
onlara göre
َءاَْنذَْرتَُھمْ 

birdir

 yoksa
لَْم تُْنِذْرُھمْ اَمْ 

uyarmamışsın
﴾١٠﴿یُْؤِمنُونَ َال 

iman etmezler

اءٌ  َعلَْیِھمْ َوَسَوٓ
onları uyarmışsın

ancak
اِنََّما

uyarabilirsin

تُْنِذرُ 
kimseyi
َمنِ 

 uyan
ْحٰمنَ اتَّبَعَ  الرَّ

Onları uyarmışsın, yoksa uyarmamışsın onlara göre birdir, 
iman etmezler. Ancak Zikr’e uyan ve görmeden Rahman’dan 
korkan kimseyi uyarabilirsin. Öyle ise onu bir bağışlama ve 
pek değerli bir mükâfatla müjdele!

Rahman’dan
ْكرَ  الذِّ

 ve   
korkan 

bir bağışlama

Zikr’e 
(Kur’an’a)

َوَخِشيَ 

َواَْجرٍ بِاْلغَْیبِ 
öyle ise  

onu müjdele
 pek değerli

﴾١١﴿َكِریٍم  ْرهُ  بَِمْغِفَرةٍ فَبَّشِ
gıyabında/
görmeden

ve  
bir mükâfatla 

46.DERS 



şüphesiz
اِنَّا

biz
نَْحنُ 

diriltiriz
نُْحـيِ 

  ölüleri 

اْلَمْوٰتى

َوٰاثَاَرُھمْ 

Şüphesiz biz ölüleri diriltiriz. Onların önceden 
gönderdiklerini (hayırlı ve şerli amellerini) ve 
bıraktıkları eserlerini yazarız. Her şeyi apaçık bir kitapta 
(Levh-i Mahfuz’da) saymışızdır.

bıraktıkları 
eserlerini

َونَْكتُبُ 

 onların önceden 
gönderdiklerini

bir kitapta  
(Levh-i Mahfuz’da)

ve yazarız

َوُكلَّ َشْيءٍ َما قَدَُّموا

﴾١٢﴿ُمبِینٍ   
saymışızdır

اَِمامٍ  ٓفِياَْحَصْینَاهُ 
her şeyi

apaçık



) یُْفِعلُ   harfi (ا) Kalıbı: Bu kalıp, fiilin başına bir (اَْفعَلَ  – 
ilave edilerek yapılır. Bu şekilde fiile yaptırmak, 
ettirmek anlamı kazandırılır. 

Mazi Mastar Emir İsmi Fail Muzari İsmi Meful 

 اِْخَراجٌ  ُمْخَرجٌ  ُمْخِرجٌ  اَْخِرجْ  یُْخِرجُ  اَْخَرجَ 
Çıkarmak 

 اِْضالَلٌ  ----- ُمِضلٌّ  اَْضِللْ  یُِضلُّ  اََضلَّ 
Saptırmak 

 ----- ----- ُمْھِلكٌ  اَْھِلكْ  یُْھِلكُ  اَْھلَكَ 
Helak etmek 



Muzari  Mazi  Anlamı  Muzari  Mazi  Anlamı  

Ben  ُاُْخِرجُ  اَْخَرْجت 

Sen  َتُْخِرجُ  اَْخَرْجت 

O(er)  َیُْخِرجُ  اَْخَرج 

O(dş)  ْتُْخِرجُ  اَْخَرَجت 

Biz نُْخِرجُ  اَْخَرْجنَا 

Siz  ْتُْخِرُجونَ  اَْخَرْجتُم 

Onlar یُْخِرُجونَ  اَْخَرُجِوا 
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O kimseler 
ٰلوةَ  َویُِقیُمونَ  بِاْلغَْیبِ  یُْؤِمنُونَ  اَلَِّذینَ   الصَّ

İman ederler gayba İkame 
ederler 

namazı 
ا  َوِممَّ یُْنِفقُونَۙ      

şeylerden 
rızıklandırdık 

َرَزْقنَا  ُھمْ     
onları İnfak 

ederler 
O kimseler gayba iman ederler, namazı ikame ederler, 
onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. (2:3) 

Muhakkak ki 

 الَِّذینَ  اِنَّ 
kimseleri 
 َكفَُروا

İnkar 
etmiş 

اءٌ   َسَوٓ  
birdir Onlar 

 için 

 َءاَْنذَْرتَُھمْ  َعلَْیِھمْ 
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) 

İkame edin 
ٰلوةَ  َواَقِیُموا  الصَّ

namazı 
ٰكوةَ  َوٰاتُوا  الزَّ
verin zekatı 

 َمعَ  َواْرَكعُوا
birlikte Rüku 

edenlerle 

اِكِعینَ     الرَّ
 rüku 
edin  

Namazı ikame edin, zekatı verin ve rüku 
edenlerle birlikte rüku edin. (2:43) 



6 

 هللاُ 
Allah de ki şahiddir vahyolundu 

 اِلَيَّ  َشِھیدٌ  قُلِ 
bana benimle sizin 

aranızda 
bu 
 اْلقُْرٰانُ  ٰھذَا

Kur’an 
 ِالُْنِذَرُكمْ 
uyarayım  

diye 

 بِھِ 
kendisiyle 

َوبَْینَُكمْ بَْینِي   َواُوِحيَ  

De ki: “Benimle sizin aranızda Allah şahiddir. Ve bu 
Kur’an, i kendisiyle uyarayım diye bana vahyolundu. (6:19) 

(Nuh)  
dedi ki 

 قَالَ 
ey kavmim 

 یَا قَْومِ 
ne  

dersiniz 

 اََراَْیتُمْ 
eğer 
َربِّيِمْن  اِنْ   

Rabbimden 
 ُكْنتُ 

apaçık bir delil 
üzerinde 

bana 
vermişse 

katından ben  
isem 

 َوٰاٰتی۪ني َعٰلى بَیِّنَةٍ 
bir 

 rahmet 

ِعْنِدهِ ِمْن  َرْحَمةً   

Dedi ki: “Ey kavmim! Ne dersiniz? Eğer ben Rabbimden apaçık 
bir delil üzerinde isem, katından bana bir rahmet vermişse (11:28) 

zaman 
 َواِذَٓا

dilediği 
 اََرادَ

Allah 
 هللاُ 

bir 
kavme 

 لَھُ  بِقَْومٍ 
onun  
için 

 ُسٓوءاً 
artık geri 

çevrilme yoktur onlar için 
yoktur 

bir dost 
da 

kötülük 
 َوَما لَُھمْ  فََال َمَردَّ 

O’ndan 
başka 

دُونِھِ ِمْن    ِمْن َواٍل  

Allah, bir kavme kötülük dilediği zaman, artık onun için geri 
çevrilme yoktur! Onlar için O’ndan başka bir dost da yoktur. (13:11) 
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 َسیُِصیبُ 
isabet edecektir 

اَْجَرُمواالَِّذیَن   
günah 

işleyenlere 

هللاِ ِعْندَ  َصغَارٌ   
bir 

aşağılık 

َشِدیدٌ َوَعذَاٌب   
ve şiddetli 
bir azab 

Allah 
katından 

 بَِما َكانُوا
olmaları 
sebebiyle 

tuzak 
kuruyor 

  یَْمُكُرونَ 

Günah işleyenlere, tuzak kuruyor olmaları 
sebebiyle, Allah katından bir aşağılık ve şiddetli 
bir azab isabet edecektir. (6:124) 

dedi 
ki 

 َوقَالَ 
Musa 

 ُموٰسى
Rabbimiz 

نَٓا  َربـَّ
gerçekten  

sen 

 َوَمَالَهُ  اِنَّكَ 
 ve ileri 

gelenlerine 

 ٰاتَْیتَ 
Firavun’a  ziynet 

dünya 
hayatında 

verdin 
 ِزینَةً  فِْرَعْونَ 

نَا  َربـَّ
Rabbimiz  ve mallar  saptırsınlar  

diye mi 

َسبِیِلَك َعْن  ِلیُِضلُّوا  
 senin 

yolundan 

الدُّْنیَافِي اْلَحٰیوِة  َواَْمَواالً   

Musa dedi ki: “Rabbimiz! Gerçekten sen, Firavun’a ve 
ileri gelenlerine, dünya hayatında ziynet ve mallar verdin. 
Rabbimiz! Senin yolundan saptırsınlar diye mi? (10:88) 
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dediler 
ki 

 قَالُٓوا
siz de 

 اِْن اَْنتُمْ 
ancak 

 اِالَّ 
bir 

beşersiniz 

 اَْن تَُصدُّونَا بََشرٌ 
bizi 

döndürmek 

 ِمثْلُنَا
istiyors
unuz 

atalarımızın 

bizim 
gibi 

 تُِریدُونَ 

ا َكانَ   فَأْتُونَا َعمَّ
öyle ise  

bize getirin tapmakta bir 
mucize 

  ُمبِیٍن  بُِسْلَطانٍ 
apaçık 

 ٰابَٓاُؤنَا یَْعبُدُ 
olduklarından 

Dediler ki: “Siz de ancak bizim gibi bir beşersiniz! Bizi 
atalarımızın tapmakta olduklarından döndürmek 
istiyorsunuz. Öyle ise bize apaçık bir mucize getirin! (14:10) 

sonra

ثُمَّ 
denilecek ki

قِیلَ 
onlara

لَُھمْ 
nerede
َما ُكْنتُمْ أَْینَ 

 ortak koşmakta
olduklarınız

 تُْشِرُكونَ 

Sonra onlara denilecek ki: ortak koşmakta 
olduklarınız nerede? (40:73) 
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تَْدُعونَنِي
beni  

çağırıyorsunuzortak 
koşmaya

بِھِ ِألَْكفُرَ 
Allah’ıbenim 

olmayan şeyi

َما لَْیَس ِلي

بِھِ 
hakkında
ِعْلمٌ 

hiçbir bilgim

َوأَنَا
 ben

َوأُْشِركَ بِا�َِّ 

أَْدُعوُكمْ 
sizi davet 
ediyorum

inkâr  
etmeyeO’na

اْلغَفَّارِ إِلَى اْلعَِزیزِ 
Azizçok bağışlayıcı 

olan (Allah)’a

Beni, Allah’ı inkâr etmeye ve benim hakkında hiçbir bilgim 
olmayan şeyi O’na ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben 
sizi Aziz, çok bağışlayıcı olan (Allah)’a davet ediyorum. (40:42) 

O’ndan
یُْحیِيَال إِلَھَ 

başka ve 
öldürür

َربُُّكمْ َویُِمیتُ 
 sizin de 
Rabbiniz

َوَربُّ 
Rabbidir

آَبَائُِكمُ 
 atalarınızın 

da

ِلینَ ُھوَ إِالَّ   اْألَوَّ
önceki ilah 

yoktur
diriltir

O’ndan başka ilah yoktur. Diriltir ve öldürür. Sizin 
de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. (44:8) 
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indirip
ِمْن ِرْزقٍ َوَما أَْنَزلَ 

rızık
 ُ ا�َّ

 göktenyeryüzünü Allah’ın
فَأَْحیَاالسََّماءِ  ِمنَ 

بَْعدَ 
onunla

 ölümünden
َوتَْصِریفِ َمْوتَِھا

 ve 
(estirip)çevirmesinde 

یَاحِ  الّرِ
rüzgârları

آَیَاتٌ 
 âyetler 
vardır

اْألَْرضَ بِھِ 

ِلقَْومٍ 
bir kavim  

için

diriltmesinde

 sonra 
 یَْعِقلُونَ 

akleden

Allah’ın gökten rızık (yağmur) indirip onunla ölümünden 
sonra yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgârları 
çevirmesinde, akleden bir kavim için âyetler vardır. (45:5) 

o 
değildir

َما ِھيَ 
başkası
إِالَّ 

hayatımızdan
َحیَاتُنَا

dünya

إِالَّ الدُّْنیَا
başka 
bir şey

نَُموتُ 
 ve 

yaşarız
ölürüz

الدَّْھرُ َونَْحیَا
zamandan

َوَما یُْھِلُكنَا 
 bizi helak 

etmiyor

َوقَالُوا
dediler 

ki

Dediler ki: “O (hayat), dünya hayatımızdan 
başkası değildir. Ölürüz ve yaşarız. Bizi 
zamandan başka bir şey helak etmiyor. (45:24) 
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hakikaten
َولَقَدْ 

helak 
etmiştik

أَْھلَْكنَا
  çevrenizdeki 
َما َحْولَُكمْ 

yerleşim 
birimlerinden 
(birçoğunu)

لَعَلَُّھمْ اْلقَُرى ِمنَ 
belki

ْفنَا َوَصرَّ
 âyetleri çeşitli 

şekillerde 
açıklamıştık

 یَْرِجعُوَن اْآلَیَاتِ 
(küfürlerinden) 

dönerler diye

Hakikaten çevrenizdeki yerleşim birimlerinden 
(birçoğunu) helak etmiştik. Belki dönerler diye 
âyetleri çeşitli şekillerde açıklamıştık. (46:27) 

şayet
َوإِنْ 

itaat  
ederseniz

تُِطیعُوا
Allah’a
 َ ا�َّ

ve Resûlüne
َوَرُسولَھُ 

َشْیئًا
hiçbir 
şeyi

َال یَِلتُْكمْ 

 sizin  
amellerinizdençok bağışlayandır

O eksiltmez

 َرِحیٌم إِنَّ ِمْن أَْعَماِلُكمْ 
Allah
 َ َغفُورٌ ا�َّ

muhakkak ki
pek merhametlidir

Şayet Allah’a ve Resûlüne itaat ederseniz, O, sizin 
amellerinizden hiçbir şeyi eksiltmez. Muhakkak ki 
Allah, çok bağışlayandır, pek merhametlidir. (49:14) 
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onu indirdiniz
ِمَن اْلُمْزنِ 

 yoksa
نَْحنُ أَمْ 

biz miyiz
 اْلُمْنِزلُوَن 
indirenler

أَْنَزْلتُُموهُ 
buluttan

Onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indirenler 
biz miyiz? (56:69) 

sizin
َوتَابَ 

Allah da
 ُ َعلَْیُكمْ ا�َّ

tevbenizi 
kabul ettio halde 

dosdoğru kılın

فَأَقِیُموا
namazı

َالةَ  الصَّ
verin

َوآَتُوا
zekâtı

َكاةَ  َوأَِطیعُوا ا�ََّ الزَّ
 ve O’nun 

Resûlüne de
ve Allah’a 
itaat edin

َوَرُسولَھُ 

Allah da sizin tevbenizi kabul etti. O halde 
namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve Allah’a ve 
O’nun Resûlüne de itaat edin! (58:13) 

ve Resûlüne
َوتَُجاِھدُونَ تُْؤِمنُونَ 

Allah’a Allah 
yolunda

بِأَْمَواِلُكمْ ا�َِّ  َسبِیلِ  فِي
mallarınızla

َوأَْنفُِسُكمْ 
ve 

canlarınızla

َوَرُسوِلھِ بِا�َِّ 
inanırsınızcihad 

edersiniz

Allah’a ve Resûlüne inanırsınız, mallarınızla ve 
canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. (61:11) 



13 

تُْلقُونَ 
siz 

gösteriyorsunuzoysa
َكفَُرواإِلَْیِھمْ 

sevgi size 
gelen

ِمَن اْلَحقِّ بَِما َجاَءُكمْ 
hakka

َوقَدْ بِاْلَمَودَّةِ 
onlaraonlar 

küfretmişlerdir

çıkarıyorlardı
یُْخِرُجونَ 

Peygamber’i
ُسولَ  الرَّ

ve sizi
َوإِیَّاُكمْ 

Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz, oysa onlar size gelen (60:1) 
hakka küfretmişlerdir. Peygamber’i ve sizi çıkarıyorlardı.  

böylece 
iman etmiş

فَآََمنَتْ 
bir 

topluluk

َطائِفَةٌ 
israiloğullarından

ِمْن بَنِي إِْسَرائِیلَ 
küfretmişti
َوَكفََرتْ 

الَِّذیَن آََمنُوا
iman edenleri

َطائِفَةٌ 
 sonuçta biz de 

destekledik

üstün gelenler

bir 
topluluk da

فَأَیَّْدنَا

ِھمْ  َعلَى َعدُّوِ
onlar da oldular

   َظاِھِریَن فَأَْصبَُحوا
düşmanlarına karşı

Böylece israiloğullarından bir topluluk iman etmiş, bir topluluk 
da küfretmişti. Sonuçta biz de iman edenleri düşmanlarına 
karşı destekledik, onlar da üstün gelenler oldular. (61:14) 
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versin
ِلیُْنِفقْ 

eli geniş 
olan

ذُو َسعَةٍ 
genişliğine 

göre

ِمْن َسعَتِھِ 
kimse 

de

ِرْزقُھُ َوَمنْ 
rızkı

قُِدرَ 
 

ona
Allah’ın daralmış

فَْلیُْنِفقْ َعلَْیھِ 
kendisine 

verdiğinden

ا آَتَاهُ  ُ ِممَّ ا�َّ
versin

Eli geniş olan, genişliğine göre versin. Rızkı ona daralmış 
kimse de, Allah’ın, kendisine verdiğinden versin. (65:7) 

فِیَھا
oraya

ثُمَّ 
 sizi geri 

döndürecek
sonra

َویُْخِرُجُكمْ یُِعیدُُكمْ 
bir 

çıkarışla

 إِْخَراًجا 
ve sizi 

çıkaracaktır

Sonra sizi oraya geri döndürecek ve sizi bir 
çıkarışla çıkaracaktır. (71:18) 

kuşkusuz
إِنَّا

gönderdik
أَْرَسْلنَا

size de
إِلَْیُكمْ 

bir peygamber

َكَما أَْرَسْلنَاَرُسوالً 
gönderdiğimiz 

gibi

َشاِھدًا
 üzerinizde

şahidlik yapacak
إِلَى فِْرَعْونَ َعلَْیُكمْ 

bir  
peygamber

 َرُسوالً 
Firavun’a

Firavun’a bir peygamber gönderdiğimiz gibi, 
kuşkusuz size de (kıyâmet günü) üzerinizde 
şahidlik yapacak bir peygamber gönderdik. (73:15) 



Mazi Mastar Emir İsmi Fail Muzari İsmi Meful 

 اِیَمانٌ  ----- ُمْؤِمنٌ  ٰاِمنْ  یُْؤِمنُ  ٰاَمنَ 

 اِیتَاءٌ  ----- ----- ٰاتِ  یُْؤتِي ٰاتَى

لٌ ُمْنزَ  ُمْنِزلٌ  اَْنِزلْ  یُْنِزلُ  اَْنَزلَ   اِ نَزالٌ  

 ----- ----- ----- ----- یُِریدُ  اََرادَ

İnanmak, iman etmek, emniyet vermek 

Vermek 

İndirmek, açıklamak 

Niyet etmek, istemek 
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 ----- ----- ُمْشِركٌ  اَْشِركْ  یُْشِركُ  اَْشَركَ 

 ----- ----- ----- اَْحبِبْ  یُِحبُّ  اََحبَّ 

 اِ ْنفَاقٌ  ----- ُمْنِفقٌ  اَْنِفقْ  یُْنِفقُ  اَْنفَقَ 

 اَِصابَةٌ  ----- ُمِصیبٌ  اَِصبْ  یُِصیبُ  اََصابَ 

Ortak koşmak 

Sevmek 

Harcamak 

İsabet etmek, başına gelmek 
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 اِقَاَمة ٌ  ----- ُمِقیٌم  اَقِمْ  یُِقیمُ  اَقَام َ

 اِْحیَاءٌ  ----- ُمْحیِي اَْحيِ  یُْحیِي اَْحیَا

 اِْنذَارٌ  ----- ُمْنِذرٌ  اَْنِذرْ  یُْنِذرُ  اَْنذَرَ 

 ----- ----- ----- اَْغ نِ  یُْغنِي اَْغنَى

Kılmak, kaldırmak 

Hayat vermek, yaşatmak 

İkaz etmek, uyarmak 

Zenginleştirmek, kurtarmak 
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 اِْرَسالٌ  ُمْرَسلٌ  ُمْرِسلٌ  اَْرِسلْ  یُْرِسلُ  اَْرَسلَ 

 ----- ----- ----- ----- یُوِحي اَْوَحى

 اِطَاعَة ٌ ُمطَاعٌ  ُمِطیعٌ  اَِطعْ  یُِطیعُ  اَطَاعَ 

 ----- ----- ----- اَْلقِ  یُْلقِي اَْلقَى

Göndermek 

Vahyetmek, ilham etmek 

İtaat etmek 

Atmak, yerleştirmek 



dediler ki 
 قَالَتْ 

onlara 
 لَُھمْ 

Peygamberleri 
 ُرُسلُُھمْ 

biz 
 اِْن نَْحنُ 

 ِمثْلُُكمْ 

«Peygamberleri onlara dediler ki: “Biz ancak sizin gibi bir beşeriz, 
fakat Allah, kullarından dilediğine lütfeder. Allah’ın izni olmadan 
bizim size herhangi bir delil getirmemiz mümkün değildir. 
Mü’minler ancak Allah’a tevekkül etsinler!”» (İbrahim Sûresi 11) 

sizin gibi 

 اِالَّ 

bir beşeriz lütfeder 

ancak 

اءُ  َوٰلِكنَّ  بََشرٌ   َعٰلى َمْن یََشٓ
dilediğine Allah 

kullarından 
ِعبَاِدهِ ِمْن   َوَما َكانَ  

 mümkün 
değildir 

 لَـنَٓا
bizim 

 اَْن نَأْتِیَُكمْ 
size 

getirmemiz  

 بُِسْلَطانٍ 
herhangi bir 

delil 

 اِالَّ 
olmadan 

هللاِ  بِِاْذنِ  هللاِ  َوَعلَى   
Allah’ın izni 

 فَْلیَتََوكَّلِ 
tevekkül 
etsinler 

ancak Allah’a 

 یَُمنُّ  هللاَ 

﴾١١﴿اْلُمْؤِمنُونَ   
Mü’minler 

 fakat  

47.DERS 



bize ne olmuş ki 
 َوَما لَـنَٓا

tevekkül etmeyelim 
 اَالَّ نَتََوكَّلَ 

Allah’a 
هللاِ َعلَى   

göstermişken 
ا  َوقَْد َھٰدینَا ٰاذَْیتُُمونَاَعٰلى َمٓ  

«“Bize yollarımızı göstermişken, bize ne olmuş ki, Allah’a 
tevekkül etmeyelim? Bize yaptığınız eziyetlere karşı 
elbette sabredeceğiz. Tevekkül edenler yalnız Allah’a 
tevekkül etsinler!”» (İbrahim Sûresi 12) 

bize yaptığınız  
eziyetlere karşı 

 ُسبُلَنَا
elbette 

sabredeceğiz 

tevekkül 
edenler 

yollarımızı 
 َولَنَْصبَِرنَّ 

هللاِ َوَعلَى   
tevekkül 
etsinler 

لُوَن  فَْلیَتََوكَّلِ  ﴾ ١٢﴿اْلُمتََوّكِ  
 yalnız Allah’a 



) یَتَفَعَّلُ    ت kalıbındaki fiillerin başına فعَّل :Kalıbı (تَفَعَّلَ  – 
ilave edilerek yapılır. Kendisi için yapmak, 
kendisini yapmak anlamlarını katar. 

Mazi Mastar Emir İsmi Fail Muzari İsmi Meful 

 تََوكُّلٌ  ُمتََوكَّلٌ  ُمتََوِكّلٌ  تََوكَّلْ  یَتََوكَّلُ  تََوكَّلَ 
Dayanmak, tevekkül etmek 

Not: Bazen ( ُتَتَفَعَّل) çekiminde olan fiiller kısa 
olarak ( ُتَفَعَّل) şeklinde yazılır ve okunur. Bu fiilleri 
dörtlü olan لُ  )   یُفَعِّ  -  kalıbından ayırmanın en (  فَعَّلُ 
kolay yolu muzariyat harfidir. Muzariyat harfi 
dörtlü kalıpta ötreli, beşli kalıpta ise 
üstünlüdür. 



Muzari  Mazi  Anlamı  Muzari  Mazi  Anlamı  

Ben  ُاَتََوكَّلُ  تََوكَّْلت 

Sen  َتَتََوكَّلُ  تََوكَّْلت 

O(er)  َیَتََوكَّلُ  تََوكَّل 

O(dş)  ْتَتََوكَّلُ  تََوكَّلَت 

Biz ْلنَا  نَتََوكَّلُ  تََوكَّ

Siz  ْْلتُم  تَتََوكَّلُونَ  تََوكَّ

Onlar یَتََوكَّلُونَ  تََوكَّلُوا 
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Rabbimiz 
 َربَّنَا

günahlarımızı 

 َوَكفِّرْ  فَاْغِفرْ 
ört bağışla kusurlarımızı  

نَا َعنَّا َسیِّـ�اتِنَا  َوتََوفـَّ
ve  

ruhumuzu al 

  اْالَْبَراِر  َمعَ 
beraber iyiler 

ile 

 لَنَا ذُنُوبَنَا

Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kusurlarımızı  
ört ve ruhumuzu iyiler ile beraber al! (3:193) 

şüphesiz 
 اِنَّ 

kimselerin 
 الَِّذینَ 

canlarını 
aldıklarında 

 تََوفّٰیُھمُ 
melekler 

 اْلَمٰلٓئَِكةُ 

 قَالُوا
derler ki 

ي  َظاِلٓمِ
nefislerine 

ne işte 
idiniz 

idik 

zulmeden 
 اَْنفُِسِھمْ 

 ُمْستَْضعَِفینَ  فِیَم ُكْنتُمْ 
zayıf bırakılmış  

kimseler 
derler ki yeryüzünde 

اْالَْرِض فِي   ُكنَّا قَالُوا 

Şüphesiz nefislerine zulmeden kimselerin canlarını 
melekler aldıklarında derler ki: “ne işte idiniz?” derler ki: 
“Yeryüzünde zayıf bırakılmış kimseler idik. (4:97) 
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kendisine 
 اَنَّھُ 

onun hakikaten 
apaçık belli 

olunca düşmanı olduğu 

 ِ�ِ  َعدُوٌّ 
 Allah 

اَ   تَبَرَّ
uzaklaştı 
 ِمْنھُ 

ondan 

 اِنَّ 
 şüphesiz  

 اِْبٰرِھیمَ 
 İbrahim 

اهٌ    َحِلیٌم  َالَوَّ
çok içli 

idi 
çok yumuşak 

idi 

ا تَبَیَّنَ   لَـھُٓ  فَلَمَّ

Onun hakikaten Allah düşmanı olduğu kendisine 
apaçık belli olunca, ondan uzaklaştı. Şüphesiz 
İbrahim, çok içli idi, çok yumuşak idi. (9:114) 

çıkar kibir içecek/ 
bal

ُمْختَِلفٌ یَْخُرجُ 
muhtelif onların 

karınlarından
renklerde
فِیھِ اَْلَوانُھُ 

onda  
vardır

ِشفَٓاءٌ 
bir şifa  

ِللنَّاِس 
insanlar  

için

َشَرابٌ ِمْن بُُطونَِھا

یَةً فِي ٰذِلكَ اِنَّ  َالٰ
şüphesiz
 bunda 

bir âyet/ibret 
vardır

 یَتَفَكَُّروَن ِلقَْومٍ 
bir topluluk 

için
 düşünen 

Onların karınlarından, muhtelif renklerde bir içecek/bal 
çıkar ki onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz bunda 
düşünen bir topluluk için bir âyet/ibret vardır. (16:69) 
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onlar hiç 
düşünmediler mi?

اََولَْم یَتَفَكَُّروا
kendi 

vicdanlarında

اَْنفُِسِھمْ  ٓفِي
yarattığını
َما َخلَقَ 

 Allah’ın
هللاُ 

ا َوَما  بَْینَُھَمٓ
ve ikisi 

arasındakileri

السَّٰمَواتِ 

 yerive bir  
süreye göre

gökleri

ىاِالَّ َواْالَْرضَ  ُمَسم�
hak 

olarak

َواََجلٍ بِاْلَحقِّ 
ancakbelirlenmiş

Onlar kendi vicdanlarında Allah’ın gökleri, yeri ve ikisi 
arasındakileri ancak hak olarak ve belirlenmiş bir 
süreye göre yarattığını hiç düşünmediler mi? (30:8) 

َحْسبِيَ 
bana 
yeter

 de kitevekkül 
ederler

ُ قُلْ  لُونَ ا�ّٰ   اْلُمتََوّكِ
yalnız  
O’na

یَتََوكَّلُ َعلَْیھِ 
Allahtevekkül 

edenler

De ki: “Allah bana yeter! Tevekkül edenler, 
yalnız O’na tevekkül ederler.” (39:38) 



26 

 öğüt alabileceği 
kadar

 orada öğüt alacak 
kimsenin

 hem size 
gelmişti

uyarıcı daartık  
(azabı) tadın

size ömür 
vermedik mi

 zalimler için 
yoktur

 hiçbir 
yardımcı

Size, öğüt alacak kimsenin orada öğüt alabileceği kadar 
ömür vermedik mi? Hem size uyarıcı da gelmişti! Artık 
tadın! Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. (35:37) 

ey
یَا أَیَُّھا

iman edenler
الَِّذیَن آََمنُوا

dost edinmeyin
َال تَتََولَّْوا

bir kavmi
َعلَْیِھمْ قَْوًما

kendilerine

َغِضبَ 
 Allah’ın gazab 

ettiği

 ُ ا�َّ

Ey iman edenler! Allah’ın, kendilerine gazab 
ettiği bir kavmi dost edinmeyin. (60:13) 
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itaat 
edin

َوأَِطیعُوا
Allah’a

ا�ََّ 
itaat 
edin

َوأَِطیعُوا
ve Resûle

ُسولَ  فَِإنََّماالرَّ
 sadece 

فَِإنْ 
 yüz 

çevirirseniz
apaçık eğer

َعلَى َرُسوِلنَاتََولَّْیتُمْ 
bir 

tebliğdir

 اْلُمبِیُن اْلبََالغُ 
elçimize 
düşen

Allah’a itaat edin ve Resûle itaat edin. Eğer yüz (64:12) 
çevirirseniz elçimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir.  

uzaklaştıracağım 
 َساَْصِرفُ 

Âyetlerimi 
 (anlamaktan) 

 َعْن ٰایَاتِيَ 
büyüklük 

taslayanları 

یَتََكبَُّرونَ الَِّذیَن   
yeryüzünde 

اْلَحقّ بِغَْیِر  فِي اْالَْرِض   
haksız yere 

Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları, 
âyetlerimi (anlamaktan) uzaklaştıracağım.(7:146) 

onu kabul 
etti  

 فَتَقَبَّلََھا
Rabbi 

 َربَُّھا
kabul ile 
 بِقَبُولٍ 

hüsnü ve onu 
büyüttü  

 َواَْنبَتََھا َحَسنٍ 
ve  

Zekeriyya’yı da 

 َزَكِریَّا َوَكفَّلََھا
ona kefil 

kıldı 

 ً  نَبَاتا
güzel bir bitki/ 

çiçek gibi 

 ً  َحَسنا

Rabbi onu hüsnü kabul ile kabul etti ve onu güzel bir 
bitki gibi büyüttü ve Zekeriyya’yı da ona kefil kıldı. (3:37) 
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َعٰلى َمنْ 
kime    size haber 

vereyim mi?

onlar 
inerler

لُ َھْل اُنَبِّئُُكمْ  تَنَزَّ

َعٰلى ُكّلِ اَفَّاكٍ 
şeytanların

 ve çok 
günahkâr

 اَثِیمٍ 

 الشَّیَاِطینُ 

لُ  تَنَزَّ
ineceğini

her çok iftiracı 
üzerine

Size şeytanların kime ineceğini haber vereyim 
mi? Onlar, her çok iftiracı ve çok günahkâr 
üzerine inerler. (26:221-222) 

َكاِھنٍ 
bir kâhin  sözü de 

değildir

َما قَِلیالً َوَال بِقَْولِ 
düşünüyorsunuz
 تَذَكَُّروَن 

ne de 
az

Bir kâhin sözü de değildir. Ne de az 
düşünüyorsunuz. (69:42) 
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 ----- ----- ُمتََولٍّ  تََولَّ  یَتََولَّى تََولَّى

 تَذَكُّرٌ  ----- ُمتَذَِكّرٌ  تَذَكَّرْ  یَتَذَكَّرُ  تَذَكَّرَ 

 تََوكُّلٌ  ----- ُمتََوِكّلٌ  تََوكَّلْ  یَتََوكَّلُ  تََوكَّلَ 

 تَبَیُّنٌ  ----- ----- تَبَیَّنْ  یَتَبَیَّنُ  تَبَیَّنَ 

Dönmek, dost edinmek 

Öğüt almak, hatırlamak 

Tevekkül etmek 

Açık olmak, açığa çıkmak 
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 تََكبُّرٌ  ----- ُمتََكبِّرٌ  تََكبَّرْ  یَتََكبَّرُ  تََكبَّرَ 

رٌ  تَفَكَّرْ  یَتَفَكَّرُ  تَفَكَّرَ   تَفَكُّرٌ  ----- ُمتَفّكِ

 ----- ----- ----- تَعَلَّمْ  یَتَعَلَّمُ  تعَلَّمَ 

 ----- ----- ----- تَقَبَّلْ  یَتَقَبَّلُ  تَقَبَّلَ 

Büyüklenmek 

Düşünmek, tefekkür etmek 

Öğrenmek 

Kabul etmek 
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 تََربُّصٌ  ----- ُمتََربِّصٌ  تََربَّصْ  یَتََربَّصُ  تََربَّصَ 

 ----- ----- ----- ----- یَتََمنّٰى تََمنّٰى

 ----- ُمتََوفَّى ُمتََوفٍّ  تََوفَّ  یَتََوفَّى تََوفَّى

 تََمتُّعٌ  ----- ----- تََمتَّعْ  یَتََمتَّعُ  تََمتَّعَ 

Beklemek 

Arzu etmek 

Öldürmek 

Faydalanmak 
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قَ  قُ  تَفَرَّ قٌ  ----- یَتَفَرَّ  ----- ----- ُمتَفَّرِ

 ----- ----- ----- ----- یَتََزكَّىٰ  تََزكَّىٰ 

لَ  لَ  تَنَزَّ لْ  یَتَنَزَّ لٌ  ----- ----- تَنَزَّ  تَنَزُّ

Ayrılığa düşmek 

Temizlenmek 

İnmek 



ey
یَا أَیَُّھا

insanlar
النَّاسُ 

biz
 siziإِنَّا

yarattık

َخلَْقنَاُكمْ 

َوَجعَْلنَاُكمْ 
ve sizi 
ayırdık 

ِمْن ذََكرٍ 
 ve dişiden

birbirinizle tanışasınız diye

bir erkek
َوأُْنثَى

إِنَّ ُشعُوبًا
ve kabilelere en 

üstününüz

أَْكَرَمُكمْ 

ِعْندَ ا�َِّ 
Allah 

katında

أَتْقَاُكمْ 
en takvalı 
olanınızdır

إِنَّ 
 şüphesiz

ِلتَعَاَرفُواَوقَبَائِلَ 

 َ ا�َّ
Allah

milletlere kuşkusuz 

)١٣(َخبِیرٌ َعِلیمٌ 
bilendirhaber 

alandır

Ey insanlar! biz sizi, bir erkek ve dişiden yarattık. Ve birbirinizle 
tanışasınız diye sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Kuşkusuz Allah 
katında en üstününüz en takvalı olanınızdır. Şüphesiz Allah, 
bilendir, haber alandır.

48.DERS 



dediler ki
قَالَتِ 

bedeviler
اْألَْعَرابُ 

iman 
ettik

آََمنَّا
de ki
لَْم تُْؤِمنُواقُلْ 

ancak siz iman 
etmediniz

َولَِكنْ 

قُولُوا
deyiniman

فِي قُلُوبُِكمْ أَْسلَْمنَا
henüz girmiş 

değildir

ا یَْدُخلِ  یَمانُ َولَمَّ اْإلِ
islam (teslim) 

olduk
kalplerinize

şayet
َوإِنْ 

İtaat ederseniz
تُِطیعُوا

Allah’a
 َ ا�َّ

ve Resûlüne
َال یَِلتُْكمْ َوَرُسولَھُ 

O eksiltmez

َشْیئًا
hiçbir 
şeyi

 sizin  
amellerinizdenÇok bağışlayandır

)١٤(َرِحیٌم إِنَّ ِمْن أَْعَماِلُكمْ 
Allah
 َ َغفُورٌ ا�َّ

muhakkak ki
pek merhametlidir

Bedeviler: “iman ettik!” dediler De ki: “Siz iman etmediniz, ancak 
“islam (teslim) olduk” deyin. İman henüz kalplerinize girmiş 
değildir. Şayet Allah’a ve Resûlüne itaat ederseniz, O, sizin 
amellerinizden hiçbir şeyi eksiltmez. Muhakkak ki Allah, çok 
bağışlayandır, pek merhametlidir.”



) یَتَفَاَعلُ   ت , Kalıbı:  Birinci kok harften önce bir (تَفَاَعلَ  – 
ikinci kök harften sonra bir ا  eklenerek yapılır. Birlikte 
yapma, birbirine yapma anlamını katar. 
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 تَعَاُرفٌ  ُمتَعَاَرفٌ  ُمتَعَاِرفٌ  تَعَاَرفْ  یَتَعَاَرفُ  تَعَاَرفَ 
Birbirini tanımak, tanışmak 

 ----- ----- ----- ----- ----- تََواَعدَ 

Vaadleşmek, sözleşmek 

 ----- ----- ----- ----- یَتََظاَھرُ  تَظَاَھرَ 
Birbirini desteklemek, arka çıkmak 



Muzari  Mazi  Anlamı  Muzari  Mazi  Anlamı  

Ben  ُاَتَعَاَرفُ  تَعَاَرْفت 

Sen  َتَتَعَاَرفُ  تَعَاَرْفت 

O(er)  َیَتَعَاَرفُ  تَعَاَرف 

O(dş)  ْتَتَعَاَرفُ  تَعَاَرفَت 

Biz نَتَعَاَرفُ  تَعَاَرْفنَا 

Siz  ْتَتَعَاَرفُونَ  تَعَاَرْفتُم 

Onlar یَتَعَاَرفُونَ  تَعَاَرفُوا 
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gün 
 َویَْومَ 

onları 
toplayacağı 

 یَْحُشُرُھمْ 
kalmamış 
gibidirler 

 َكاَْن لَْم یَْلبَثُٓوا
başka 
 یَتَعَاَرفُونَ  اِالَّ 

tanıştıkları 
 َساَعةً 

gündüzün aralarında bir  
saatinden 

 بَْینَُھمْ  ِمَن النََّھارِ 

Onları toplayacağı gün, (dünyada) aralarında tanıştıkları 
gündüzün bir saatinden başka kalmamış gibidirler. (10:45) 

(Allah) ne 
yücedir

تَبَاَركَ 
indiren

لَ الَِّذي  نَزَّ
Furkan 

(Kur’an)’ı

اْلفُْرقَانَ 
 kuluna

 نَِذیراً َعْبِدهِ َعٰلى 
uyarıcı (korkutucu) 

olsun diye

ِلیَُكونَ 
alemlere olsun 

diye

ِلْلعَالَِمینَ 

Âlemlere uyarıcı (korkutucu) olsun diye kuluna 
Furkan (Kur’an)’ı indiren (Allah) ne yücedir. (25:1) 

aynı  
şekilde 

قَاَل   َكٰذِلكَ   
söylemişlerdi 
ِمْن قَْبِلِھمْ الَِّذیَن   

Onlardan 
öncekiler de 

 ِمثَْل 
benzerini 

 قَْوِلِھمْ 
sözlerinin birbirine 

benzedi 

 قُلُوبُُھمْ  تََشابََھتْ 
kalpleri 

Onlardan öncekiler de aynı şekilde, onların sözlerinin 
benzerini söylemişlerdi. Kalpleri birbirine benzedi! (2:118) 
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O öyle 
(Allah) ki 

يُھَو  ٓذِ الـَّ  
indirdi 

 اَْنَزلَ 
sana 

 َعلَْیكَ 
Kitap’ı 

(Kur’an’ı) 
Onun  

bir kısmı 

 ِمْنھُ  اْلِكتَابَ 

anasıdır 
 اُمُّ  ُھنَّ 

onlar 

 ٰایَاتٌ 

muhkem 
 اْلِكتَابِ 
kitabın 

 َواَُخرُ 
diğerleri ise müteşabihtir 

 ُمتََشابَِھاتٌ 

âyetlerdir ki 

 ُمْحَكَماتٌ 

O öyle (Allah) ki, Kitap’ı (Kur’an’ı) sana indirdi. Onun 
bir kısmı, muhkem âyetlerdir ki, onlar kitabın anası 
(esası)dır. Diğerleri ise müteşabihtir. (3:7) 

sakının 
 َواتَّقُوا

Allah’tan 
 هللاَ 

birbirinizden  
istekte bulunduğunuz 

اَءلُونَ الَِّذي  تََسٓ  
O’nunla  

 بِھِ 
hakkıyla 

gözetleyicidir 

 َكانَ  هللاَ 
Allah 

 َواْالَْرَحامَ 
şüphesiz 

üzerinize 
 َعلَْیُكمْ 

ve sıla-i rahmi 
kesmekten de 

  َرقِیباً  اِنَّ 

O’nunla (O’nun adıyla) birbirinizden istekte bulunduğunuz 
Allah’tan ve sıla-i rahmi kesmekten de sakının! Şüphesiz 
Allah, üzerinize hakkıyla gözetleyicidir. (4:1) 
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 َوتَعَاَونُوا
yardımlaşın iyilik yardımlaşmayın 

ثْمِ  َعلَى اْلبِرِّ   َعلَى اْالِ
günah ve takva 

üzerine 

ve düşmanlık 
üzerinde 

 َواتَّقُوا هللاَ  َواْلعُْدَوانِ 
Allah’tan 
korkun 

 اِنَّ 
şüphesiz 

 هللاَ 
Allah 

 َشِدیدُ 
çok şiddetli 

olandır 

   اْلِعقَابِ 
azabı 

 َوَال تَعَاَونُوا َوالتَّْقٰوى

İyilik ve takva üzerine yardımlaşın, günah ve düşmanlık 
üzerinde yardımlaşmayın! Allah’tan korkun! Şüphesiz 
Allah, azabı çok şiddetli olandır. (5:2) 

o zaman

یَتَنَاَزُعونَ اِذْ 
tartışıyorlardı

بَْینَُھمْ 
kendi 

aralarında

اَْمَرُھمْ 
 onların 

durumunu

َعلَْیِھمْ اْبنُوافَقَالُوا
dediler  

ki
yapınüzerlerine

 ً بُْنیَانا
bir 

bina

O zaman kendi aralarında onların durumunu (18:21) 
tartışıyorlardı. Dediler ki: “üzerlerine bir bina yapın!  
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zaman 
ا  فَلَمَّ

birbirini 
gördüğü 

اَءتِ   تََرٓ
iki ordu 
 اْلِفئَتَانِ 

geriye döndü 
 نََكصَ 

 اِنِّي
şüphesiz 

ben 

 َعٰلى َعِقبَْیھِ 

ve 
demişti uzağım kuşkusuz ben 

topukları 
üzerinde 

يءٌ  َوقَالَ   اَٰرى بَٓرِ
görüyorum sizden 

görmediğiniz 
şeyleri 

 اِنِّٓي ِمْنُكمْ  َما َال تََرْونَ 

İki ordu birbirini gördüğü zaman topukları üzerinde 
geriye döndü ve: “Şüphesiz ben sizden uzağım, kuşkusuz 
ben, sizin görmediğiniz şeyleri görüyorum. (8:48) 

َوإِنْ 
eğer

elbette

َ تََظاَھَرا ا�َّ
ona  

karşı
 onun 

Mevlâsıdır

َوِجْبِریلُ َمْوَالهُ  ُھوَ 
Cibril

َوَصاِلحُ 
 ve 

salihleri de

اْلُمْؤِمنِینَ فَِإنَّ َعلَْیھِ 
Mü’minlerin birbirinize destek 

verirseniz
Allah

Eğer ona karşı birbirinize destek verirseniz elbette Allah 
onun Mevlâsıdır, Cibril ve Mü’minlerin salihleri de. (66:4) 



41 

koştular 
da 

 ِ�ِ 
Allah’a yoksa 

ortaklar 

اءَ   َخلَقُوا ُشَرَكٓ
 onlar 

yarattılar da  

 َكَخْلِقھِ 
O’nun yarattığı 

gibi 

 فَتََشابَھَ 
birbirine mi benzedi 

 اْلَخْلقُ 
bu yaratma 

 َعلَْیِھمْ 
kendilerince 

 هللاُ  قُلِ 
 de ki 

 َخاِلقُ 
yaratıcısıdır Allah 

 َجعَلُوا اَمْ 

 ُكّلِ َشْيءٍ 
her 

şeyin 

اُر   اْلَواِحدُ  َوُھوَ   اْلقَھَّ
O bir 

olandır 
Kahhar 
olandır 

Yoksa Allah’a ortaklar koştular da onlar O’nun yarattığı 
gibi yarattılar da bu yaratma kendilerince 
birbirine mi benzedi?” De ki: “ Allah her şeyin 
yaratıcısıdır, O, bir olandır, Kahhar olandır. (13:16) 

işte böylece
َوَكٰذِلكَ 

onları 
dirilttik/uyandırdık

بَعَثْنَاُھمْ 
 birbirlerine (hallerini) 

sormaları için

اَءلُوا ِلیَتََسٓ
aralarında

بَْینَُھمْ 

İşte böylece, aralarında birbirlerine (hallerini) 
sormaları için onları dirilttik/uyandırdık. (18:19) 
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sonra
َكانَ 

 iman 
edenlerden

َوتََواَصْواِمَن الَِّذیَن آََمنُوا
birbirine  

tavsiye edenlerden

ْبرِ  بِالصَّ
sabrı

َوتََواَصْوا
 ve tavsiye 
edenlerden

 بِاْلَمْرَحَمِة ثُمَّ 
merhameti olmaktır

Sonra iman edenlerden, sabrı birbirine tavsiye (90:17) 
edenlerden ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır.  

eğer 
 تَنَاَزْعتُمْ 
çekişirseniz bir şeyde 

َشْيءٍ فِي   فَُردُّوهُ  
onu döndürün 

هللاِ اِلَى   
Allah’a 

ُسولِ   َوالرَّ
ve Resûlüne 

 فَِانْ 

Eğer bir şeyde çekişirseniz, onu Allah’a ve 
Resûlüne döndürün. (4:59) 

ancak
َوٰلِكنَّٓا

biz yarattık da
اَْنَشأْنَا

nice  
nesiller

 ً قُُرونا
 geçti
َعلَْیِھمُ فَتََطاَولَ 

 uzun 
ömürler

onların 
üzerinden

اْلعُُمرُ 

Ancak biz nice nesiller yarattık da, onların 
üzerinden uzun ömürler geçti. (28:45) 
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ey 
 یَٓا اَیَُّھا

iman 
edenler 

ٰاَمنُٓواالَِّذیَن   
zaman 

 اِذَا
borçlandığınız birbirinize 

 فَاْكتُبُوهُ  ُمَسم�ى بِدَْینٍ  تَدَایَْنتُمْ 
onu 

yazın 

اََجلٍ  اِٰلٓى  
belli bir süreye 

kadar 

şahid 
bulundurun 

 َواَْشِھدُٓوا
zaman 

 اِذَا
alış veriş 
yaptığınız 

 تَبَایَْعتُمْ 
zarar verilmesin 

kâtip’e de 
ارَّ  َشِھیدٌ َوَال  َكاتِبٌ  َوَال یَُضٓ  

şahid’e de 

Ey iman edenler! Belli bir süreye kadar 
birbirinize borçlandığınız zaman, onu yazın! 
(2:282) 

Alış–veriş yaptığınız zaman şahid bulundurun. 
Kâtip’e de şahid’e de zarar verilmesin. (2:282) 



44 

dediler ki
قَالُوا

yeminleşerek

تَقَاَسُموا
Allah  
adına

بِا�ِ 
  ona gece 

baskın yapalım

لَنَقُولَنَّ لَنُبَیِّتَنَّھُ 
diyelim

َواَْھلَھُ 
 sonra da

öldürüldüğü 
sırada

ve 
ailesine

ثُمَّ 

اَْھِلھِ ِلَوِلیِّھِ 
  biz o yerde 

değildik 
ve gerçekten 

biz

 لََصاِدقُونَ َواِنَّا
doğru 

söyleyenleriz

َمْھِلكَ َما َشِھْدنَا
velisineonun 

ailesinin

Allah adına yeminleşerek dediler ki: “Ona ve 
ailesine gece baskın yapalım, sonra da 
velisine: “Biz onun ailesinin öldürüldüğü sırada 
o yerde değildik ve gerçekten biz doğru 
söyleyenleriz” diyelim. (27:49) 



Mazi Mastar Emir İsmi Fail Muzari İsmi Meful 

 ----- ----- ----- ----- یَتَقَاَسمُ  تَقَاَسمَ 

 تَعَاُونٌ  ----- ----- تَعَاَونْ  یَتَعَاَونُ  تَعَاَونَ 

 ----- ----- ----- ----- ----- تََرٰاَء 

 ----- ----- ----- ----- یَتَنَاَجي تَنَاَجي

Bölüşmek 

Yardımlaşmak 

Birbirini görmek 

Gizli danışmak 



Mazi Mastar Emir İsmi Fail Muzari İsmi Meful 

 ----- ----- ----- ----- یَتَنَاَزعُ  تَنَاَزعَ 

 تََسائُلٌ  ----- ُمتََسائِلٌ  تََسائَلْ  یَتََسائَلُ  تََسائَلَ 

 ----- ----- ----- ----- ----- تََواَص 

 تََشابُھٌ  ----- ُمتََشابِھٌ  ----- ----- تَشَابَھَ 

Tartışmak, çekişmek 

Soruşmak, birbirine sormak 

Birbirine tavsiye etmek 

Birbirine benzemek 



 Gök çatlayıp 
yarıldığı zaman. Yıldızlar saçıldığı zaman. Denizler 
fışkırtıldığı zaman. Kabirler deşildiği zaman. Her nefis, 
gönderdiğini de, geride bıraktığını da bilir.

zaman
إِذَا

gök
السََّماءُ 

çatlayıp yarıldığı
)١(اْنفََطَرْت 

zaman
َوإِذَا

َوإِذَا
zaman

اْلَكَواِكبُ 

 saçıldığızaman

yıldızla
r

اْلقُبُورُ اْلبَِحارُ )٢(اْنتَثََرتْ 
fışkırtıldığı

 deşildiği
َعِلَمتْ )٤(بُْعثَِرتْ 

bilir
نَْفسٌ 

her  
nefis

َما قَدََّمتْ 
 gönderdiğini  

de

َرتْ  َوإِذَا)٣(فُّجِ

َرتْ  )٥(َوأَخَّ
geride 

bıraktığını da

denizlerkabirler

49.DERS 



Ey insan!Keremi bol Rabbine karşı seni aldatan nedir? Ki 
O, seni yarattı, sana biçim verdi seni dengeli kıldı. Seni 
dilediği surette birleştirdi. Hayır, bilakis siz cezayı 
yalanlıyorsunuz. Oysa üzerinizde koruyucular vardır.

ey
یَا أَیَُّھا

insan
ْنَسانُ  اْإلِ

seni aldatan  
nedir

كَ  َما َغرَّ
Rabbine  

karşı

بَِربِّكَ 

َخلَقَكَ 
seni 

yarattı

)٦(اْلَكِریمِ 
 ki O

surette

keremi bol 
اكَ الَِّذي فََسوَّ

َما َشاءَ 

seni dengeli  
kıldı

 seni birleştirdi
)٨(َركَّبَكَ 

)٧(فَعَدَلَكَ 

فِي أَّيِ ُصوَرةٍ 

sana biçim 
verdi

dilediği



) فَِعلُ یَنْ  فَعَلَ نْ اِ  –  ) Kalıbı: Birinci kok harften once ( ِنْ ا ) 
eklenerek yapılır. Kendine yapmak, kendiliğinden 
olmak anlamını katar. 

Mazi Mastar Emir İsmi Fail Muzari İsmi Meful 

ِقالَبٌ اِنْ  ُمْنقَلَبٌ  ُمْنقَِلبٌ  اِْنقَِلبْ  یَْنقَِلبُ  اِْنقَلَبَ   
Dönmek, dönüşmek 

Dağılmak 

 ----- ----- ----- ----- یَْنفَضُّ  اِْنفَضَّ 

 ----- ----- ----- اِْنَسِلخْ  یَْنَسِلخُ  اِْنَسلَخَ 
Sıyrılmak, çıkmak 



Muzari  Mazi  Anlamı  Muzari  Mazi  Anlamı  

Ben  ْقَلَْبتُ اِن  اَْنقَِلبُ  

Sen  َتَْنقَِلبُ  اِْنقَلَْبت 

O(er)  ْقَلَبَ اِن  یَْنقَِلبُ  

O(dş)  ْقَلَبَتْ اِن  تَْنقَِلبُ  

Biz  ْقَلَْبنَااِن  نَْنقَِلبُ  

Siz  ْتَْنقَِلبُونَ  اِْنقَلَْبتُم 

Onlar  ْقَلَبُوااِن  یَْنقَِلبُونَ  
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ikisi yola 
koyuldu

فَاْنَطلَقَا
nihâyet
َحتّٰٓى

zaman
اِذَا

 bindikleri
َرِكبَا

قَالَ 
dedi ki

السَِّفینَةِ فِي 
onu 

deliverdi

onun 
halkını

 gemiye 
َخَرقََھا

لَقَدْ اََخَرْقتََھا
gerçekten boğmak 

için mi
 sen 

yaptın

ً ِجئْتَ  َشْیـٴا
bir 
şey

 اِْمراً 
büyük

اَْھلََھاِلتُْغِرقَ 
onu 

deldin

İkisi yola koyuldu. Nihâyet gemiye bindikleri zaman, onu 
deliverdi. (Musa) dedi ki: “Onun halkını boğmak için mi 
onu deldin? Gerçekten sen büyük bir şey yaptın. (18:71) 

derler ki
قَالُوا

Seni tenzih 
ederiz

ُسْبَحانَكَ 
olmaz

َما َكانَ 
 uygun

ِمْن دُونِكَ یَْنبَِغي
senden 

başkasını

لَـنَٓا
 edinmemiz  bize

ِمْن اَْوِلیَٓاءَ اَْن نَتَِّخذَ 
veliler  

(dostlar)

Derler ki: “Seni tenzih ederiz, senden başkasını 
veliler(dostlar) edinmemiz bize uygun olmaz. (25:18) 
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Çünkü taşlardan öyleleri vardır ki, ondan nehirler 
fışkırır. Ve çünkü onlardan öylesi de var ki çatlar 
da ondan su çıkar. (2:74) 

 َواِنَّ 
Çünkü 

رُ  ِمَن اْلِحَجاَرةِ   لََما یَتَفَجَّ
taşlardan  

(öyleleri vardır ki) 
fışkırır 

 اْالَْنَھارُۜ  ِمْنھُ 
ondan  nehirler 

ve 
çünkü 

ِمْنَھا   َواِنَّ   
onlardan öylesi 

de vardır ki 

 لََما یَشَّقَّقُ 
çatlar da 

 فَیَْخُرجُ 
çıkar ondan 

اُء  ِمْنھُ   اْلَمٓ
su 

rahmeti 
sayesinde 

َرْحَمةٍ  فَبَِما  
Allah’ın 

هللاِ  ِمنَ   
yumuşak 
davrandın 

 ِلْنتَ 
onlara 

eğer 
 َولَوْ  لَُھمْ 

elbette dağılıp 
giderlerdi 

اْلقَْلبِ َغِلیَظ   َالْنفَضُّوا 
ve katı 
yürekli 

 ُكْنتَ 
kaba etrafından 

َحْوِلكَ  ِمنْ   
olsaydın 

 فَظ�ا

Allah’ın rahmeti sayesinde onlara yumuşak 
davrandın. Eğer kaba ve katı yürekli olsaydın, 
elbette etrafından dağılıp giderlerdi. (3:159) 
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zaman 
 َواِذَا

indirildiği 
ا اُْنِزلَتْ   َمٓ

bir sûre 
 ُسوَرةٌ 

bakıp 
اََحدٍ  ِمنْ  نََظرَ   

birisi 
بَْعٍض بَْعُضُھْم اِٰلى   

sizi görüyor mu (derler)  

sonra 
da  çevirmiştir 

birbirlerine 
 َھْل یَٰریُكمْ 

 هللاُ  ثُمَّ 
 Allah 

da 
(sıvışıp) giderler onların  

kalplerini 

 بِاَنَُّھمْ  قُلُوبَُھمْ 
 şüphesiz onlar 
oldukları için  

 قَْومٌ 
bir 

kavim 

یَْفقَُھونَ َال     
anlamayan 

 َصَرفَ  اْنَصَرفُوا

Bir sûre indirildiği zaman, birbirlerine bakıp: “Sizi birisi 
görüyor mu?” (derler), sonra da (sıvışıp) giderler. 
Şüphesiz onlar, anlamayan bir kavim oldukları için 
Allah da onların kalplerini (imandan) çevirmiştir. (9:127) 

dönmez
ِلَسانِيَویَِضیقُ 

göğsüm onun için 
(Cebrail’i) gönder

ٰھُرونَ اِٰلى فَاَْرِسلْ    
 Harun’a da

َوَال یَْنَطِلقُ َصْدِري
 daralırdilim

Göğsüm daralır, dilim dönmez. Onun için Harun’a 
da (Cebrail’i) gönder. (26:13) 
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oku 
 َواتْلُ 

onlara 
 َعلَْیِھمْ 

haberini 
 َ  نَبَا

kendisine  
verdiğimiz kimsenin 

ي  ٓذِ ٰاتَْینَاهُ الـَّ  

 ِمْنَھا
onlardan 

 ٰایَاتِنَا
fakat sıyrılıp 

çıkan  

peşine 
taktığı ve böylece 

olan 

âyetlerimizi 
 فَاْنَسلَخَ 

اْلغَاِویَن ِمَن  فَاَتْبَعَھُ    
azgınlardan şeytanın 

 فََكانَ  الشَّْیَطانُ 

Onlara, kendisine âyetlerimizi verdiğimiz, fakat onlardan 
sıyrılıp çıkan ve şeytanın peşine taktığı ve böylece 
azgınlardan olan kimsenin haberini oku. (7:175) 

َوَسیَْعلَمُ 
 zulmedenler

واالَِّذیَن  اَيَّ َظلَُمٓ
hangi

ُمْنقَلَبٍ 
inkılâpla

 یَْنقَِلبُوَن 
devrilecekleri

ni
yakında 

bileceklerdir

Zulmedenler, hangi inkılâpla devrileceklerini 
yakında bileceklerdir. (26:227) 
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neredeyse
تََكادُ 

gökler
السَّٰمَواتُ 

bundan  
dolayı

ِمْنھُ 
 yarılacak

اْلِجبَالُ َوتَْنَشقُّ 
dağlar

اْالَْرضُ 
ve  

yıkılıp
 yer 

 َھدا� َوتَِخرُّ 
dağılacaktı

یَتَفَطَّْرنَ 
çatlayacak

Bundan dolayı neredeyse gökler çatlayacak, 
yer yarılacak ve dağlar yıkılıp dağılacaktı. (19:90) 

onlar
ُھمُ 

öyle 
kimselerdir ki

الَِّذینَ 
derler
یَقُولُونَ 

hiçbir şey infak 
etmeyin

َحتَّىَال تُْنِفقُوا
ki

ِعْندَ َمنْ  َعلَى
 Allah 

Resûlünün
yanında 

bulunanlara

واَرُسوِل ا�َِّ  یَْنفَضُّ
dağılıp 

gitsinler
Onlar öyle kimselerdir ki: “Allah Resûlünün 
yanında bulunanlara hiçbir şey infak etmeyin ki, 
dağılıp gitsinler” derler. (63:7) 

zaman
فَِإذَا

yarılıp
اْنَشقَّتِ 

gök
السََّماءُ 

olduğu
َوْردَةً فََكانَتْ 

 erimiş yağı 
andıran

bir gül gibi 
(kıpkırmızı)

َھاِن   َكالدِّ

Gök yarılıp erimiş yağı andıran bir gül gibi 
(kıpkırmızı) olduğu zaman. (55:37) 



Mazi Mastar Emir İsmi Fail Muzari İsmi Meful 

 اِْنِطالَقٌ  ----- ----- اِْنَطِلقْ  یَْنَطِلقُ  اِْنَطلَقَ 

 ----- ----- ----- ----- یَْنبَِغي اِنبَٰغي

 اِْنِفطَارٌ  ----- ُمْنفَِطرٌ  ----- یَْنفَِطرُ  اِْنفََطرَ 

ِشقَاقٌ اِنْ  ----- ----- ----- یَْنَشقُّ  اِْنَشقَّ   

Yola çıkmak, gitmek 

Uygun olmak, yaraşmak 

Yarılmak 

Yarılmak, ayrılmak 
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 ----- ----- ----- ----- یَْنفَضُّ  اِْنفَضَّ 

Dağılmak 

 ----- ----- ----- اِْنَسِلخْ  یَْنَسِلخُ  اِْنَسلَخَ 

Sıyrılmak, çıkmak 

Dönmek, dönüşmek 

ِقالَبٌ اِنْ  ُمْنقَلَبٌ  ُمْنقَِلبٌ  اِْنقَِلبْ  یَْنقَِلبُ  اِْنقَلَبَ   



kim
َمنِ 

hidâyete 
ererse

اْھتَٰدى
ancak
فَِانََّما

hidâyete 
ermiş olur

َضلَّ یَْھتَِدي
sapıtırsa

ِلنَْفِسھِ 
kim 
 de

kendi  
aleyhine

kendisi  
için

َوَمنْ 

َوَال تَِزرُ فَِانََّما
yüklenmez sapıtmış  

olur hiçbir 
günahkâr

ِوْزرَ َواِزَرةٌ 
 günah yükünü

اُْخٰرى
bir başkasının

َوَما ُكنَّا
Biz  

değiliz

َعلَْیَھایَِضلُّ 

بِینَ  ﴾١٥﴿َرُسوالً َحتّٰى نَْبعَثَ ُمعَذِّ
(hiçbir kavme) 
azab ediciler

 göndermedikçebir peygamber

ancak

Kim hidâyete ererse, ancak kendisi için hidâyete ermiş olur. Kim 
de sapıtırsa, ancak kendi aleyhine sapıtmış olur. Hiçbir günahkâr, 
bir başkasının günah yükünü yüklenmez. Biz bir peygamber 
göndermedikçe (hiçbir kavme) azab ediciler değiliz.

50.DERS 



zaman
َواِذَٓا

istediğimiz
اََرْدنَٓا

helak  
etmek

اَْن نُْھِلكَ 
bir şehri

قَْریَةً 

فَفََسقُوا

Bir şehri helak etmek istediğimiz zaman, oranın şımarık 
ileri gelenlerine emrederiz, orada fasıklık yaparlar. 
Böylece oraya söz/azab gerekli olur da orayı mahvedip 
helak ederiz. Nuh’tan sonra nice nesilleri helak ettik. 
Kullarının günahlarını haber alıcı ve görücü olarak 
Rabbin yeter!

fasıklık  
yaparlar

اََمْرنَا

oranın şımarık  
ileri gelenlerineoraya

emrederiz

فِیَھاُمتَْرفِیَھا

اْلقَْولُ 
söz/azab

böylece  
gerekli olur da

  orayı helak ederiz 
ْرنَاَھا ﴾١٦﴿تَْدِمیراً فَدَمَّ

 mahvedip

َعلَْیَھافََحقَّ 
orada



) یَْفتَِعلُ  ْفتَعَلَ اِ  –  ) Kalıbı: Birinci kök harften önce ( ا ) eklenir, 
birinci kök harfe cezim konulur, birinci kök harften sonra 
 eklenir. Kendine yapmak, kendini yapmak, kendisi (َت )
için yapmak anlamlarını katar. 

Mazi Mastar Emir İsmi Fail Muzari İsmi Meful 

 اِْختِالَفٌ  ُمْختَلَفٌ  ُمْختَِلفٌ  اِْختَِلفْ  یَْختَِلفُ  اِْختَلَفَ 
İhtilaf etmek, farklı olmak 

Eşit olmak, yönelmek 

 ----- ----- ----- ----- یَْستَِوي اِْستَٰوي

 ----- ----- ----- ----- یَْقتَِربُ  اِْقتََربَ 
Yaklaşmak 



Muzari  Mazi  Anlamı  Muzari  Mazi  Anlamı  

Ben  ُاَْختَِلفُ  اِْختَلَْفت 

Sen  َتَْختَِلفُ  اِْختَلَْفت 

O(er)  َیَْختَِلفُ  اِْختَلَف 

O(dş)  ْتَْختَِلفُ  اِْختَلَفَت 

Biz نَْختَِلفُ  اِْختَلَْفنَا 

Siz  ْتَْختَِلفُونَ  اِْختَلَْفتُم 

Onlar یَْختَِلفُونَ  اِْختَلَفُوا 
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görmedin mi 
 اَلَْم تَرَ 

kimseleri 
 اِلَى الَِّذینَ 

kendilerine 
verilen 

 اُوتُوا
bir pay 

 ً  نَِصیبا

َاللَةَ   الضَّ
sapıklığı 

 ِمَن اْلِكتَابِ 
satın 

alıyorlar 

ve istiyorlar 
 اَْن تَِضلُّوا

doğru yoldan 

Kitap’tan 
 یَْشتَُرونَ 

 َویُِریدُونَ 
sizin de 

sapmanızı  

  السَّبِیَل 

Kendilerine Kitap’tan bir pay verilen kimseleri 
görmedin mi? Dalaleti/sapıklığı satın alıyorlar ve 
sizin de doğru yoldan sapmanızı istiyorlar. (4:44) 

öyle ise 
korkmayın 

 فََال تَْخَشُوا
insanlardan 
 النَّاسَ 

yalnız 
 benden korkun 

 َواْخَشْونِ 
satmayın 

 قَِلیالً  َوَال تَْشتَُروا
az 

 بِٰایَاتِي
bir fiyata da benim 

âyetlerimi 

 ً  ثََمنا

Öyle ise insanlardan korkmayın, yalnız benden korkun! 
Benim âyetlerimi az bir fiyata da satmayın! (5:44) 
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Ey iman edenler! Siz nefsinizden sorumlusunuz. Siz 
doğru yol üzere olduğunuz takdirde sapmış kimse size 
zarar vermez. Hepinizin dönüşü yalnız Allah’adır. (5:105) 

bak 
 َكْیفَ 

nasıl uyduruyorlar 
هللاِ َعلَى  یَْفتَُرونَ   

Allah’a 
karşı 

 اْلَكِذبَ 
yalan 

 َوَكٰفى اُْنُظرْ 
(onlara) 

yeter 

 بِھِ 
bu 

 ً  اِثْما
bir günah 

olarak 

 ً۬   ُمبِینا
apaçık 

Bak, Allah’a karşı nasıl yalan uyduruyorlar! 
Apaçık bir günah olarak bu (onlara) yeter. (4:50) 

ey 
 یَٓا اَیَُّھا

iman edenler 
ٰاَمنُواالَِّذیَن   

siz 
sorumlusunuz 

 َعلَْیُكمْ 
nefsinizden 
 اَْنفَُسُكمْ 

 َضلَّ 
sapmış 

ُكمْ   َال یَُضرُّ
kimse 

takdirde yalnız 
Allah’adır 

size zarar 
vermez 

 َمنْ 

 َمْرِجعُُكمْ  اِذَا
dönüşü siz doğru yol 

üzere olduğunuz 
hepinizin 

 ً هللاِ اِلَى  اْھتَدَْیتُمْ  َجِمیعا  



َكفَُرواالَِّذیَن  َوٰلِكنَّ   
kâfirler 

هللاِ َعلَى  یَْفتَُرونَ   
iftira 

atıyorlar 

 اْلَكِذبَ 
yalan yere Allah’a karşı 

 َواَْكثَُرُھمْ 
onların 

çoğu 

یَْعِقلُونَ َال     
akletmezler fakat 

Fakat kâfirler, Allah’a karşı yalan yere iftira 
atıyorlar. Onların çoğu akletmezler. (5:103) 

onlardan 
vardır 

 َوِمْنُھمْ 
kimseler de 

 َمنْ 
dinleyen 

 یَْستَِمعُ 
seni 

 اِلَْیكَ 

 اَِكنَّةً 
perdeler 

 َوَجعَْلنَا
kalplerinin 

üzerine 

onu (Kur’an’ı) 
anlamamaları için 

bir ağırlık 

fakat 
yaptık 

 َعٰلى قُلُوبِِھمْ 

 اَْن یَْفقَُھوهُ 
ve kulaklarına da 

koyduk 

ٰاذَانِِھمْ َوٓفِي   َوْقراً  

Onlardan seni dinleyen kimseler de vardır! 
Fakat onu (Kur’an’ı) anlamamaları için 
kalplerinin üzerine perdeler yaptık ve 
kulaklarına da bir ağırlık koyduk. (6:25) 
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ve derler 
ki 

bizi 
ulaştıran 

 ِلٰھذَا َوقَالُوا
buna Allah’a hamd 

olsun olamazdık 

 ِلنَْھتَِديَ  َوَما ُكنَّا
biz kendimiz 

hidâyete ermiş 

َھٰدینَا اَنْ  لَْوالَٓ   
bizi hidâyete 
erdirmeseydi 

 هللاُ 
Allah 

ِ�ِ اْلَحْمدُ  َھٰدینَاالَِّذي    

Eğer Allah bizi hidâyete erdirmeseydi, biz 
kendimiz hidâyete ermiş olamazdık. (7:43) 

 اِنَّ 
şüphesiz (ilah) 

edinenlere 

اتََّخذُواالَِّذیَن   اْلِعْجلَ  
 buzağıyı  

 َغَضبٌ 
bir gazab 

 ِمْن َربِِّھمْ 
Rablerinden 

 َوِذلَّةٌ 
ve bir zillet 

الدُّْنیَافِي اْلَحٰیوِة   
dünya 

hayatında da 

 نَْجِزي َوَكٰذِلكَ 
böyle 

  اْلُمْفتَِرینَ 
iftira 

edenleri 
cezalandırırız 

 َسیَنَالُُھْم 
erişecektir 

Şüphesiz buzağıyı ilah edinenlere, Rablerinden bir 
gazab ve dünya hayatında da bir zillet erişecektir. 
İftira edenleri böyle cezalandırırız. (7:152) 
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 بِا�ِ 
Allah’a öyle ise 

iman edin 
ve 

Resûlüne o ümmi 
olan 

یُْؤِمنُ الَِّذي  َوَرُسوِلھِ  فَٰاِمنُوا  
O ki, iman 

eder peygamber 

Allah’a 
 َوَكِلَماتِھِ  بِا�ِ 

 ve O’nun 
kelimelerine 

 َواتَّبِعُوهُ 
Ona tabi  
olun ki 

 لَعَلَُّكمْ 
belki 

  تَْھتَدُوَن 
hidâyete 
erersiniz 

ّيِ  النَّبِّيِ   اْالُّمِ

Öyle ise Allah’a ve o ümmi peygamber olan Resûlüne 
iman edin; O ki, Allah’a ve O’nun kelimelerine iman eder. 
Ona tabi olun ki, belki hidâyete erersiniz. (7:158) 

 zaman 
 َواِذَا

okunduğu 
 قُِرئَ 

Kur’an 
 اْلقُْرٰانُ 

dinleyin 
 لَعَلَُّكمْ  فَاْستَِمعُوا

umulur 
ki 

 لَھُ 
ve susun merhamet 

olunursunuz 
onu 

  تُْرَحُمونَ  َواَْنِصتُوا

Kur’an okunduğu zaman, onu dinleyin ve 
susun, umulur ki merhamet olunursunuz. (7:204) 
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yoksa 
 اَمْ 

mı sandınız 
 َحِسْبتُمْ 

bırakılacağınızı 

 اَْن تُتَْرُكوا
bilip ortaya 
çıkarmadan 

ا یَْعلَمِ   ِمْنُكمْ  َولَمَّ
içinizden 

 هللاُ 
cihad 

edenleri 

ve edinmeyenleri Resûlünden 

Allah 
َجاَھدُواالَِّذیَن   

َِّخذُوا اْلُمْؤِمنِینَ َوَال  َولَْم یَت  
ve mü’minlerden Allah’tan 

başkasını sırdaş 
هللاِ ِمْن دُوِن  َوِلیَجةً  َرُسوِلھِ َوَال    

Yoksa içinizden cihad edenleri ve Allah’tan, Resûlünden 
ve Mü’minlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri Allah 
bilip ortaya çıkarmadan bırakılacağınızı mı sandınız? (9:16) 

اَ�ُ 
Allahkıyâmet 

gününde

ُكْنتُمْ فِیَما یَْحُكمُ 
aranızda

 hakkında 
 تَْختَِلفُوَن فِیھِ 

ihtilaf 
etmekte

یَْوَم اْلِقٰیَمةِ بَْینَُكمْ 
hüküm verecektirolduğunuz 

hususlarda

Allah kıyâmet gününde, hakkında ihtilaf etmekte 
olduğunuz hususlarda aranızda hüküm verecektir. (22:69) 
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ey 
 یَٓا اَیَُّھا

iman edenler 
ٰاَمنُواالَِّذیَن   

edinmeyin 
 َال تَتَِّخذُٓوا

babalarınızı 
 ٰابَٓاَءُكمْ 

 اِنِ 
eğer 

 َواِْخَوانَُكمْ 

dostlar tercih ediyorlarsa  imana  

ve kardeşlerinizi 

 اْستََحبُّوا اَْوِلیَٓاءَ 
küfrü 

یَمانِ َعلَى  اْلُكْفرَ  اْالِ  

Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih 
ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi 
dostlar edinmeyin! (9:23) 

kurtarır
ي َویُنَّجِ

Allah
 ُ ا�ّٰ

takva 
sahiplerini

اتَّقَْواالَِّذیَن 
 kazançları 
sebebiyle

یَْحَزنُونَ َوَال ُھْم بَِمفَاَزتِِھمْۘ   
ve onlar mahzun 

da olmazlar

یََمسُُّھُم  الَ 
 herhangi bir  

kötülük
onlara 

dokunmaz

السُّٓوءُ 

Allah, takva sahiplerini kazançları sebebiyle 
kurtarır. Onlara herhangi bir kötülük dokunmaz 
ve onlar mahzun da olmazlar. (39:61) 
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ancak
اِنََّما

tapıyorsunuz
تَْعبُدُونَ 

Allah’ı 
bırakıp

هللاِ ِمْن دُوِن 
 birtakım 
putlara

 ً اِنَّ اَْوثَانا
şüphesiz

َوتَْخلُقُونَ 
  yalan 

güçleri 
yetmez

ve 
uyduruyorsunuz

 ً اِْفكا

لَُكمْ تَْعبُدُونَ الَِّذیَن 
Allah’tan 

başka
 rızık  

vermeye

 ً فَاْبتَغُواِرْزقا
öyle ise  
arayın

هللاِ ِعْندَ 
Allah katında

ْزقَ  الّرِ
 rızık

َال یَْمِلُكونَ هللاِ ِمْن دُوِن 

لَھُ َواْشُكُرواَواْعبُدُوهُ 
O’na ibadet 

edin
ve 

şükredin
yalnız  
O’na

اِلَْیھِ 
O’na

 تُْرَجعُوَن 

taptıklarınızın

döndürüleceksiniz

size

Allah’ı bırakıp ancak birtakım putlara 
tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. 
Şüphesiz Allah’tan başka taptıklarınızın, size 
rızık vermeye güçleri yetmez. Öyle ise Allah 
katında rızık arayın, O’na ibadet edin ve yalnız 
O’na şükredin. O’na döndürüleceksiniz. (29:17) 



70 

Körle gören ve iman edip salih ameller işleyenlerle (40:58) 
kötülük yapan bir olmaz. Ne kadar az düşünüyorsunuz!  

َوَما یَْستَِوي
 körle

َواْلبَِصیرُ اْألَْعَمى
gören

َوالَِّذیَن آََمنُوا
ve iman edip

َوَعِملُوا
  işleyenlerle 

اِلَحاتِ  الصَّ
salih ameller

bir olmaz

قَِلیالً َوَال اْلُمِسيءُ 
kötülük yapanne kadar az

تَتَذَكَُّرونَ َما    
düşünüyorsunuz

ِجئْتُُكمْ 
ben size 
geldim

قَالَ 
 hakikatensize

dedi ki ْبَْعضَ بِاْلِحْكَمةِ قَد
ve açıklamak  
için (geldim) 

 ihtilafa düştüğünüz 
şeylerden

فِیھِ الَِّذي تَْختَِلفُونَ 
hakkında

فَاتَّقُوا
öyle ise 
korkun 

 َ ا�َّ
 Allah’tan

لَُكمْ َوِألُبَیِّنَ 

 َوأَِطیعُونِ 
ve bana 

itaat edin

 hikmetle bir 
kısmını

Hakikaten ben size hikmetle geldim ve hakkında ihtilafa 
düştüğünüz şeylerden bir kısmını size açıklamak için. 
Öyle ise Allah’tan korkun ve bana itaat edin. (43:63) 
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binmeniz
ِلتَْستَُووا

sırtlarına
َعلَى ُظُھوِرهِ 
sonra

ثُمَّ 
zikretmeniz

إِذَاتَْذُكُروا
zaman da

نِْعَمةَ 
 Rabbinizin

ve demeniz  
için

nimetini
اْستََوْیتُمْ َربُِّكمْ 

ُسْبَحانَ 

üzerine

 emrimize 
vereni

رَ  لَنَاالَِّذي َسخَّ
bizim

َھذَا
bunu

َوَما ُكنَّا
yoksa biz 
değildik

َعلَْیھِ 

لَھُ َوتَقُولُوا
bunu

bindiğiniz

takdis 
ederiz

 ُمْقِرنِیَن 
(hizmetimize) 
yanaştıracak

Sırtlarına binmeniz, sonra üzerine bindiğiniz zaman 
da, Rabbinizin nimetini zikretmeniz ve: “Bunu bizim 
emrimize vereni takdis ederiz, yoksa biz bunu (43:13) 
(hizmetimize) yanaştıracak değildik.” demeniz için.  

 kurtardık
ْینَا الَِّذیَن آََمنُواَونَجَّ

inananları
َوَكانُوا
ve olanları

 یَتَّقُوَن 
 sakınmakta
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İman edenler ve zürriyetleri de iman ile kendilerine tabi 
olanlar işte zürriyetlerini de onlara kattık. Onların 
amellerinden bir şey de eksiltmedik. (52:21) 

de ki
قُلْ 

siz asla bizim  
Peşimize düşemeyeceksiniz

َّبِعُونَا لَْن تَت
hakkınızda  

böyle

َكذَِلُكمْ 
 buyurdu

ُ قَالَ  ا�َّ
 daha  
önce

Allah
ِمْن قَْبلُ 

De ki: “Siz, asla bizim peşimize 
düşemeyeceksiniz. Allah, hakkınızda daha 
önce böyle buyurdu. (48:15) 

iman 
edenler

َوالَِّذیَن آََمنُوا
kendilerine 
tabi olanlar

َواتَّبَعَتُْھمْ 
zürriyetleri de

یَّتُُھمْ  ذُّرِ
iman 

ile

بِِإیَمانٍ 

یَّتَُھمْ  ذُّرِ
zürriyetlerini de

أَْلَحْقنَا

 onlarabir şey de

işte  
kattık

َوَما أَلَتْنَاُھمْ بِِھمْ 
onların  

amellerinden

ِمْن َشْيءٍ ِمْن َعَمِلِھمْ 
eksiltmedik



Mazi Mastar Emir İsmi Fail Muzari İsmi Meful 

 ----- ----- ُمتَّقِ  اِتَّقِ  یَتَِّقي اِتَّقَى

 اِتِّبَاعٌ  ----- ُمتَّبِعٌ  اِتَّبِعْ  یَتَّبِعُ  اِتَّبَعَ 

 اِتَِّحاذٌ  ----- ُمتَِّحذٌ  اِتَِّخذْ  یَتَِّخذُ  اِتََّخذَ 

 اِْفتَِراءٌ  ُمْفتََرى ُمْفتَرٍ  اِْفتَرِ  یَْفتَِري اِْفتََرى

Sakınmak, korunmak 

Takip etmek, uymak 

Edinmek, benimsemek 

İftira etmek, uydurmak 



Mazi Mastar Emir İsmi Fail Muzari İsmi Meful 

 ----- ----- ُمْستِِمعٌ  إْستَِمعْ  یَْستَِمعُ  اِْستََمعَ 

 اِْھتِدَاءٌ  ----- ُمْھتَدٍ  اِْھتَدِ  یَْھتَِدي اِْھتَدَى

 اِْبتِغَاءٌ  ----- ----- اِْبتَغِ  یَْبتَِغي اِْبتَغَى

 ----- ----- ُمْشتَرٍ  ----- یَْشتَرِ  اِْشتَٰري

Dinlemek 

Doğru yolu bulmak 

Aramak, istemek 

Satın almak 



Mazi Mastar Emir İsmi Fail Muzari İsmi Meful 

 اِْختِالَفٌ  ُمْختَلَفٌ  ُمْختَِلفٌ  اِْختَِلفْ  یَْختَِلفُ  اِْختَلَفَ 

 ----- ----- ----- ----- یَْستَِوي اِْستَٰوي

 ----- ----- ----- ----- یَْقتَِربُ  اِْقتََربَ 

İhtilaf etmek, farklı olmak 

Eşit olmak, yönelmek 

Yaklaşmak 



dedi ki

قَالَ 
Rabbim

َربِّ 
gerçekten 

ben

إِنِّي
davet 
ettim

دََعْوتُ 

)٥(َونََھاًرا
ve 

gündüz

قَْوِمي
 gece

başka bir  
şey

kavmimi
لَْیالً 

)٦(فَِراًرافَلَْم یَِزْدُھمْ 
benim 

davetim

إِالَّ دَُعائِي
fakat onlara 

artırmadı 
kaçışlarından

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

51.DERS 



“Hakikaten ben, onları bağışlaman için her ne zaman 
kendilerini davet ettiysem, parmaklarını kulaklarına 
tıkadılar, elbiselerine büründüler, direttiler ve 
kibirlendikçe kibirlendiler!”

hakikaten 
ben

َوإِنِّي
her ne 
zaman

ُكلََّما
kendilerini 

davet ettiysem

دََعْوتُُھمْ 
bağışlaman 

için

ِلتَْغِفرَ 

أََصابِعَُھمْ 
parmaklarını

لَُھمْ 
 tıkadılar

 elbiselerine 

onları
فِي آَذَانِِھمْ َجعَلُوا

وا َوأََصرُّ
büründüler

 ve kibirlendiler
)٧(اْستِْكبَاًرا َواْستَْكبَُروا

kibirlendikçe

َواْستَْغَشْوا

ثِیَابَُھمْ 
kulaklarına

direttiler



) تَْفِعلُ سْ یَ  تَْفعَلَ سْ اِ  –  ) Kalıbı: Birinci kök harften önce 
 .eklenerek yapılır. İsteme anlamını katar (است)

Mazi Mastar Emir İsmi Fail Muzari İsmi Meful 

 اِْستِْغفَارٌ  ُمْستَْغفَرٌ  ُمْستَْغِفرٌ  اِْستَْغِفرْ  یَْستَْغِفرُ  اِْستَْغفَرَ 

Bağışlanma dilemek 

 ----- ----- ----- اِْستَِطعْ  یَْستَِطیعُ  اِْستََطاعَ 

Yapabilmek 

 اِْستِْھَزاءٌ  ----- ُمْستْھزٍ  اِْستَْھِزئْ  یَْستَْھِزئُ  اِْستَْھَزاَ 
Alay etmek 



Muzari  Mazi  Anlamı  Muzari  Mazi  Anlamı  

Ben  ُاَْستَْغِفرُ  اِْستَْغفَْرت 

Sen  َتَْستَْغِفرُ  اِْستَْغفَْرت 

O(er)  َیَْستَْغِفرُ  اِْستَْغفَر 

O(dş)  ْتَْستَْغِفرُ  اِْستَْغفََرت 

Biz نَْستَْغِفرُ  اِْستَْغفَْرنَا 

Siz  ْتَْستَْغِفُرونَ  اِْستَْغفَْرتُم 

Onlar یَْستَْغِفُرونَ  اِْستَْغفَُروا 
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ey 
kavmim 

 َویَا قَْومِ 
bağışlanma 

dileyin 

 اْستَْغِفُروا
Rabbinizden 
 َربَُّكمْ 

sonra 
 یُْرِسلِ  ثُمَّ 

göndersin 
 تُوبُٓوا

O’na 

gökten bol bol 
yağmur 

tevbe 
edin ki 

 اِلَْیھِ 

اءَ   َویَِزْدُكمْ  السََّمٓ
katsın üzerinize güç 

ةً  تُِكمْ  قُوَّ  اِٰلى قُوَّ
 gücünüze 

 ِمْدَراراً  َعلَْیُكمْ 

Ey kavmim! Rabbinizden bağışlanma dileyin, 
sonra O’na tevbe edin ki, üzerinize gökten bol bol 
yağmur göndersin ve gücünüze güç katsın. 
Günahkârlar olarak yüz çevirmeyin. (11:52)  

affet 
 فَاْعفُ 

onları 
 َعْنُھمْ 

mağfiret 
dile 

 َواْستَْغِفرْ 
onlar 
için 

ve onlarla 
istişare et 

اْالَْمرِ  فِي َوَشاِوْرُھمْ  لَُھمْ   
iş 

hususunda 

Onları affet, onlar için mağfiret dile ve iş 
hususunda onlarla istişare et! (3:159) 
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de ki 
 قُلْ 

ne dersiniz 

 اََراَْیتُمْ 
eğer 

 اِنْ 
size  

gelirse 

 اَوْ  اَٰتیُكمْ 
veya 

 َعذَابُھُ 
geceleyin 

gündüzün 
istemekte 

acele ediyorlar 
O’nun  
azabı 

 ً  ِمْنھُ  نََھاراً  بَیَاتا
ondan hangisini  o 

suçlular  

 یَْستَْعِجلُ  َماذَا  اْلُمْجِرُموَن 

De ki: “Ne dersiniz? Eğer O’nun azabı geceleyin 
veya gündüzün size gelirse! O suçlular ondan 
hangisini istemekte acele ediyorlar? (10:50) 

birdir
َسَواءٌ 

kendileri 
için

َعلَْیِھمْ 
mağfiret 
dilemen

أَْستَْغفَْرتَ 
onlar 
için

لَُھمْ لَُھمْ 
onlar için

أَمْ 
 mağfiret 

dilememen

onları

veya
لَْم تَْستَْغِفرْ 

إِنَّ لَْن یَْغِفرَ 
Allah Allah

 َ یَْھِدي الَ ا�َّ
hidâyet 
vermez

اْلقَْومَ 
bir 

kavme

 اْلفَاِسِقیَن 
 yoldan 

çıkmış olan

 ُ لَُھمْ ا�َّ
asla 

bağışlamazşüphesiz

Onlar için mağfiret dilemen veya onlar için 
mağfiret dilememen kendileri için birdir. Allah 
onları asla bağışlamaz! Şüphesiz Allah, yoldan 
çıkmış olan bir kavme hidâyet vermez. (63:6) 



82 

her ümmetin 
vardır 

ةٍ   َوِلُكّلِ اُمَّ
bir eceli 

 اََجلٌ 
zaman 

 فَِاذَا
 geldiği  

اءَ   َساَعةً  َجٓ
bir an 

 اََجلُُھمْ 
ne geri 

kalabilirler 
ve ne de ileri 
gidebilirler 

ecelleri 
  َوَال یَْستَْقِدُموَن  َال یَْستَأِْخُرونَ 

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

zaman 
 َواِذَٓا

indirildiği 
 اُْنِزلَتْ 

bir sûre 
 ُسوَرةٌ 

iman 
edin 

 َمعَ  اَْن ٰاِمنُوا
 beraber  

 بِا�ِ 
cihad  

edin diye 
Resûlüyle 

servet  
sahibi olanlar 

Allah’a 
 َرُسوِلھِ  َوَجاِھدُوا

 ِمْنُھمْ 
 içlerinden  senden izin 

istediler 
ve 

dediler 

 ذَْرنَا َوقَالُوا
bizi  

bırak da 

 نَُكنْ 
olalım 

 َمعَ 
beraber 

  اْلقَاِعِدیَن 
oturanlarla 

الطَّْولِ  اُولُوا اْستَأْذَنَكَ   

Allah’a iman edin ve Resûlüyle beraber cihad edin” 
diye bir sûre indirildiği zaman, içlerinden servet 
sahibi olanlar, senden izin istediler ve: “Bizi bırak 
da oturanlarla beraber olalım” dediler. (9:86) 
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ancak 
 اِنََّما

yol (aleyhte 
sorumluluk) 

 السَّبِیلُ 
senden izin 

isteyenleredir 

یَْستَأِْذنُونَكَ الَِّذیَن َعلَى   
kendileri zengin  
oldukları halde 

اَْغنِیَٓاءُ َوُھْم   َمعَ  
beraber 

 َرُضوا
olmaya geride  

kalanlarla 
razı 

oldular 

 اْلَخَواِلفِ  بِاَْن یَُكونُوا

Yol, ancak kendileri zengin oldukları halde (savaşta 
geride kalmak için) senden izin isteyenleredir. Onlar, 
geride kalanlarla beraber olmaya razı oldular. (9:93) 

peygamberlerle 
de

ِمْن قَْبِلكَ َولَقَدِ 
senden 
önceki

alay 
edildi

ama 
kuşatıverdi

فََحاقَ 

َسِخُروابِالَِّذیَن 
alay 

edenleri

ِمْنُھمْ 
onlarla

َما َكانُوا
Oldukları 

şey

بُِرُسلٍ اْستُْھِزئَ 

 یَْستَْھِزُؤنَ بِھِ 
kendisiylealay 

etmekte

andolsun

Andolsun senden önceki peygamberlerle de alay 
edildi, ama onlarla alay edenleri,  kendisiyle alay 
etmekte oldukları şey kuşatıverdi. (21:41) 
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Yoksa: “Onu, uydurdu mu?” diyorlar. De ki: “Eğer doğru 
sözlü iseniz, Allah’tan başka gücünüz yeten kimseleri de 
çağırın ve onun gibi uydurulmuş on sûre getirin. (11:13) 

yoksa 
 اَمْ 

diyorlar 
 یَقُولُونَ 

onu (Kur’an’ı)  
uydurdu mu 

 اْفتَٰریھُ 
de ki 

 ُسَورٍ  قُلْ 
sûre 

 فَأْتُوا
on onun 

gibi 

çağırın 

getirin 
 ِمثِْلھِ  بِعَْشرِ 

 َمنِ 
kimseleri de 

uydurulmuş 

gücünüz 
yeten 

هللاِ ِمْن دُوِن  اْستََطْعتُمْ   
 Allah’tan 

başka 

 اِنْ 
eğer 

 ُكْنتُمْ 
iseniz 

  َصاِدقِیَن 
doğru sözlü 

 ُمْفتََریَاتٍ 

 َواْدُعوا

emrolunduğun 
gibi 

 َوَمْن تَابَ 
tevbe  

edenler de... 
öyle ise 

dosdoğru ol 
seninle 
beraber 

تَْطغَْواَوَال  َمعَكَ   
 haddi de 
 aşmayın 

 اِنَّھُ 
şüphesiz o 

 بَِما تَْعَملُونَ 
yaptıklarınızı 

  بَِصیرٌ 
hakkıyla 
görendir 

ا اُِمْرتَ  فَاْستَِقمْ   َكَمٓ

Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol! Seninle beraber 
tevbe edenler de! ... Haddi de aşmayın! Şüphesiz o, 
yaptıklarınızı hakkıyla görendir. (11:112) 
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peygamberlerle 
de

ِمْن قَْبِلكَ َولَقَدِ 
senden 
önceki

alay 
edildi

ama kuşatıverdi
َسِخُروابِالَِّذیَن فََحاقَ 

alay 
edenleri

ِمْنُھمْ 
onlarla

َما َكانُوا
oldukları 

şey

بُِرُسلٍ اْستُْھِزئَ 

 یَْستَْھِزُؤنَ بِھِ 
kendisiylealay 

etmekte

andolsun

Andolsun senden önceki peygamberlerle de alay 
edildi, ama onlarla alay edenleri,  kendisiyle alay 
etmekte oldukları şey kuşatıverdi. (21: 41) 

zaman
َواِذَا

eriştikleri
بَلَغَ 

çocuklarınız
اْالَْطفَاُل ِمْنُكمُ 

 ergenlik 
çağına

قَْبِلِھْم ِمْن الَِّذیَن اْلُحلُمَ 
kendilerinden  

öncekiler

فَْلیَْستَأِْذنُوا
 izin istedikleri 

gibi 
onlar da izin 

istesinler

َكَما اْستَأْذَنَ 

Çocuklarınız ergenlik çağına eriştikleri zaman 
kendilerinden öncekiler (büyükleri) izin 
istedikleri gibi onlar da izin istesinler. (24:59) 
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de ki
قُلْ 

 ancak 
إِنََّما

ben  
de

أَنَا
bir 

insanım

إِلَيَّ بََشرٌ 
bana

ِمثْلُُكمْ 
 vahyolunuyor

bir tek

sizin  
gibi

أَنََّما إِلَُھُكمْ یُوَحى

فَاْستَِقیُموا
ilah  

olduğu

 O’na
َواْستَْغِفُروهُ إِلَْیھِ 

ve O’ndan 
mağfiret dileyin

َوَوْیلٌ 
vay haline

 ِلْلُمْشِرِكیَن 
 o 

müşriklerin

إِلَھٌ 

َواِحدٌ 
ilahınızın

öyle ise 
yönelin

De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Bana ilahınızın 
bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Öyle ise O’na yönelin ve 
O’ndan mağfiret dileyin. Vay o müşriklerin haline! (41:6) 

çabuk 
istiyorlar

یَْستَْعِجلُ 
onu
بَِھا

inanmayanlar
الَِّذیَن َال یُْؤِمنُونَ 

ona
بَِھا

ِمْنَھا
 ondan 

َوالَِّذیَن آََمنُوا

 korkarlar
hak 

olduğunu

iman edenler ise

َویَْعلَُمونَ ُمْشِفقُونَ 
ve gerçekten onun

اْلَحقُّ أَنََّھا
bilirler

Ona inanmayanlar, onu (kıyâmeti) çabuk istiyorlar. 
İman edenler ise ondan korkarlar ve gerçekten 
onun hak olduğunu bilirler. (42:18) 
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icabet edin
اْستَِجیبُوا

Rabbinize
ِلَربُِّكمْ 

önce
ِمْن قَْبلِ 

gelmeden
أَْن یَأْتِيَ 

ِمَن ا�َِّ 
Allah’tan

یَْومٌ 
 asla geri 

çevrilmeyecek

o gün

bir gün
َال َمَردَّ لَھُ 

َوَما لَُكمْ َما لَُكمْ 
sığınılacak 
hiçbir yer inkâr/itiraz da

یَْوَمئِذٍ ِمْن َمْلَجأٍ  ِمْن نَِكیٍر 
sizin için 

yoktur
sizin için 

yoktur
Allah’tan asla geri çevrilmeyecek bir gün gelmeden 
önce Rabbinize icabet edin. O gün sizin için sığınılacak 
hiçbir yer yoktur. Sizin için inkâr/itiraz da yoktur. (42:47) 

işte bugün
فَاْلیَْومَ 

cezalandırılacaksınız

تُْجَزْونَ 
bir azab ile
َعذَابَ 

alçaltıcı

فِي اْألَْرِض اْلُھونِ 
yeryüzünde

بَِما ُكْنتُمْ 
 kibirlenmekte olduğunuzdan

بِغَْیِراْلَحقِّ تَْستَْكبُِرونَ 
haksız 
yere

İşte yeryüzünde haksız yere kibirlenmekte 
olduğunuzdan bugün alçaltıcı bir azab ile 
cezalandırılacaksınız. (46:20) 
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de ki
قُلْ 

ne dersiniz
أََرأَْیتُمْ 

eğer
إِنْ 

 ise
بِھِ َكانَ 

onu
ِمْن ِعْنِد ا�َِّ 

 siz inkâr 
etmişseniz

bunun benzerine

(bu) Allah 
katından

َوَشِھدَ َوَكفَْرتُمْ 

َعلَى ِمثِْلھِ 
bir şahid iman etmişse

  ve siz deَواْستَْكبَْرتُمْ فَآََمنَ 
kibirlenmişseniz

ِمْن بَنِي إِْسَرائِیلَ َشاِھدٌ 
ve şahid 

olup

israiloğullarından

De ki: “Ne dersiniz? Eğer (bu) Allah katından ise, 
siz onu inkâr etmişseniz ve israiloğullarından bir 
şahid bunun benzerine şahid olup iman etmişse 
ve siz de kibirlenmişseniz (haliniz ne olur)? (46:10) 

Tıkla! (46:35) 

öyle ise sen 
de sabret

فَاْصبِرْ 
sabrettikleri 

gibi

َكَما َصبَرَ 
azim sahibi olanların (Nuh, 
ibrahim, Musa ve isa’nın)

أُولُو اْلعَْزمِ 
peygamberlerden

ُسلِ   onlar َوَال تَْستَْعِجلْ ِمَن الرُّ
için

de acele 
etme

لَُھمْ 

Öyle ise peygamberlerden azim sahibi olanların (Nuh, 
ibrahim, Musa ve isa’nın) sabrettikleri gibi sen de sabret. 
Onlar için (azabın gelmesine) de acele etme! (46:35)  
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zaman
ا فَلَمَّ

onu 
gördükleri

َرأَْوهُ 
yayılan bir 

bulut olarak

َعاِرًضا
yönelerek
َھذَاُمْستَْقبِلَ 

işte  
bu

أَْوِدیَتِِھمْ 
 dediler ki

hayır

vadilerine
َعاِرضٌ قَالُوا

ُھوَ 
bize yağmur 
yağdıracak acele  

ettiğiniz şeydir

بِھِ َما اْستَْعَجْلتُمْ 
kendisi 

için

ِریحٌ 
bir 

rüzgârdır

فِیَھا
 içinde 

bulunan 

َعذَابٌ بَلْ ُمْمِطُرنَا
bir 

azab

bir  
buluttur

o
  أَِلیمٌ 

acı

Onu (azabı) vadilerine yönelerek yayılan bir 
bulut olarak gördükleri zaman dediler ki: “işte 
bu, bize yağmur yağdıracak bir buluttur.” Hayır, 
o, kendisi için acele ettiğiniz şeydir. İçinde acı 
bir azab bulunan bir rüzgârdır. (46:24) 



Mazi Mastar Emir İsmi Fail Muzari İsmi Meful 

 ----- ----- ----- اِْستَِطعْ  یَْستَِطیعُ  اِْستََطاعَ 

 اِْستِْكبَارٌ  ----- ُمْستَْكبِرٌ  اِْستَْكبِرْ  یَْستَْكبِرُ  اِْستَْكبَرَ 

 ----- ----- ُمْستَِجبٌ  اِْستَِجبْ  یَْستَِجیبُ  اِْستََجابَ 

 اِْستِْھَزاءٌ  ----- ُمْستْھزٍ  اِْستَْھِزئْ  یَْستَْھِزئُ  اِْستَْھَزاَ 

Yapabilmek 

Tekebbür etmek, büyüklenmek 

Kabul etmek, cevap vermek 

Alay etmek 



Mazi Mastar Emir İsmi Fail Muzari İsmi Meful 

 اِْستِْعَجالٌ  ----- ----- اِْستَْعِجلْ  یَْستَْعِجلُ  اِْستَْعَجلَ 

 ----- ----- ----- ----- یَْستَاِْذنُ  اِستَاْذَنَ 

 ----- ----- ُمْستَقِیمٌ  اِْستَِقمْ  یَْستَقِیمُ  اِْستَقَامَ 

 ----- ----- ----- ----- یَْستَاِْخرُ  اِْستَاَْخرَ 

Acele etmek, ettirmek 

İzin istemek 

Doğru olmak, doğru gitmek 

Geciktirmek 



Yer, şiddetli bir sarsıntı 
ile sarsıldığı zaman, Yer, ağırlıklarını çıkardığı zaman, Ve 
insan: “buna ne oluyor?” dediği zaman, O gün (yer), 
haberlerini söyler.Zira Rabbin ona vahyetmiştir.

zaman
إِذَا

sarsıldığı
ُزْلِزلَتِ 

yer
اْألَْرضُ 

şiddetli bir sarsıntı ile
)١(ِزْلَزالََھا 

)٢(أَثْقَالََھا
ağırlıklarını

َوأَْخَرَجتِ 
 yer

ne  
oluyor

çıkardığı zaman 
اْألَْرضُ 

)٣(لََھاَوقَالَ 
insan o gün

یَْوَمئِذٍ 

ثُ  تَُحدِّ
söyler

)٤(أَْخبَاَرَھا
haberlerini

بِأَنَّ 
 zira 

ْنَسانُ  َمااْإلِ

َربَّكَ 
Rabbin

ve dediği 
zaman buna 

)٥(لََھاأَْوَحى
vahyetmiştirona

52.DERS 



O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilsin diye, 
bölük bölük çıkıp (hesap yerine) giderler. Artık kim zerre 
ağırlığınca bir hayır işlerse, onu görür. Kim de zerre 
ağırlığınca bir şer işlerse o da onu görür.

o gün
یَْوَمئِذٍ 

çıkıp 
giderler

یَْصدُرُ 
insanlar
النَّاسُ 

bölük  
bölük

أَْشتَاتًا

فََمنْ 
artık  
kim

ِلیَُرْوا

 amellerizerre

kendilerine 
gösterilsin diye

َخْیًرایَْعَملْ )٦(أَْعَمالَُھْم 
ağırlığınca

 onu görür
َوَمنْ )٧(یََرهُ 

kim  
de

یَْعَملْ 
işlerse

ِمثْقَالَ 
 ağırlığınca

ةٍ ِمثْقَالَ  ذَرَّ

ةٍ  ذَرَّ
zerre

işlersebir  
hayır

ا )٨(یََرهُ َشر�  
bir  
şer

o da onu 
 görür



Rubai (dörtlü) fiil örnekleri: Dört kök harften 
meydana gelen fiillere rubai (dörtlü) fiil adı 
verilir. Bunların sayısı çok az olduğu için tafsilatlı 
olarak incelenmemiştir. Kur’an’da geçen dörtlü 
fiil örnekleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

zaman بعثر
اْلقُبُورُ 

 deşildiği
َوإِذَا بُْعثَِرتْ 

kabirler

Kabirler deşildiği zaman. (82:4) 

 قَالَتِ  حصحص
 dedi ki 

 اْمَراَتُ 
karısı 

 اْلعَِزیزِ 
Azizin 

نَ   اْلـٴٰ
işte şimdi 

 َحْصَحصَ 
ortaya çıktı 

 اْلَحقُّ 
hak 

Azizin karısı dedi ki: “İşte şimdi hak ortaya çıktı. (12:51) 
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Bunlar arasında bocalayıp dururlar. Ne onlara (4:143) 
(Mü’minlere) ne de bunlara (kâfirlere tam bağlıdırlar).  

 دمدم
fakat onu 

yalanladılar

فََكذَّبُوهُ 
ve deveyi 
de kestiler

فَعَقَُروَھا
bunun üzerine 

yerle bir etti

فَدَْمدَمَ 
onları
اَھاَعلَْیِھمْ   فََسوَّ

ve orayı da 
dümdüz etti

َربُُّھمْ 
 günahları 
sebebiyle Rableri de

بِذَْنبِِھمْ 

Fakat onu yalanladılar ve deveyi de kestiler. Bunun 
üzerine Rableri de, günahları sebebiyle onları yerle bir 
etti ve orayı da dümdüz etti. (91:14) 

 ذبذب
bocalayıp 
dururlar 

 ُمذَْبذَبینَ 
arasında 

 ٰذِلكَ  بَْینَ 
ne onlara 

(Mü’minlere)  

ءِ َالٓ اِٰلى  ٰھُٓؤَالٓ ءِ َوَالٓ اِٰلى   ٰھُٓؤَالٓ  
ne de bunlara  

(kâfirlere tam bağlıdırlar) 
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 زحزح
kim 

 فََمنْ 
uzaklaştırılır 

 ُزْحِزحَ 
ateşten 

 َعِن النَّارِ 
ve 

sokulursa 
cennete 

 فَقَدْ  اْلَجنَّةَ  َواُْدِخلَ 
kurtuluşa 
ermiştir gerçekten 

 فَازَ 

Kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete 
sokulursa, gerçekten, kurtuluşa ermiştir. (3:185) 

 زلزل
onlara 

dokundu 

 َمسَّتُْھمُ 
öyle 

yoksulluklar 

اُء   اْلبَأَْسٓ  
ve 

sıkıntılar 

اُء   رَّٓ َوالضَّ  
ve sarsıldılar 

ki 
neticede 

َوُزْلِزلُوا    َحتّٰى 

diyorlardı 
ُسولُ   الرَّ  

beraberindeki 
ٰاَمنُواَوالَِّذیَن   َمعَھُ  

ve 
Mü’minler 

 یَقُولَ 
Rasul 

َمٰتى    
ne  

zaman 

هللاِ نَْصُر   
Allah’ın 
yardımı 

Onlara öyle yoksulluklar ve sıkıntılar dokundu ve 
sarsıldılar ki, neticede Peygamber ve beraberindeki 
Mü’minler: “Allah’ın yardımı ne zaman!” diyorlardı. (2:214) 
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 عسعس
geceye

َواللَّْیلِ 
 zaman 
إِذَا

kararmaya 
yüz tuttuğu

 َعْسعََس 

Kararmaya yüz tuttuğu zaman geceye. (81:17) 

 قشعر
Allah

 ُ اَ�ّٰ
indirdi
لَ  نَزَّ

en güzelini
اَْحَسنَ 

 sözün
اْلَحِدیثِ 

َمثَانِيَ 
ve tekrar  

tekrar okunan

 ً ِكتَابا
 (âyetleri) birbirine 

benzeyen

derileri

bir kitap 
olarak

 ً ُمتََشابِھا

یَْخَشْونَ الَِّذیَن تَْقَشِعرُّ 
ondan Rablerinden

َربَُّھمْ  ُجلُودُ ِمْنھُ 
ürperir (tüyleri 

diken diken olur)korkanların

Allah, sözün en güzelini, (âyetleri) birbirine 
benzeyen ve tekrar tekrar okunan bir kitap 
olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan 
derileri ürperir (tüyleri diken diken olur)! (39:23) 
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 كبكب
yüzüstü atılırlar

فِیَھا
onlar
 َواْلغَاُونَ ُھمْ 

ve azgınlar
فَُكْبِكبُوا

oraya

Onlar ve azgınlar oraya (ateşe) yüzüstü atılırlar. (26:94) 

 وسوس
vesvese 
verdi 

 فََوْسَوسَ 
ikisine 
 لَُھَما

şeytan 
 الشَّْیَطانُ 

göstermek 
için 

 َعْنُھَما ِلیُْبِديَ 
kendilerine 

 لَُھَما
kapalı 
olan 

onlara 
ُوِريَ َما   

Şeytan, kendilerine kapalı olan avret yerlerini 
onlara göstermek için ikisine vesvese verdi. (7:20) 

ُخْضرٍ  عبقر
yeşil

ُمتَِّكئِینَ 
 yastıklara yaslanırlar
َوَعْبقَِرّيٍ َعلَى َرْفَرفٍ 

harikulade 
güzel

 ِحَسانٍ 
ve işlemeli 
döşeklere

Yeşil yastıklara ve harikulade güzel işlemeli 
döşeklere yaslanırlar. (55:76) 



Mef’ulu mutlak : Cümlenin içinde geçen bir 
fiilin nasıl gerçekleştirildiğini belirtmek için 
cümlenin sonunda o fiilin mastarı kullanılır ki 
buna mef’ulu mutlak denir. Mastardan sonra 
bir sıfat da gelebilir. 

ْلنَاهُ َوُكلَّ َشْيءٍ  فَصَّ
 her şeyiBiz beyân ettik

 تَْفِصیالً 
açık açık

Biz her şeyi açık açık beyân ettik. (17:12) 

 َوَمنْ 
kim şirk 

koşarsa 

 بِا�ِ  یُْشِركْ 
Allah’a 

 فَقَدْ 
muhakkak 

 َضلَّ 
sapmış 

olur 

 َضَالالً 
bir 

sapıklıkla 

  بَِعیداً 
uzak 

Kim Allah’a şirk koşarsa, muhakkak uzak bir 
sapıklıkla sapmış olur. (4:116) 
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 ve onu  
ayırdık ki

ِلتَْقَراَهُ 
onu okuyasın bir Kur’an 

olarak
 insanlara 
َعٰلى ُمْكثٍ َعلَى النَّاِس 

ağır ağır  
(üzerinde dura dura)

ْلنَاهُ  َونَزَّ
biz onu 
indirdik

  تَْنِزیالً 
 peyderpey

 ً فََرْقنَاهُ َوقُْرٰانا

Ve onu bir Kur’an olarak (âyet ve sûrelere) 
ayırdık ki, insanlara onu ağır ağır (üzerinde dura 
dura) okuyasın! Biz onu peyderpey indirdik! (17:106) 

ortağı
اْلُمْلكِ  فِيَولَْم یَُكنْ 

O’na O 
yaratmıştır

ُكلَّ َوَخلَقَ 
her

َشْيءٍ 
şeyi

فَقَدََّرهُ 
 ona  

(o yarattığına)  
bir düzen vermiş/

   تَْقِدیراً َشِریكٌ لَھُ 
mukadderatını 
tayin etmiştir

olmamıştır hükümranlıkta 

O’na hükümranlıkta ortağı olmamıştır, her şeyi 
O yaratmıştır, ona (o yarattığına) bir düzen 
vermiş/mukadderatını tayin etmiştir. (25:2) 
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bir  
kaynak

َعْینًا
içeceği

یَْشَربُ 
Allah’ın 

kullarının

بَِھا
ondan

ُرونََھاِعبَادُ ا�َِّ  یُفَّجِ
 akıttıkça onu 

akıtırlar

 تَْفِجیًرا 

Allah’ın kullarının ondan içeceği bir kaynak! Onu 
akıttıkça akıtırlar. (76:6) 

َشِریكٌ 
ortağı

َولَْم یَُكنْ 
kendisinin

bir 
yardımcısı

olmamış
فِي اْلُمْلكِ لَھُ 

ِمَن الذُّلِّ 
ve âcizlikten  

dolayı da

olmamış olan

O’nu tekbir  
et/yücelt

 تَْكبِیراً َوَكبِّْرهُ 
tekbir  

getirerek

َولَْم یَُكْن لَھُ 

َوِليٌّ 
mülkte

Mülkte/hâkimiyette kendisinin ortağı olmamış ve 
âcizlikten dolayı da bir yardımcısı olmamış olan Allah’a 
mahsustur.” O’nu tekbir getirerek tekbir et/yücelt! (17:111) 
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Kuşkusuz Allah ve melekleri, Peygamber’e 
salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona 
içtenlikle salât ve selam getirin. (33:56) 

kuşkusuz

اِنَّ 
Allah

 veهللاَ 
melekleri

َوَمٰلٓئَِكتَھُ 
salat 

ederler

یَُصلُّونَ 

الَِّذیَن ٰاَمنُوا
iman edenler

َعلَى النَّبِيّ 
 ey

siz de ve selam 
getirin

Peygamber’e
یَٓا اَیَُّھا

ً َصلُّوا  تَْسِلیما
ona

َوَسلُِّمواَعلَْیھِ 
salâtiçtenlikle

biz

نَْحنُ 
onları 

yarattık

َخلَْقنَاُھمْ 
ve sımsıkı 
bağladık

َوَشدَْدنَا
bağlarını

بَدَّْلنَاأَْسَرُھمْ 
değiştiririz

َوإِذَا
dilediğimiz

zaman 
da

أَْمثَالَُھمْ ِشئْنَا
tebdil  
eder

 تَْبِدیًال 
onları 

benzerleriyle

Biz onları yarattık ve bağlarını sımsıkı 
bağladık. Dilediğimiz zaman da onları 
benzerleriyle tebdil eder değiştiririz. (76:28) 
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اِنََّما
ancak

یُِریدُ 
 istiyor
َعْنُكمُ ِلیُْذِھبَ هللاُ 

Allahgidermek
sizden

ْجسَ  الّرِ
günah 
kirini

َرُكمْ  َویَُطّھِ اَْھَل اْلبَْیتِ 
ey Ehl-i 
Beyt!

ve sizi tertemiz 
yapmak 

 تَْطِھیراً 
pâk

Ey Ehl-i Beyt! Allah, ancak sizden günah kirini 
gidermek ve sizi pâk tertemiz yapmak istiyor. (33:33) 

یَٓا اَیَُّھا
ey

الَِّذیَن ٰاَمنُوا
 iman edenler!

ِذْكراً هللاَ اْذُكُروا
anınAllah’ızikredip

 َكثِیراً 
çokça

Ey iman edenler! Allah’ı çokça zikredip anın. (33:41) 
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Onların dediklerine sabret ve onlardan güzel 
bir ayrılışla ayrıl! (73:10) 

onların 
dediklerine

َواْھُجْرُھمْ 
sabret bir ayrılışla

 َجِمیالً َھْجًرا
güzel

َعلَى َما یَقُولُونَ َواْصبِرْ 
ve onlardan 

ayrıl

ey
یَا أَیَُّھا

iman edenler
الَِّذیَن آََمنُوا

tevbe edin
تُوبُوا

Allah’a
تَْوبَةً ا�َِّ  إِلَى

bir tevbe ile
نَُصوًحا
 kesin

Ey iman edenler! Allah’a kesin bir tevbe ile 
tevbe edin. (66:8) 



 ُزْلِزلُوا

 َعْسعَسَ 

 ُزْحِزحَ 

 َعْبقَِريٍّ 

 تَْقَشِعرُّ 

 فَُكْبِكبُوا

 فََوْسَوسَ 

 یَُوْسِوسُ 

 بُْعثِرَ 

 َحْصَحصَ 

 فَدَْمدَمَ  

 ُمذَْبذَبِینَ 

Kelimelerin anlamlarını yazın. 

Sarsıldılar 

Ayrıldı 

Çıkarıldı 

Halılar 

Ürperir 

Baş aşağı atıldılar 

Fısıldadı 

Fısıldar 

Alt - üst edildi 

Ortaya çıktı 

Yıktı 

Tereddüt edenler 



 قُتِّلُوا تَْقتِیالً 

 َكبِّْرهُ  تَْكبِیراً 

 ً  َسِلُّمواْ تَْسِلیما

ْلنَا هُ  تَْنِزیالً   نَزَّ
 

 تَْفِصیالً 

 َضَالًال بَِعیدًا

 تَْفِجیًرا

 ِذْكراً َكثِیراً 

ْلنَاهُ   فَصَّ

 َضلَّ 

ُرونََھا   یُفَِجّ

 َواْلعَْنُھمْ 

Öldürüldükçe 
öldürüldüler 

Onu yücelttikçe yücelt 

Teslimiyetle 
selamlayın 

Onu indirdikçe indirdik 

Açıklama 

Uzak sapış 

Fışkırtma 

Çok anma 

Onu açıkladık 

Saptı 

Onu fışkırtırlar 

Onları lanetle 



 َواْھُجْرُھمْ 

الَىتُوبُواْ ِ هللاِ   

 ً  تَْوبَةً نَُّصوحا

 یَُصلُّونَ 

 اْستِْكبَاراً 

 بَدَّْلنَا تَْبِدیالً 
 

هللاَ اْذُكُرواْ 
 

 َھْجراً َجِمیالً 

 قَدَُّروَھا تَْقِدیًرا 
 

َرُكْم تَْطِھیراً   یَُطّھِ

Onları bırak 

Allah’a tevbe edin 

Salat ederler 

Büyüklenme 

Değiştirmeyle 
değiştirdik 

Onu ölçüyle takdir ettiler 

Allah’ı anın 

Güzel bırakış 

İçten tevbe 

Sizi temizledikçe temizlesin 



ey
یَٓا اَیَُّھا

Peygamber!
النَّبِيُّ 

de ki
قُلْ 

eşlerine
ِالَْزَواِجكَ 

تُِرْدنَ 
 istemekte

اِنْ 
 siz iseniz

haydi gelin

eğer
ُكْنتُنَّ 

اْلَحٰیوةَ الدُّْنیَا

اَُمتِّْعُكنَّ 
 ve onun  
süsünü

ve sizi 
salıvereyim 
(boşayayım)

ْحُكنَّ  ً َواَُسّرِ َسَراحا
bir salıverme 

ile

فَتَعَالَْینَ َوِزینَتََھا
dünya hayatını

sizi faydalandırayım 
(boşanma bedelini 

vereyim)

﴾٢٨﴿َجِمیالً 
 güzel 

Ey Peygamber! Eşlerine de ki: “Eğer siz dünya hayatını 
ve onun süsünü istemekte iseniz, haydi gelin sizi 
faydalandırayım (boşanma bedelini vereyim) ve sizi güzel 
bir salıverme ile salıvereyim (boşayayım).”
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eğer
َواِنْ 

-sanız
ُكْنتُنَّ 

istiyor
تُِرْدنَ 

Allah’ı
هللاَ 

فَِانَّ 
 bilin ki gerçekten

َوَرُسولَھُ 
 ve ahiret yurdunu

iyi  
davrananlar için

Resûlünü
ِخَرةَ  َوالدَّاَر اْالٰ

ِمْنُكنَّ هللاَ 
 hazırlamıştırbir  

mükâfat

ً اَْجراً  ﴾٢٩﴿َعِظیما
büyük

ِلْلُمْحِسنَاتِ اََعدَّ 
Allahiçinizden

ey
یَا

hanımları!
اءَ  نَِسٓ

Peygamber

 ِ النَّبِّي
kim
بِفَاِحَشةٍ َمنْ 

 bir 
hayâsızlık

یَأْتِ 
 sizden

onun

yaparsa
ُمبَیِّنَةٍ ِمْنُكنَّ 

اْلعَذَابُ 

 çıkarılır

iki katına
َوَكانَ ِضْعفَْینِ 

-dır.

یَُضاَعفْ 

لََھا

açık

azabı
ٰذِلَك 

bu da

َعلَى هللاِ   ﴾٣٠﴿یَِسیراً 
Allah’apek kolay

Eğer Allah’ı, Resûlünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, bilin ki Allah, 
gerçekten içinizden iyi davrananlar için büyük bir mükâfat 
hazırlamıştır. Ey Peygamber hanımları! Sizden kim açık bir              
hayâsızlık yaparsa, onun azabı iki katına çıkarılır. Bu da Allah’a pek 
kolaydır.



kim
َوَمنْ 

itaat eder
یَْقنُتْ 

sizden
ِمْنُكنَّ 

 Allah’a
 ِ�ِ

 ً َصاِلحا

Sizden kim, Allah’a ve Resûlüne itaat eder ve salih 
amel işlerse, ona mükâfatını iki kat veririz ve onun için 
kusursuz bol bir rızık hazırlarız.

 salih amel

َوَرُسوِلھِ 

 ve işlerseiki kat

ve Resûlüne

اَوتَْعَملْ  نُْؤتَِھٓ

َواَْعتَْدنَا
mükâfatını

 onun  
için

ً لََھا ِرْزقا
bir rızık

 ً ﴾٣١﴿َكِریما
kusursuz 

bol

تَْینِ اَْجَرَھا َمرَّ
ona veririz

ve 
hazırlarız



Dişil çoğul fiil ve kelime örnekleri : Dişil çoğulların 
zamirleri ve fiil çekimleri aşağıda verilmiştir. 
İkinci çoğul dişi çekim: Siz kadınlar 

Muzari  Mazi  Anlamı  Anlamı  

Korudunuz  َّتَْحفَْظنَ  َحفَْظتُن Korursunuz 

 Yaparsınız تَْفعَْلنَ  Yaptınız فَعَْلتُنَّ 

Bitişik zamir Zamir  Anlamı  Anlamı  

Siz kadınlar  َُّكنَّ  اَْنتُن Sizi/size/sizin 



Üçüncü çoğul dişi çekim: O kadınlar 

Muzari  Mazi  Anlamı  Anlamı  

Korudular  َیَْحفَْظنَ  َحفَْظن Korurlar 

 Yaparlar یَْفعَْلنَ  Yaptılar فَعَْلنَ 

Bitişik zamir Zamir  Anlamı  Anlamı  

O kadınlar  َُّھنَّ  ُھن 
Onları/ 
onlara/ 
onların 



İkinci tekil dişi çekim: Sen (kadın) 

Muzari  Mazi  Anlamı  Anlamı  
Yazdın  ِتَْكتُبِینَ  َكتَْبت Yazarsın 

 Yaparsın تَْفعَِلینَ  Yaptın فَعَْلتِ 

Bitişik zamir Zamir  Anlamı  Anlamı  

Sen (kadın)  ِكِ  اَْنت Seni/sana/ 
senin 
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قَالُوا
 biz

ةٍ اُولُوا نَْحنُ  قُوَّ
kuvvet sahibiyiz

بَأٍْس َواُولُوا 
savaş ehliyiz

َشِدیدٍ 
 çetin

فَاْنُظِرياِلَْیكِ َواْالَْمرُ 
ama emirsenindirartık sen bak

َماذَا
ne

 تَأُْمِرینَ 
 emredeceğine 

dediler ki

Dediler ki: “Biz kuvvet sahibiyiz, çetin savaş ehliyiz, ama 
emir senindir. Artık ne emredeceğine sen bak. (27:33) 

gelince
قِیلَ 

 böyle mi
َعْرُشكِ اَٰھَكذَا

senin tahtın da
قَالَتْ 

dedi ki
ُھوَ َكاَنَّھُ 

 sanki o!
اَءتْ  ا َجٓ فَلَمَّ

ِمْن قَْبِلَھااْلِعْلمَ َواُوتِینَا
bize verilmişbilgidaha 

önce

َوُكنَّا
ve biz 

olmuştuk

 ُمْسِلِمینَ 
Müslüman

denildi ki

(Belkıs) gelince denildi ki: “Senin tahtın da 
böyle mi?  Dedi ki: “Sanki o!. Bize daha önce 
bilgi verilmiş ve biz Müslüman olmuştuk. (27:42) 
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denildi
لََھاقِیلَ 

gir
اْدُخِلي

 saraya
ْرحَ  ةً الصَّ لُجَّ

derin  
bir su

ا َراَتْھُ  فَلَمَّ
 sandı onu 

görünce

َوَكَشفَتْ َحِسبَتْھُ 
eteğini

َساقَْیَھاَعْن 
ve topladı

“Saraya gir” denildi. Onu görünce derin bir 
su sandı ve eteğini topladı. (27:44) 

hani 
 َواِذْ 

demişlerdi 
ki 

 قَالَتِ 
melekler 

 اْلَمٰلٓئَِكةُ 
Ey 

Meryem 
Şüphesiz Allah 

هللاَ اِنَّ  یَا َمْریَمُ   

kadınlarından 
اءِ  َواْصَطٰفیكِ   َعٰلى نَِسٓ

ve seni 
üstün kıldı 

 اْصَطٰفیكِ 

seni tertemiz 
kıldı 

  اْلعَالَِمیَن 
âlemlerin 

seni 
seçti 

 َوَطھََّركِ 

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



116 

Ey 
Meryem!  

 یَا َمْریَمُ 
kulluk et 

 اْقنُتِي
Rabbine 

 ِلَربِّكِ 
secde et rükû et 

 َمعَ  َواْرَكِعي َواْسُجِدي
rükû edenlerle beraber 

اِكِعیَن    الرَّ

Ey Meryem! Rabbine kulluk et, secde et ve rükû 
edenlerle beraber rükû et. (3:43) 

  فُُروَجُهن� َوَيْحَفْظَن ِمْن اَْبَصارِِهن�  َيْغُضْضنَ  لِلُْمْؤِمَناتِ  َوقُلْ 
بُِخُمِرِهن�  َولَْيْضِرْبنَ َما َظَهَر ِمْنَها اِ���  ٖزيَنَتُهن� َوَ�� يُْبٖديَن 

ُجُيوبِِهن�  َعلٰى  
Mü'min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, 
ırzlarını korusunlar. (Yüz ve el gibi) görünen kısımlar müstesna, 
zînet (yer)lerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının 
üzerine kadar salsınlar. (24:31) 
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اَْو اَْو اَْبَنائِِهن� اَْو اَٰباِء بُُعولَتِِهن� اَْو اَٰبائِِهن� لُِبُعولَتِِهن� اِ���  ٖزيَنَتُهن� َوَ�� ُيْبٖديَن 
اَْو اَْو نَِسائِِهن� اَْو َبٖنى اََخَواتِِهن� اَْو َبٖنى اِْخَوانِِهن� اَْو اِْخَوانِِهن� اَْبَناِء ُبُعولَتِِهن� 

ِو الط�ْفِل اَ ِمَن الر�َجاِل َغْيِر اُولِى اْ�ِ�ْرَبِة اَِو الت�ابِٖعيَن َما َملََكْت اَْيَمانُُهن� 
َما  لُِيْعلَمَ  بِاَْرُجلِِهن� َوَ�� َيْضِرْبَن َعلٰى َعْوَراِت الن�َساِء ال�ٖذيَن لَْم َيْظَهُروا 

لََعل�ُكْم تُْفلُِحونَ اَي�َه الُْمْؤِمُنوَن  َوتُوبُوا اِلَى الل�ِه َجٖميًعاِمْن ٖزيَنتِِهن� ُيْخٖفيَن   

Zinetlerini, kocalarından, yahut babalarından, yahut kocalarının 
babalarından, yahut oğullarından, yahut üvey oğullarından, yahut 
erkek kardeşlerinden, yahut erkek kardeşlerinin oğullarından, 
yahut kız kardeşlerinin oğullarından, yahut müslüman 
kadınlardan, yahut sahip oldukları kölelerden, yahut erkekliği 
kalmamış hizmetçilerden, yahut kadına ihtiyacı bulunmayan 
erkek tâbi'lerine, yahut henüz kadınların mahrem yerlerini 
anlamayan çocuklara gösterebilir. Gizledikleri süslerin bilinmesi 
için ayaklarını vurmasınlar.  Ey mü'minler, topluca Allah'a tevbe 
edin ki felâha eresiniz. (24:31) 



 ٰابَائِِھنَّ 

 اَْبنَائِِھنَّ 

 اْخَوانِِھنَّ 

 اْرَكٖعى

 ِزینَتَُھنَّ 

 َوْلیَْضِرْبنَ 

 ُخُمِرِھنَّ 

 ُجیُوبِِھنَّ 

 ُمْؤِمنَاتِ 

 یَْغُضْضنَ 

 اَْبَصاِرِھنَّ  

 یَْحفَْظنَ 

Kelimelerin anlamlarını yazın. 

Babaları 

Oğulları 

Erkek kardeşleri 

Ruku et 

Süsleri 

Vursunlar 

Baş örtüleri 

Yakaları 

Mümin kadınlar 

İndirsinler 

Gözleri 

Korusunlar 



 نَِسائِِھنَّ 

 اَْیَمانُُھنَّ 

 یُْخِفینَ 

 َعْرُشكِ 

 ِضْعفَْینِ 

 بُعُولَتِِھنَّ 

 اَْرُجِلِھنَّ 

 فَاْنُظٖرى
 

 فُُروَجُھنَّ 

 َال یُْبِدینَ 

 َال یَْضِرْبنَ  

 تَاُْمٖرینَ 

Kadınları 

Sağ elleri 

Gizlerler 

Tahtın 

İki kat 

Kocaları 

Ayakları 

Bak 

Edep yerlerini 

Göstermesinler 

Vurmasınlar 

Emredersin 



 َطھََّركِ 

ةً   لُجَّ

ْرحَ   الصَّ

اَٰھَكذَا
 

 اْصَطٰفیكِ 

 اْسُجٖدى
 

 اْدُخِلى

 اْقنُٖتى

 بَنِي اََخَواتِِھنَّ  
 

اُولُوا بَأٍْس    

Seni temizledi 

Derin bir su 

Böyle mi 

Seni seçti 

Secde et 

Kız kardeşlerinin oğulları 

Gir 

İtaat et 

Saray 

Savaş ehliyiz 



kim
َمنْ 

gelirse
اءَ  َجٓ

iyilikle
بِاْلَحَسنَةِ 

 ona  
vardır

فَلَھُ 

َوُھمْ 

Kim iyilikle gelirse ona, ondan (iyiliğinden) daha iyisi 
vardır. Onlar o gün korkudan emindirler. Kim de 
kötülükle gelirse, yüzükoyun ateşe sürülürler. (Onlara 
denilir ki:) “Yapmakta olduğunuz şeylerden başkasıyla 
mı cezalandırılıyorsunuz?”

onlar

َخْیرٌ 
 ondan

emindirler

daha  
iyisi

ِمْنَھا

ِمْن فََزعٍ 

َوَمنْ 
o gün

 gelirse
اءَ  یِّئَةِ َجٓ بِالسَّ

kötülükle
فَُكبَّتْ 

sürülürler
ُوُجوُھُھْم 

 yüzükoyun 

﴾٨٩﴿ٰاِمنُونَ یَْوَمئِذٍ 

النَّارِ فِي 

اِالَّ َھْل تُْجَزْونَ 
 ateşe 

mı 
cezalandırılıyorsunuz?başkasıyla

َما ُكْنتُمْ 
olduğunuz 
şeylerden

﴾٩٠﴿تَْعَملُونَ 

 korkudan 

yapmakta

kim de
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ancak
ا َمٓ اِنـَّ

ben 
emrolundum

اُِمْرتُ 
ibadet 

etmekle

اَْن اَْعبُدَ
 Rabbine

َربَّ 

الَِّذي

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

ki O

ٰھِذهِ 

 beldenin 
(Mekke’nin)

ben emrolundum

bu

َولَھُ اْلبَْلدَةِ 

اَْن اَُكونَ 
her şey

 müslümanlardan
﴾٩١﴿اْلُمْسِلِمینَ ِمَن 

َشْيءٍ ُكلُّ 

َواُِمْرتُ 
 O’nundur

olmamla

َمَھا َحرَّ
burayı haram 

 kılmıştır



FİİLİN MANASINI DEĞİŞTİREN EDATLAR 

 Seyahat etmek َضَرَب فِي Vurmak َضَربَ 

 ,Çarpmak َضَرَب َعلَى Vurmak َضَربَ 
vurmak 

 Misal vermek َضَرَب َمثَالً  Vurmak َضَربَ 

 Hüküm قََضى بَْینَ  İcra etmek قََضى
vermek 

 Öldürmek قََضى َعلَى İcra etmek قََضى

َوَضعَ     Koymak, 
yerleştirmek  َْوَضَع َعن Almak, 

çıkarmak 



FİİLİN MANASINI DEĞİŞTİREN EDATLAR 

 Getirmek اَتَى بِ  Gelmek اَتَى

 Zulmetmek بَغَى َعلَى Aramak بَغَى

 Tevbe تَاَب الَى
etmek 

 Tevbeyi kabul تَاَب َعلَى
etmek 

 ,Gelmek َجاءَ 
varmak  َِجاَء ب Getirmek 

 ,Dönmek َولَّى
döndürmek َولَّى الَى Bir şeye 

dönmek 

َولَّى    Dönmek, 
döndürmek  َْولَّى َعن Bir şeyden 

dönmek 
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dilerse 
 یُْذِھْبُكمْ 
sizi 

götürür 
eğer ey 

 النَّاسُ  اَیَُّھا
insanlar 

 َویَأْتِ 
ve 

getirir 

 بِٰاَخِرینَ 
başkalarını 

 َوَكانَ 
-dir 

 هللاُ 
Allah 

ٰذِلكَ  َعٰلى   قَِدیراً  
buna hakkıyla 

gücü yeten 

 یََشأْ  اِنْ 

Ey insanlar! Eğer dilerse sizi götürür ve başkalarını 
getirir! Allah, buna hakkıyla gücü yetendir. (4:133) 

hani
اِذْ 

girmişlerdi 
de

دََخلُوا
Davud’un  

yanına

دَاُودَ  َعٰلى
 ürkmüştü

تََخفْ َال فَفَِزعَ 
korkma

ِمْنُھمْ 
 dediler ki

birimiz

onlardan

قَالُوا

بَْعٍض  َعٰلىَخْصَمانِ 
haddi 
aşmış hükmet

بَْینَنَافَاْحُكمْ 
 aramızda 

بِاْلَحقِّ 
hak ile

بَْعُضنَابَٰغى
iki 

davacıyızbirinin 
hakkına

Hani Davud’un yanına girmişlerdi de, onlardan 
ürkmüştü. Dediler ki: “Korkma! Birimiz birine karşı haddi 
aşmış iki davacıyız. Aramızda hak ile hükmet. (38:22) 
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hâlâ tevbe 
etmeyecekler mi?  

 اَفََال یَتُوبُونَ 
Allah’a 
هللاِ اِلَى   

O’ndan bağışlanma 
dilemeyecekler mi? 

 َویَْستَْغِفُرونَھُ 
Allah 
 َغفُورٌ  َوهللاُ 

pek merhamet 
edendir 

çok 
bağışlayandır 

  َرِحیٌم 

Hâlâ Allah’a tevbe etmeyecekler mi? O’ndan 
bağışlanma dilemeyecekler mi? Allah, çok 
bağışlayandır, pek merhamet edendir. (5:74) 

gizlice gidip
إِلَى أَْھِلھِ 

 gelmişti
بِِعْجلٍ فََجاءَ 

bir buzağı ile
 َسِمیٍن 

semiz
فََراغَ 

 ailesine 

Gizlice ailesine gidip, (pişmiş) semiz bir buzağı ile 
gelmişti. (51:26) 

bunun üzerine vahyettik
فَاَْوَحْینَٓا

biz Musa’ya
اِٰلى ُموٰسٓى

vur diye
اَِن اْضِربْ 

 asânla
اْلبَْحرَ بِعََصاكَ 

denize

Bunun üzerine biz Musa’ya:  “Asânla denize vur” 
diye vahyettik. (26:63) 
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hakikaten 
 لَقَدْ 

tevbesini kabul etti 

 تَابَ 
Allah 
 هللاُ 

Peygamber’in 
 َعلَى النَّبِّيِ 

اتَّبَعُوهُ الَِّذیَن   
ona tabi olan 

 َواْلُمَھاِجِرینَ 

ensar’ın ve zamanda 

muhacirlerle 

َساَعةِ فِي  َواْالَْنَصارِ   
zor 

 اْلعُْسَرةِ 

Hakikaten Allah, Peygamber’in ve zor zamanda ona tabi 
olan Muhacirlerle Ensar’ın tevbesini  kabul etti! (9:117) 

zaman 
 َواِذَا

sefere çıktığınız 
 َضَرْبتُمْ 

yeryüzünde 
 فِي اْالَْرِض 

yoktur 
 فَلَْیسَ 

 اَْن تَْقُصُروا
kısaltmanızda 

 َعلَْیُكمْ 
bir günah 

namazı korkarsanız 

size 
 ُجنَاحٌ 

ٰلوةِ ِمَن  الصَّ  اَْن یَْفتِنَُكمُ  
size bir kötülük  
yapmalarından 

eğer 
 ِخْفتُمْ  اِنْ 

Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, eğer kâfirlerin size 
bir kötülük yapmalarından korkarsanız, namazı 
kısaltmanızda size bir günah yoktur. (4:101) 
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kendisinden  
yardım istedi

فَاْستَغَاثَھُ 
olan

الَِّذي
kendi 

tarafından

ِشیعَتِھِ ِمْن 
 olana karşı

الَِّذيَعلَى 

ُموٰسى
Musa

هِ ِمْن  َعدُّوِ
 ona bir 

yumruk vurdu
düşmanından

فَقَٰضىفََوَكَزهُ 
 onun 

َعلَْیھِ 
böylece işini 

bitirip öldürdü

Kendi tarafından olan, düşmanından olana karşı 
kendisinden yardım istedi. Musa ona bir yumruk 
vurdu, böylece onun işini bitirip öldürdü. (28:15) 

ve indirip 
atmadık mı

َعْنكَ َوَوَضْعنَا
 yükünü senin

 ِوْزَرَك 

Ve senin yükünü indirip atmadık mı? (94:2) 
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bunun üzerine 
(perde) vurduk da

َعٰلٓى ٰاذَانِِھمْ فََضَرْبنَا
 onların 

kulaklarına

فِي اْلَكْھفِ 
mağarada

 َعدَداً ِسنِینَ 
nice yıllar (orada 

uyuttuk)

Bunun üzerine mağarada onların kulaklarına 
(perde) vurduk da, nice yıllar(orada uyuttuk). (18:11) 

ey
یَٓا اَیَُّھا

insanlar
النَّاسُ 

verildi
ُضِربَ 

 bir misal
فَاْستَِمعُواَمثَلٌ 

onu dinleyin
لَھُ 

Ey insanlar! Bir misal verildi, onu dinleyin! (22: 73) 

یَْقِضي
hükmedecektir

اِنَّ 
 RabbinO şüphesiz

اْلعَِزیزُ بَْینَُھمْ َربَّكَ 
hükmüyle hakkıyla 

bilendir

َوُھوَ بُِحْكِمھِ  اْلعَِلیمُ 
onların arasındaAziz’dir

Şüphesiz Rabbin, hükmüyle onların arasında 
hükmedecektir. (27:78) 
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bunun üzerine 
suladı 

فََسٰقى
onların  
yerine

لَُھَما
sonra

ثُمَّ 
çekildi 

لِّ تََولّٰٓى اِلَى الّظِ
gölgeye

Bunun üzerine onların yerine (hayvanlarını) 
suladı, sonra gölgeye çekildi. (28:24) 

öyle ise yüz 
çevir

فَأَْعِرضْ 
sırt çeviren
َعْن َمْن تََولَّى

zikrimize
َعْن ِذْكِرنَا

ve 
isteyenden 

إِالَّ َولَْم یُِردْ 
 dünya 

hayatını
sadece

الدُّْنیَااْلَحیَاةَ   

Öyle ise zikrimize sırt çeviren ve sadece dünya 
hayatını isteyenden yüz çevir! (53:29) 



 قََضى بَْینَ 

 قََضى َعلَى

 َوَضَع َعنْ 

 َولَّى الَى

 َضَربَ 

 َضَرَب فِي

 َضَرَب َعلَى

 َضَرَب َمثَالً 

 اَتَى بِ 

 بَغَى َعلَى

 تَاَب َعلَى 

 َجاَء بِ 

Kelimelerin anlamlarını yazın. 

Hüküm verdi 

Öldürdü 

Kaldırdı 

Yöneldi 

Vurdu 

Seyahat etti 

Çarptı 

Misal verdi 

Getirdi 

Zülmetti 

Tevbesini kabul etti 

Getirdi 



 َولَّى َعنْ 

  اَتَى 

 اَْن تَْقُصُروا

 ِوْزَركَ 

Yüz cevirdi 

Gelmek 

Kısaltmanızda 

Yükünü 

 قََضى

İcra etti 

فَاْستَغَاثَھُ 
Kendisinden yardım 

istedi 

 فََوَكَزهُ 

Ona bir yumruk vurdu 

 بَغَى
Aramak 

 تَاَب الَى

Tevbe etti 

َوَضعَ    
Koymak, 

yerleştirmek 

 فَأَْعِرضْ  َعنْ  
 

Öyle ise yüz çevir 

 بِِعْجلٍ 
Bir buzağı ile 



KUR’AN-I KERİM ARAPÇASI                                                         
Kendi Başına Öğren                

                 Halim GÜNEŞ            halimguness@gmail.com   

 

ب�ُروا ُمَباَركٌ  اِلَْيكَ  اَنَْزلَْناهُ  ِكَتابٌ  اُولُوا اْ��َلَْباِب  َولَِيَتَذك�رَ  اَٰياتِهٖ  لَِيد�  
(Bu Kur’an,) âyetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt 
alsınlar diye, sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.  
(38.Sad 29.Ayet) 
Sevgili peygamberimiz (Sav) Kuran’ın önemine şöyle işaret eder: “Sizin en 
hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.” (Buharî) 
Rabbim!  Hazırlanan bu kitap ile  Kur’an’ı Kerimi bize en iyi şekilde 
öğrenmeyi, öğretmeyi ve yaşamayı nasip et!  
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