
 sözün

َمثَانِيَ اْلَحِدیثِ 
ve tekrar tekrar  

okunan

 ً ِكتَابا
 (âyetleri)  

birbirine benzeyen
bir kitap 
olarak

 ً ُمتََشابِھا

Allah, sözün en güzelini, (âyetleri) birbirine benzeyen 
ve tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. (39:23) 

O  
(Allah) ki

ُھوَ 
size gösteren

الَِّذي یُِریُكمْ 
âyetlerini

ٰایَاتِھِ 
  ve  

indirendir 

لُ  لَُكمْ َویُنَّزِ
 gökten sizin 

için

اءِ ِمَن  السََّمٓ

O (Allah) ki, size âyetlerini gösteren ve sizin 
için gökten rızık (yağmur) indirendir. (40:13) 
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işte bu
ذَِلكَ 

müjdelediğidir
رُ  الَِّذي یُبَّشِ

Allah’ın
 ُ ا�َّ

kullarına
اِلَحاتِ ِعبَادَهُ  الصَّ

salih ameller
الَِّذیَن آََمنُوا

 işleyen iman edip
َوَعِملُوا

İşte bu (büyük lütuf), Allah’ın, iman edip salih 
ameller işleyen kullarına müjdelediğidir. (42:23)  

gerçekten 
biz

َوإِنَّا
zaman

إِذَا
tattırdığımız

أَذَْقنَا
insana

ْنَسانَ  فَِرحَ اْإلِ
sevinir

ِمنَّا
 bir 

rahmetonlara isabet 
ederse

tarafımızdan
بَِھاَرْحَمةً 

َسیِّئَةٌ 
eğer

 takdim ettikleri 
dolayısıyla

أَْیِدیِھمْ بَِما قَدََّمتْ 
ellerinin

فَِإنَّ 
işte o zaman 
hakikaten

ْنَسانَ  اْإلِ
  insan 

تُِصْبُھمْ َوإِنْ 

 َكفُوٌر 
pek 

nankördür

onunla

bir 
kötülük

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

onlardan
فَاْنُظرْ 

bak
َكْیفَ 

 nasıl
َكانَ 

oldu
بِیَن َعاقِبَةُ   اْلُمَكذِّ
sonuyalanlayanların

Onlardan intikam aldık. Bak, yalanlayanların 
sonu nasıl oldu? (43:25) 

ِجئْتُُكمْ 
ben size 
geldim

 hakikatensize
بَْعضَ بِاْلِحْكَمةِ قَدْ 

ve açıklamak  
için (geldim) 

 ihtilafa düştüğünüz 
şeylerden

فِیھِ الَِّذي تَْختَِلفُونَ 
hakkında

لَُكمْ َوِألُبَیِّنَ 
 hikmetle bir 

kısmını

Hakikaten ben size hikmetle geldim ve hakkında 
ihtilafa düştüğünüz şeylerden bir kısmını size 
açıklamak için (geldim). ( 43:63) 

sizin  
için

اْآلَیَاتِ قَدْ 
biz 

açıkladık
 umulur 

ki siz

تَْعِقلُونَ لَعَلَُّكمْ 
aklınızı 

kullanırsınız

لَُكمُ بَیَّنَّا
şüphesizâyetleri

Şüphesiz biz sizin için âyetleri açıkladık. Umulur 
ki siz (bu sayede) aklınızı kullanırsınız. (57:17) 
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yalnız Allah’a 
aittir 

 َوِ�ِ 
ne varsa 

 َما
göklerde 
 فِي السَّٰمَواتِ 

ve ne  
varsa yerde 

 یَْغِفرُ  َوَما
azab  
eder 

بُ   َمنْ  َویُعَذِّ
dilediği 

 ِلَمنْ 
kimseyi kimseye 

de 

اءُ   یََشٓ
 dilediği  bağışlar 

اءُ   فِي اْالَْرِض  یََشٓ

Göklerde ne varsa ve yerde ne varsa yalnız 
Allah’a aittir. Dilediği kimseyi bağışlar ve 
dilediği kimseyi de azab eder. (3:129) 

hani
َوإِذْ 

gizli 
söylemişti

أََسرَّ 
Peygamber

النَّبِيُّ 
bazılarına

ا نَبَّأَتْ إِلَى بَْعِض  فَلَمَّ
(eşi) haber 

verip

أَْزَواِجھِ 
 bir 
söz

Allah 
da

eşlerinden
بِھِ َحِدیثًا

َعلَْیھِ 
onu  

açıklayınca
 bildirip

فَ  بَْعَضھُ َعرَّ
bir  

kısmını

َوأَْعَرضَ 
vazgeçmişti

بَْعٍض َعْن 
 bir 

kısmından da

ُ َوأَْظَھَرهُ  ا�َّ

o 
sırrı

ona 
(Peygamber’e)

Hani Peygamber, eşlerinden bazılarına gizli bir söz 
söylemişti. (Eşi) o sırrı haber verip, Allah da onu ona 
açıklayınca, bir  kısmını bildirip bir kısmından da 
vazgeçmişti. (66:3) 
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 ey 
یَا أَیَُّھا

iman edenler
الَِّذیَن آََمنُوا

geçmeyin
ُموا الَ  تُقَدِّ

önüne
ا�َِّ بَْیَن یَدَيِ 

 ve Resûlünün Allah
َوَرُسوِلھِ 

Ey iman edenler! (Hüküm vermede) Allah ve 
Resûlünün önüne geçmeyin. (49:1) 

kuşkusuz 
onlar

إِنَُّھمْ 
olmuşlardı

َكانُوا
ummaz

َال یَْرُجونَ 
bir  

hesap

 ِكذَّابًا  ِحَسابًا 
yalanladıkça

َوَكذَّبُوا
 ayetlerimizi yalanlamışlar

dı

بِآَیَاتِنَا

Kuşkusuz onlar bir hesap ummaz olmuşlardı. 
Âyetlerimizi yalanladıkça yalanlamışlardı. (78:27-28) 

َكالَّ 
hayır

بَلْ 
bilakis

بُونَ  تَُكذِّ
 siz 

yalanlıyorsunuz

ینِ   بِالدِّ
cezayı

Hayır, bilakis siz cezayı yalanlıyorsunuz. (82:9) 
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savaşın 
 قَاتِلُوا

iman etmeyen 
َال یُْؤِمنُونَ الَِّذیَن   

Allah’a 
 بِا�ِ 

ve ahiret 
gününe 

ِخرِ   َوَال بِاْلیَْوِم اْالٰ

 هللاُ 
 Allah’ın  

ُمونَ   َوَال یَُحّرِ
haram 

kıldığını 
ve  

Resûlünün 
dini 

 haram 
saymayan  

مَ   اْلَحقِّ  َوَرُسولُھُ  َما َحرَّ
hak din 

edinmeyenlerle 

یَِدینُونَ َوَال   ِدینَ  

Allah’a ve ahiret gününe iman etmeyen, 
Allah’ın ve Resûlünün haram kıldığını haram 
saymayan ve hak dini din edinmeyenlerle 
savaşın. (9:29)  



Mazi Mastar Emir İsmi Fail Muzari İsmi Meful 

 تَْعِلیمٌ  ُمعلَّمٌ  ُمعِلّمٌ  َعِلّمْ  یُعَِلّمُ  َعلَّمَ 

 ----- ----- ُمَولٍّ  َولِّ  یَُولِّي َولَّى

 تَْزیِینٌ  ُمَزیَّنٌ  ُمَزیِّنٌ  َزیِّنْ  یَُزیِّنُ  َزیَّنَ 

مُ  قَدَّمَ  مْ  یُقَدِّ مٌ  قَدِّ  تَْقِدیمٌ  ُمقَدَّمٌ  ُمقَدِّ

Öğretmek 

Dönmek 

Süslemek 

İleri göndermek, sunmak 



Mazi Mastar Emir İsmi Fail Muzari İsmi Meful 

بُ  َكذَّبَ  بْ  یَُكذِّ بٌ  َكذِّ  تَْكِذیبٌ  ُمَكذَّبٌ  ُمَكذِّ

مَ  مَ  َحرَّ مْ  یَُحّرِ مٌ  َحّرِ مٌ  ُمَحّرِ  تَْحِریمٌ  ُمَحرَّ

 تَْبِشیرٌ  ُمبَشَّرٌ  ُمبَِشّرٌ  بَِشّرْ  یُبَِشّرُ  بَشَّرَ 

لَ  لْ  نَزَّ لْ  یُنَّزِ لٌ  نَّزِ لٌ  ُمنَّزِ  تَْنِزیلٌ  ُمنَزَّ

Yalanlamak 

Haram kılmak 

Müjde vermek 

İndirmek 



Mazi Mastar Emir İsmi Fail Muzari İsmi Meful 

 َ  ----- ----- ----- نَبِّئْ  یُنَبِّئْ  نَبَّا

 ----- ----- ُمنَّجٍ  نَّجِ  یُنَِجّي نَجَّى

بُ  َعذَّبَ  بْ  یُعَذِّ بٌ  َعذِّ  تَْعِذیبٌ  ُمَع ذَّبٌ  ُمَع ذِّ

 تَْبیِینٌ  ُمبَیَّنٌ  ُمبَیِّنٌ  بَیِّنْ  یُبَیِّنُ  بَیَّنَ 

Haber vermek 

Kurtarmak 

Cezalandırmak 

İndirmek 



Mazi Mastar Emir İsmi Fail Muzari İsmi Meful 

لُ  بَدَّلَ  لْ  یُبَدِّ لٌ  بَدِّ  تَْبِدیلٌ  ----- ُمبَدِّ

رَ  رُ  َسخَّ رْ  یَُسّخِ رٌ  َسّخِ رٌ  ٌمَسّخِ  ----- ُمَسخَّ

 تَْكلِیمٌ  ----- ----- َكِلّمْ  یَُكِلّمُ  َكلَّمَ 

 تَْذِكیرٌ  ---- ُمذَِكّرٌ  ذَِكّرْ  یُذَِكّرُ  ذَكَّرَ 

Değiştirmek 

Boyun eğdirmek 

Konuşmak 

Hatırlatmak 



Mazi Mastar Emir İsmi Fail Muzari İsmi Meful 

 ----- ----- ----- َمتِّعْ  یَُمتِّعُ  َمتَّعَ 
Faydalandırmak 

لَ  لُ  فَصَّ لْ  یُفَِصّ لٌ  فَِصّ لٌ  ُمفَِصّ  تَْفِصیلٌ  ُمفَصَّ
Acıklamak, detaylandırmak 

لَ  لُ  فَضَّ  تَْفِضیلٌ  ----- ----- ----- یُفَِضّ

Lütuf vermek 

Yararlanmak 

Ayırmak 

Tercih etmek 



«Gerçekten iman edip hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve 
canlarıyla cihad edenler ve (bir de onları) barındırıp yardım edenler 
var ya, işte onların bir kısmı diğer kısmının velileridirler. » (Enfal 
Sûresi 72- a) 

gerçekten 
 اِنَّ 

iman edip 
ٰاَمنُواالَِّذیَن   

hicret edenler 
 َوَھاَجُروا

ve cihad edenler  
 َوَجاَھدُوا

 فِي َسبِیِل هللاِ 
Allah 

yolunda 

 بِاَْمَواِلِھمْ 
ve canlarıyla 

ve (bir de onları) 
barındırıp 

işte  
onların 

mallarıyla 
 َواَْنفُِسِھمْ 

ٰاَوْواَوالَِّذیَن   

 بَْعُضُھمْ 
bir kısmı 

yardım edenler 
var ya 

velileridirler 
 بَْعٍض  اَْوِلیَٓاءُ 

 diğer kısmının  

وا  اُوٰلٓئِكَ  َونََصُرٓ

45.DERS 



iman edip 
ٰاَمنُواَوالَِّذیَن   

hicret etmeyenler ise 
 َولَْم یَُھاِجُروا

size yoktur 
 َما لَُكمْ 

onların velâyetinden 
 ِمْن َوَالیَتِِھمْ 

 َواِنِ 

«İman edip hicret etmeyenler ise, hicret edinceye dek 
onların velâyetinden size bir şey yoktur. Eğer dinde sizden 
yardım isterlerse, kendileri ile aranızda anlaşma bulunan 
bir kavme karşı olmaksızın, yardım etmeniz, üzerinize bir 
haktır. Allah, yaptıklarınızı görendir.» (Enfal Sûresi 72- b) 

eğer 

 ِمْن َشْيءٍ 
hicret edinceye dek 

sizden yardım isterlerse üzerinize bir haktır 

bir şey 
یَُھاِجُرواَحتّٰى   

 اْستَْنَصُروُكمْ 

 yardım النَّْصرُ 
etmeniz 

dinde 

olmaksızın 
 َعٰلى قَْومٍ  اِالَّ 

 bir kavme karşı 
 بَْینَُكْم َوبَْینَُھمْ 

kendileri ile aranızda 
 ِمیثَاقٌ 

anlaşma  
bulunan  َُوهللا 

Allah 
 بَِما تَْعَملُونَ 

yaptıklarınızı 
﴾ ٧٢﴿بَِصیٌر   

görendir 

ینِ فِي  الدِّ  فَعَلَْیُكمُ  



) یُفاَِعلُ   Kalıbı: Birinci kök harften sonra bir elif (فَاَعلَ  – 
eklenerek yapılır. Bir birine karşı yapmak anlamını 
katar. 

Mazi Mastar Emir İsmi Fail Muzari İsmi Meful 

 ُمَجاَھدَةٌ  ُمَجاَھدٌ  ُمَجاِھدٌ  َجاِھدْ  یَُجاِھدُ  َجاَھدَ 
Cihat etmek 

 ----- ----- ُمنَادٍ  نَادِ  یُنَاِدي نَادَى

Çağırmak, nida etmek 

 ُمَجادَلَةٌ  ----- ُمَجاِدلٌ  َجاِدلْ  یَُجاِدلُ  َجادَلَ 

Tartışmak 



Muzari  Mazi  Anlamı  Muzari  Mazi  Anlamı  

Ben  ُاَُجاِھدُ  َجاَھدْ ت 

Sen  َتَُجاِھدُ  َجاَھدْ ت 

O(er)  َیَُجاِھدُ  َجاَھد 

O(dş)  ْتَُجاِھدُ  َجاَھدَت 

Biz نَُجاِھدُ  َجاَھدْ نَا 

Siz  ْتَُجاِھدُونَ  َجاَھدْ تُم 

Onlar یَُجاِھدُونَ  َجاَھدُوا 
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yerine 
getirin

َواَْوفُوا
Allah’ın 
ahdini

هللاِ بِعَْھِد 
 zaman 

اِذَا
sözleştiğiniz
َعاَھْدتُمْ 

Sözleştiğiniz zaman Allah’ın ahdini yerine getirin. (16:91) 

Senin 
Rabbin

َوَربُّكَ 
çok 

bağışlayıcı

اْلغَفُورُ 
ve merhamet 

sahibidir

ْحَمةِ  ذُوالرَّ
 eğer 
لَ لَوْ  لَعَجَّ

çabuklaştırırdı
یَُؤاِخذُُھمْ 

kazandıklarından dolayı
onları 

cezalandırsaydı

لَُھمُ َكَسبُوا بَِما
azabı
اْلعَذَابَ 

onlar 
 için

Senin Rabbin çok bağışlayıcı ve merhamet 
sahibidir. Eğer onları kazandıklarından dolayı 
cezalandırsaydı, onlar için azabı çabuklaştırırdı. (18:58) 

dedi ki
قَالَ 

beni sorumlu  
tutma

تَُؤاِخْذنِيَال 
unuttuğum  

şeyden dolayı

 ُعْسراً نَِسیتُ بَِما 
zorluk

تُْرِھْقنِيَوَال 
işimde ve bana 

çıkarma

اَْمِري ِمنْ 

(Musa) dedi ki: “Unuttuğum şeyden dolayı beni 
sorumlu tutma ve işimde bana zorluk çıkarma! (18:73) 
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(savaşmaların
a) izin verildi

اُِذنَ 
kendileriyle 

savaşılanlara

یُقَاتَلُونَ ِللَِّذیَن 
zulmedilmeleri 

sebebiyle

َعٰلى نَْصِرِھمْ ُظِلُموابِاَنَُّھْم 
kendilerine 

yardım etmeye

َواِنَّ 
Allah şüphesiz

 لَقَِدیرٌ هللاَ 
kadirdir

Kendileriyle savaşılanlara (Mü’minlere), 
zulmedilmeleri sebebiyle izin verildi. Şüphesiz Allah 
kendilerine yardım etmeye kadirdir. (22:39) 

Ey Ehl-i 
Kitap 

 یَٓا اَْھَل اْلِكتَابِ 
niçin 
ِلَم    

tartışırsınız? 
ونَ  اجُّ  تَُحٓ

İbrahim 
hakkında 

oysa 
indirildi 

ا اُْنِزلَتِ  ٓفِي اِْبٰرِھیمَ   َوَمٓ

ondan sonra 
بَْعِدهِ ِمْن  اِالَّ   

ancak 
 التَّْوٰریةُ 

ve İncil 
  اَفََال تَْعِقلُوَن 

hâlâ akıl erdirmez 
misiniz? Tevrat 

ْنِجیلُ   َواْالِ

Ey Ehl-i Kitap! İbrahim hakkında niçin 
tartışırsınız? Oysa Tevrat ve İncil, ancak ondan 
sonra indirildi. Hâlâ akıl erdirmez misiniz? (3:65) 
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Rabbimiz 
 َربَّنَٓا

şüphesiz 
biz 

نَا  اِنـَّ
işittik 

 َسِمْعنَا
bir 

davetçiyi çağıran 
 ً  یُنَاِدي ُمنَاِدیا

ve hemen 
iman ettik 

 فَٰاَمنَّا بَِربُِّكمْ 
Rabbinize 

یَمانِ   ِلْالِ
iman 
edin diye 

 اَْن ٰاِمنُوا
 imana  

Rabbimiz! Şüphesiz biz, “Rabbinize iman edin!” diye imana 
çağıran bir davetçiyi işittik ve hemen iman ettik. (3:193)  

işte siz 
ا اَْنتُمْ   َھٓ

öyle kimselersiniz ki 
ءِ   ٰھُٓؤَالٓ

haydi hakkında sahibi olduğunuz şey konusunda 

بِھِ لَُكْم فِیَما   
bilgi 

peki 
niçin 

 ِعْلمٌ 

 ِعْلمٌ  فَِلمَ 
tartışıyorsunuz 

ونَ  اجُّ  تَُحٓ
bilgi 

hakkında sahibi olmadığınız şey 
hususunda  

بِھلَْیَس لَُكْم فِیَما   

 َحاَجْجتُمْ 
tartıştınız 

İşte siz öyle kimselersiniz ki, haydi hakkında bilgi 
sahibi olduğunuz şey konusunda tartıştınız, peki 
hakkında bilgi sahibi olmadığınız şey hususunda 
niçin tartışıyorsunuz? (3:66) 
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muhakkak 
ki

َولَقَدْ 
onlar 
 idiler

َكانُوا
söz 

vermiş

َعاَھدُوا
 Allah’a

اْالَْدبَارَ هللاَ 
sırtlarını  
dönüp

 ِمْن قَْبلُ 
kaçmayacakları

na dair
sorulacaktır

daha önce

َوَكانَ َال یَُولُّونَ 
Allah’a 

verilen söz

   َمْسُؤالً هللاِ َعْھدُ 
-tır

Muhakkak ki onlar, daha önce sırtlarını dönüp 
kaçmayacaklarına dair Allah’a söz vermiş idiler. 
Allah’a verilen söz sorulacaktır. (33:15)  

eğer
َولَوْ 

hemen 
cezalandırsaydı 

یَُؤاِخذُ 
Allah
 ُ ا�ّٰ

 insanları
َظْھِرَھا َعٰلىالنَّاسَ 

yeryüzünde
بَِما َكَسبُوا

 bırakmazdı

onları 
erteliyor

kazandıkları 
yüzünden

َما تََركَ 

اََجلٍ  اِٰلٓىدَٓابَّةٍ ِمْن 
fakat belirlenmiş

ُمَسم�ى ُرُھمْ َوٰلِكنْ  یَُؤّخِ
hiçbir 
canlı

bir süreye 
kadar

Eğer Allah, kazandıkları yüzünden insanları hemen 
cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı, 
fakat onları belirlenmiş bir süreye kadar erteliyor. (35:45) 
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kim 
 َوَمنْ 

hicret 
ederse 

 یَُھاِجرْ 
Allah 

yolunda 

َسبِیِل هللاِ  فِي  
bulur 
 َكثِیراً  یَِجدْ 

birçok 
 فِي اْالَْرِض 

gidecek  
yer  

yeryüzünde 
 ً  َوَسعَةً  ُمَراَغما

ve genişlik 

kim 
 َوَمنْ 

çıkar 
 یَْخُرجْ 

evinden 
بَْیتِھِ ِمْن   

hicret 
edip 

 ثُمَّ  ُمَھاِجراً 
sonra da 

هللاِ اِلَى   
ve 

Resûlüne 
onu 

yakalarsa 

artık 
elbette 

Allah’a 
 یُْدِرْكھُ  َوَرُسوِلھِ 

 َوقَعَ 
düşer 

ölüm 

onun 
mükâfatı 

هللاِ َعلَى  اَْجُرهُ   
Allah’a 

 َوَكانَ 
-dir 

 هللاُ 
Allah 

  َرِحیماً  َغفُوراً 

 اْلَمْوتُ 

 فَقَدْ 
çok 

bağışlayıcı 
pek merhamet 

edici 

Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde 
gidecek birçok yer ve genişlik bulur. Kim 
Allah’a ve Resûlüne hicret edip evinden çıkar, 
sonra da ölüm onu yakalarsa, artık onun 
mükâfatı elbette Allah’a düşer. Allah, çok 
bağışlayıcı, pek merhamet edicidir. (4:100)  
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de ki
قُلْ 

geri 
bırakılanlara

ِلْلُمَخلَِّفینَ 
bedevilerden

ِمَن اْألَْعَرابِ 
siz yakında 

çağrılacaksınız

َستُْدَعْونَ 

َشِدیدٍ 
çok

إِلَى قَْومٍ 

 zorlumüslüman 
olurlar

bir kavme  
(karşı savaşmaya)

تُقَاتِلُونَُھمْ أُوِلي بَأٍْس 
ya da

یُْسِلُمونَ أَوْ 
onlarla (ya) 

savaşacaksınız

Bedevilerden geri bırakılanlara de ki: “Siz, yakında çok 
zorlu bir kavme (karşı savaşmaya) çağrılacaksınız. 
Onlarla savaşacaksınız, ya da Müslüman olurlar. (48:16) 

zaman 
 َواِذَا

 çağırdığınız  
 نَادَْیتُمْ 

namaza 
ٰلوةِ   اِلَى الصَّ

onu 
edinirler 

 ٰذِلكَ  اتََّخذُوَھا
bu 
 ُھُزواً 

ve 
eğlence 

gerçekten 
onların 

akıl  
erdirmeyen 

alay 
 ً  بِاَنَُّھمْ  َولَِعبا

bir kavim 
olmalarındandır 

  َال یَْعِقلُوَن  قَْومٌ 

Namaza çağırdığınız zaman, onu alay ve eğlence 
edinirler. Bu, gerçekten onların, akıl erdirmeyen 
bir kavim olmalarındandır. (5:58) 
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ancak
إِنََّما

Mü’minler

اْلُمْؤِمنُونَ 
o kimselerdir 

ki

الَِّذینَ 
iman 
ettiler

ثُمَّ آََمنُوا
sonra

بِا�َِّ 
 ve 

Resûlüne

mallarıyla

Allah
لَْم یَْرتَابُواَوَرُسوِلھِ 

َوأَْنفُِسِھمْ 
cihad 
ettilerAllah 

yolunda

أُولَئِكَ فِي َسبِیِل ا�َِّ 
işte

ُھمُ 
onlardır

اِدقُونَ   الصَّ
 sadık 

olanlar

بِأَْمَواِلِھمْ َوَجاَھدُوا

hiçbir kuşkuya 
kapılmadılar

ve 
canlarıyla 

da

Mü’minler, ancak o kimselerdir ki, Allah ve Resûlüne 
iman ettiler, sonra hiçbir kuşkuya kapılmadılar, 
mallarıyla ve canlarıyla da Allah yolunda cihad 
ettiler. İşte sadık olanlar onlardır. (49:15) 
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ey
یَا أَیَُّھا

Peygamber
النَّبِيُّ 

cihad et
َجاِھدِ 

kâfirlere
اْلُكفَّارَ 

َعلَْیِھمْ 
onlara 
karşı

َواْلُمنَافِِقینَ 
 ve sert 
davran

o ne 
kötü

ve münafıklara 
karşı

َواْغلُظْ 

 اْلَمِصیُر َوَمأَْواُھمْ 
cehennemdir

َوبِئْسَ َجَھنَّمُ 
onların 

barınma yeribir dönüş 
yeridir

Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad 
et ve onlara karşı sert davran! Onların barınma yeri 
cehennemdir. O, ne kötü bir dönüş yeridir! (66:9) 

Allah’a ve Resûlüne inanırsınız, mallarınızla ve 
canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer 
bilir iseniz bu sizin için daha hayırlıdır. (61:11) 

ve Resûlüne
َوتَُجاِھدُونَ تُْؤِمنُونَ 

Allah’a Allah yolunda
بِأَْمَواِلُكمْ َسبِیِل ا�َِّ  فِي

mallarınızla

َوأَْنفُِسُكمْ 
ve canlarınızla

ذَِلُكمْ 
 bu

َوَرُسوِلھِ بِا�َِّ 

َخْیرٌ 
daha hayırlıdır

inanırsınızcihad edersiniz

إِنْ لَُكمْ 
sizin içineğer
ُكْنتُمْ 

iseniz
 تَْعلَُمونَ 

bilir
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gerçekten 
 اِنَّ 

iman edip 
ٰاَمنُواالَِّذیَن   

hicret edenler 
 َوَھاَجُروا

ve cihad edenler  
 َوَجاَھدُوا

 فِي َسبِیِل هللاِ 
Allah 

yolunda 

 بِاَْمَواِلِھمْ 
ve canlarıyla 

ve (bir de onları) 
barındırıp 

işte  
onların 

mallarıyla 
 َواَْنفُِسِھمْ 

ٰاَوْواَوالَِّذیَن   

 بَْعُضُھمْ 
bir kısmı 

yardım edenler 
var ya 

velileridirler 
 بَْعٍض  اَْوِلیَٓاءُ 

 diğer kısmının  

وا  اُوٰلٓئِكَ  َونََصُرٓ

Gerçekten iman edip hicret edenler ve Allah 
yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler 
ve (bir de onları) barındırıp yardım edenler var 
ya, işte onların bir kısmı diğer kısmının 
velileridirler. (8:72) 



Mazi Mastar Emir İsmi Fail Muzari İsmi Meful 

 ُمَجادَلَةٌ  ----- ُمَجاِدلٌ  َجاِدلْ  یَُجاِدلُ  َجادَلَ 

 ُمَؤاَخذَةٌ  ----- ----- ----- یَُؤاِخذُ  ٰاَخذَ 

ُمَھاَجَرة ----- ُمَھاِجرٌ  ھَاِجرْ  یَُھاِجرُ  ھَاَجرَ 
ٌ  

 ----- ----- ----- سَاِرعْ  یُسَاِرعُ  سَاَرعَ 

Tartışmak 

Sorumlu tutmak, ceza vermek 

Göç etmek 

Yarışmak 



Mazi Mastar Emir İsmi Fail Muzari İsmi Meful 

 ُمقَاتَلَة ٌ  ُمقَاتَلٌ  ُمقَاتِلٌ  قَاتِلْ  یُقَاتِلُ  قَاتَلَ 

 ----- ----- ----- ----- یَُحاجُّ  َحاجَّ 

 ----- ----- ُمنَادٍ  نَادِ  یُنَاِدي نَادَى

 ُمعَاَھدَةٌ  ----- ----- عَاِھدْ  یُعَاِھدُ  عَاَھدَ 

Savaşmak 

Tartışmak, çekişmek 

Çağırmak, nida etmek 

Ahitleşmek, sözleşmek 
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