
 
الر�ٖحيمِ الر�ْحٰمِن الل�ِه بِْسِم   

 

 
KUR’AN-I KERİM ARAPÇASI                                                         

Kendi Başına Öğren!        

ال�ٖذى َخلَقَ  َرب�كَ  بِاْسمِ  اِقَْراْ   
 Yaratan Rabbinin adıyla oku! 

                 Halim GÜNEŞ 



 
ْحٰمِن الل�ِه بِْسِم  الر�ٖحيمِ الر�  

 

 

KUR’AN-I KERİM ARAPÇASI                                                         
Kendi Başına Öğren!  

َيت�ُقونَ  لََعل�ُهم ٖذى ِعَوجٍ  َغْيرَ  َعَربِی�اقُْراٰنًا                                                                            
Belki sakınırlar diye eğriliği olmayan  Arapça bir Kur’an.  

                 Halim GÜNEŞ 



adıyla 

 هللاِ  بِْسمِ 
Allah’ın 

ْحٰمنِ   الرَّ
Rahman 

ِحیِم  ﴾١﴿الرَّ  

Rahim 

«Rahman, Rahim olan Allah’ın adıyla.» (Fatiha 1) 

«Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’adır.» (Fatiha 2) 

Hamd 

 ِ�ِ  اَْلَحْمدُ 
Allah’ındır 

 َربِّ 
Rabbi 

﴾٢﴿ اْلعَالَِمینَۙ   
Alemlerin 
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Rahman 

ْحَمنِ  ِحیمِۙ  اَلرَّ   ﴾٣﴿ الرَّ
Rahim Sahibi 

 یَْومِ  َماِلكِ 
Gününün 

ینِۜ   ﴾٤﴿ الدِّ  
Din(hesap) 

Yalnız Sana 

 نَْعبُدُ  اِیَّاكَ 

Kulluk ederiz 

 َو اِیَّاكَ 
Ve yalnız 
Senden 

﴾٥﴿ نَْستَِعینُۜ   
Yardım 
dileriz 

«Rahman, Rahim.» (Fatiha 3) 

«Din(hesap) gününün sahibi» (Fatiha 4) 

«Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden  
yardım dileriz.» (Fatiha 5) 



«Bizi dosdoğru yola hidayet et.» (Fatiha 6) 

Hidayet et 

 نَا اِْھدِ 
Bizi 

َراطَ   الّصِ
Yola  

﴾٦﴿ اْلُمْستَِقیمَۙ   
Dosdoğru 

yoluna 

 الَِّذینَ  ِصَراطَ 
kimselerin 

 اَْنعَْمتَ 
Nimet verdiğin 

 َعلَْیِھمْ 
kendilerine 

(yoluna) 
değil 

 اْلَمْغُضوبِ  َغْیرِ 
Gazab 

edilenlerin 

 َعلَْیِھمْ 
kendilerine 

الِّینَ َوَال  ﴾٧﴿ الضَّٓ  
Ve sapıtanların 
(yoluna) değil 

«Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna 
(hidayet et). gazab edilenlerin ve sapıtanların yoluna 
değil» (Fatiha 7) 
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KELİME : Arapça’da kelimeler üçe ayrılır: İsim, fiil, harf. 

İSİM : Varlıkları gösteren kelimelerdir. Sıfatlar 
dilbilgisi bakımından isim sayılır. İsimler şahıslara 
göre çekilirler; tekillik-çoğulluk, erillik - dişillik gibi 
özellikleri dikkate alınır. İsimlerin son harflerinin 
harekesi cümle içindeki görevine göre değişir.  

İsimler ya belirsiz(nekira) veya belirli(marife) olur. 

İsimler eril(Müzekker) veya dişil(Müennes) olur. 

İsimler tekil(Müfred) veya çoğul(Cemi) olur. 
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 Ben اَنَا

 Bu ٰھذَا

 Zeyd َزْیدٌ 

  ,Darb َضْربٌ 
vuruş 

  ,Temiz َطیِّبٌ 
güzel 

 َربٌّ 
Rab, 
efendi 

 الْعَالَِمینَ 
Alemler, 
dünyalar 

 َماِلكِ 
Malik, 
Sahip 

 Gün یَْومِ 

ینِ    Din, hesap  الدّٖ
ve ceza 

 Allah هللاِ 

 ,Ad اِْسمٌ 
isim 

ْحٰمنِ   Rahman الرَّ

ِحیمِ   Rahim الرَّ

 ,Hamd اَْلَحْمدُ 
övgü 
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FİİL: Hareketleri gösteren kelimelerdir. Fiiller hem 
şahıslara göre, hem de zamanlara göre çekilirler. 
Fiillerin en az üç harfli kökleri vardır.  

Kur’an’da 1500 adet civarında fiil vardır. Fiiller en 
az üç, en fazla dört kök harften meydana gelir. 

Fiiler geçmiş zaman(mazi) veya şimdiki zaman, 
geniş zaman ve gelecek zaman(muzari) olabilir. 



 Bizi اِْھِدنَا ه  د ي 
ilet 

 Nimet اَْنعَْمتَ  ن ع م
verdin 

 Yaptı فَعَلَ  ف ع ل

 Gönderdi اَْرَسلَ  ر س ل

 Biz نَْعبُدُ  ع ب د
taparız 

 نَْستَٖعینُ  ع و ن
Biz 
yardım 
isteriz 

 اَْشَھدُ  ش ه د
Ben 
şahitlik 
ederim 

 Yapar یَْجعَلَ  ج ع ل

9 
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HARF: Bir isim veya fiil olmadan anlamları kendi 
basına tamam olmayan kelimelerdir. Harfler 
şahıslara göre veya zamanlara göre çekilmezler. 

Harf-i Cer: Harflerin özel bir çeşidi olup bu 
harflerden sonra gelen kelime mecrur olur (tekil 
isimlerde son harfinin harekesi esre olur).  

Bitişik harf-i cer (  َلِ   ,بِ  , ك  ) ve ayrık harf-i cer  
ِمنْ   , فِي) , اِلَى  ) olmak üzere iki cinsi vardır. 



 اِنْ 
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Değil, 
eğer 

 اِالَّ 
-den 
başka 

 Ancak اِنََّما

 e, -a, -e- اِلَى
doğru 

 لَِكنْ 
Lakin, 
fakat, 
ama 

 Kim, ki o َمنْ 

    ,Ne, değil َما
o şey ki 

 ,Mutlaka اِنَّ 
gerçekten 

 ,Ki, olması اَنَّ 
olduğu için 

اَنْ     Ki, olması, 
olduğu için 

 ile  بِ 

 e aittir- لِ 

 ,Üzerine َعلَى
üzerinde 

  ,İçine فِي
içinde 

 ,Değil الَ 
yok 
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 ُ اَْكبَرُ  اَ�َّ  
Allah en büyüktür. 

ّ�ُ اَ اِالَّ  َال اِلَھَ اَْشَھدُ اَْن   ُ اَ        َّ� داً  اَنَّ  اَْشَھدُ   َرسُولُ  ُمَحمَّ          

Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ben 
şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir. 

de ki
قُلْ 

O
ُھوَ 

Allah
 ُ ا�َّ

birdir
 أََحدٌ 

De ki: “O Allah, birdir. (112:1) 
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بَلْ 
doğrusuşerefli

ُھوَ 
bir 

Kur’an’dır

 َمِجیدٌ قُْرآَنٌ 
 O

Doğrusu O, şerefli bir Kur’an’dır. (85:21) 

bu (Kur’an) 
da

َوٰھذَا
bir  

öğüttür

ِذْكرٌ 
mübarek
ُمبَاَركٌ 

Bu (Kur’an) da, mübarek bir öğüttür. (21:50) 

  اَفََال تَْعِقلُوَن 
hâlâ akıllanmayacak 

mısınız?

Hâlâ akıllanmayacak mısınız? (21:10) 
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بََشٌر 
 bir  

beşerden 

َما ٰھذَٓا
 başkası bu  

değildir

ِمثْلُُكمْ اِالَّ 
sizin  
gibi

Bu sizin gibi bir beşerden başkası değildir. (23:24) 

değildir

إِنْ 
O

ُھوَ 
başkası

إِالَّ 
bir 

kuldan

َعْبدٌ 

O, bir kuldan başkası değildir. (43: 59) 

بَلْ 
 hayır

ِھيَ 
o

فِتْنَةٌ 
bir sınamadır

Hayır, o bir sınamadır. (40:28) 
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َكِلَمةٌ 
(boş) bir  
sözdür

şüphesiz 
bu

اِنََّھا

Şüphesiz bu (boş) bir sözdür.(23:100) 

şüphesiz hakkıyla 
işitendir 

  اْلعَِلیُم  اِنَّھُ 
her şeyi 
bilendir 

O 

 السَِّمیعُ  ُھوَ 

Şüphesiz o, hakkıyla işitendir, her şeyi bilendir. (8:61) 

ancak
إِنََّما

mallarınız

أَْمَوالُُكمْ 
ve çocuklarınız
َوأَْوَالدُُكمْ 

bir imtihan 
vesilesidir

أَْجرٌ فِتْنَةٌ 
mükâfat  

ise

 ُ َوا�َّ
 katındadır

Allah
 َعِظیٌم ِعْندَهُ 

büyük

Mallarınız ve çocuklarınız ancak bir imtihan 
vesilesidir. Büyük mükâfat ise Allah katındadır. (64:15) 
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Şüphesiz Allah katında din İslam’dır. (3:19) 

Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. (8:46) 

şüphesiz 

 اِنَّ 
din 

ینَ   الدِّ
katında 
 ِعْندَ 

Allah İslam’dır 
ْسَالمُ  هللاِ   اْالِ

şüphesiz 
 هللاَ 

Allah beraberdir 
ابِِریَن  َمعَ     الصَّ

sabredenlerle  
 اِنَّ 

َماالً 
 malı

اَلَِّذي  
 topladı ki o

 َوَعدَّدَهُ  َجَمَع 
ve onu sayıp 

durdu

Ki o bir mal topladı ve onu saydı. (104:28) 
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yarattı  

اْالَْرضَ 
yeri

َخلَقَ   

Yeri yarattı (20:4) 

(Musa) girdi
َودََخلَ 

o şehre
اْلَمِدینَةَ 

O şehre (Mısır’a) girdi. (28:15) 

sonra  
duâ etti

فَدََعا
Rabbine

َربَّھُ 

Sonra(Musa) Rabbine duâ etti. (44:22) 
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 farz kılındı 

 ُكتِبَ 
size kısas 

 اْلِقَصاصُ  َعلَْیُكمُ 

yazmıştır zatına 
ْحَمةَ  َكتَبَ   الرَّ

merhameti Rabbiniz 
 َعٰلى نَْفِسھِ  َربُُّكمْ 

Size kısas farz kılındı. (2:178) 

Rabbiniz merhameti zatına yazmıştır. (6:54) 

zaman 
 فَِاذَا

 geldiği  
اءَ   َساَعةً  َجٓ

bir an 

 اََجلُُھمْ 
ne geri 

kalabilirler 
ve ne de ileri gidebilirler ecelleri 

  َوَال یَْستَْقِدُموَن  َال یَْستَأِْخُرونَ 

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

zaman 
 فَِاذَا

 geldiği  

اءَ   َساَعةً  َجٓ
bir an 

 اََجلُُھمْ 
ne geri 

kalabilirler 
ve ne de ileri gidebilirler ecelleri 

  َوَال یَْستَْقِدُموَن  َال یَْستَأِْخُرونَ 

اِنَّ 
şüphesizgünahları

ً ا�َّٰ  َجِمیعا
bağışlar

الذُّنُوبَ یَْغِفرُ 
Allahbütün

Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. (39:53) 

(Yusuf) erince 
ا بَلَغَ   َولَمَّ

rüştüne 
 اَُشدَّهُٓ 

ona verdik 
 ٰاتَْینَاهُ 

 hüküm  
 ً ً  ُحْكما  َوِعْلما

ve ilim 

(Yusuf) rüştüne erince, ona hüküm ve ilim verdik. 
(34:7) 



 َماِلكِ 

 الُمستَِقیمَ 

 الَمْغ ضُوبِ 

 َمنْ 

 نَْستَِعینُ 

 َجِمیعًا

 َربٌّ 

 َرِبّ اْلعَالَِمینَ 

 هللاِ  اِْسمِ 

طَ ِصَرا  

  اِْسمٌ 

 اِالَّ 

 اَْلَحْمدُ 

ینُ   اَلدّٖ

ْحَمنِ   اَلرَّ

Malik, sahip 

Doğru 

Öfkelenilmiş  olanlar 

Kim, kim ki 

Yardım isteriz 

Hepsi, tamamı 

Rab, sahip, efendi 

Alemlerin rabbi 

Allah’ın adı 

Yol 

İsim, Adı 

-den başka 

-Bütün övgüler 

-Din, hesap, ceza 

Rahman 20 



 نَْعبُدُ 

 ٰھذَا

 یَْوم

 بََشرٌ 

 َمِجیدٌ 

الِّینَ   الضَّ

 َطیِّبٌ 

 َعَلى

 َعلَْیِھمْ 

 َغْیرِ 

ِحیمِ    اَلرَّ

 ِّٰ�ِ 

 اِلَى

-اَنْ  انَّ  َ  

 اِنْ 
21 

Taparız 

Bu 

Gün 

Beşer, insan 

Şerefli 

Sapanlar 

Allah için 

Üzerine 

Onların üzerine 

-den başka 

Rahim 

e, -a 

Ki 

Eğer; değil 

Güzel, temiz 



 ُمبَاَركٌ 

 َعْبدٌ 

 َما

 السَِّمیعُ 

 اْلعَلِیمُ 

 فِي

 لِ 

 الَ 

 لَِكنْ 

 اِْھِدنَا

  اِنَّ 

 اَنَا

 اَنعَْمتَ  

 اِنَّما

 بِ 

Ancak 

Mübarek, kutlu 

Kul 

Ne, değil, o şey ki 

İşiten 

Bilen 

-e, içine, içinde 

İçin, ait 

Değil, yok 

Fakat, ama, lakin 

Bizi ilet 

Gerçekten 

Ben 

Nimet verdin 

ile 22 



Şüphesiz biz 
Sana Kevser’i verdik. Öyle ise Rabbin için namaz kıl ve 
kurban kes. Şüphesiz asıl soyu kesik olan, sana kin 
besleyendir.

şüphesiz
إِنَّا

biz 
Sana 

verdik

أَْعَطْینَاكَ 
Kevser’i
)١(اْلَكْوثََر 

öyle ise 
namaz kıl

فََصلِّ 

إِنَّ 
şüphesiz

ِلَربِّكَ 

 ve kurban 
kes

Rabbin 
için

َشانِئَكَ )٢(َواْنَحْر 
asıl soyu 

kesik olan

)٣(اْألَْبتَرُ ُھَو 
sana kin 

besleyendir

2.DERS 
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BELİRLİ  VE BELİRSİZ İSİMLER 

BELİRSİZ İSİMLER(NEKİRA ): Belirsiz isimler bir 
varlığı genel olarak gösteren isimlerdir. 
Bunların basında (  takısı bulunmaz ve son (  ال
harfleri tenvinlidir (çift harekelidir). 

BELİRLİ İSİMLER (MARİFE): Belirli isimler ise bilinen, 
atıf yapılan isimlerdir. Bu isimlerin basında 
genellikle ( ال ) takısı bulunur ve son harflerinin 
harekesi tektir (tenvinli değildir). 

Ayrıca, (  takısı teklik, gerçeklik, bütünlük (  ال
gibi manaları da verir.  



Belirsiz Belirli 

 Bir ِكتَابٌ 
Kitap  ُاَْلِكتَاب Kitap 

 Ev اَْلبَْیتُ  Bir ev بَْیتٌ 

َراطُ  Bir yol ِصَراطٌ   Yol اَلِصّ

 Bir elçi, bir َرُسولٌ 
peygamber  َُسولا لرَّ  Elçi, 

Peygamber 

 َجنَّةٌ 
Bir 
bahçe  ُاَْلَجنَّة Cennet 

Belirsiz 

Belirli 

Bir 
okuma  ٌقُْرٰان 

 Kur’an اَْلقُْرٰانُ 

Diri  َُّحي 

اَْلَحيٌّ    Gerçekten 
diri olan 
(Allah) 



 ُ   ال kelimesi özel isimdir, belirlidir, tenvin ve : ا�ّٰ
takısı almaz.  

Şahıs isimleri belirlidir, bu isimler  ال takısı 
almaz, ancak tenvin alır:     ٍد داً ُمَحمَّ دٌ  ُمَحمَّ ُمَحمَّ    
Ayetlerdeki isimleri belirlilik - belirsizlik 
bakımından tahlil edin. 

Bu, acı bir azabdır. (44:11) 

bir azabdır
أَِلیٌم 
 bu

َعذَابٌ َھذَا
acı

نَاٌر 
o bir 

ateştir

 َحاِمیَةٌ 
 kızgın

O, kızgın bir ateştir! (101:11) 
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َھذَا
 bir şeydir
 َعِجیٌب َشْيءٌ 

şaşılacak bu

Bu şaşılacak bir şeydir. (50:2) 

بَْلدَةٌ لَھُ 
işte bir 
belde 

َطیِّبَةٌ 
 güzel

َغفُورٌ َوَربٌّ 
  ve bir 

Rab
çok  

bağışlayan

İşte güzel bir belde ve çok bağışlayan bir Rab! 
(34:15) 

َوَجاَءُھمْ 
 bir 

peygamber

 َكِریٌم َرُسولٌ 
kerim/pek 

değerli
onlara 
gelmişti

Onlara kerim/pek değerli bir peygamber 
gelmişti. (44:17) 
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pek 
değerli

َولَھُ 
bir 

mükâfat 
da

 َكِریٌم أَْجرٌ 
ve onun  

için vardır

Ve onun için pek değerli bir mükâfat da vardır. 
(57:11) 

 اِنَّ 
şüphesiz 

 هللاَ 
Allah 

 َغفُورٌ 
çok 

bağışlayandır 

  َرِحیٌم 
pek merhamet 

edendir 

Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, pek 
merhamet edendir. (8:69) 

sevendir
َوُھوَ 

bağışlayandır
 اْلَودُودُ اْلغَفُورُ 

O

O, bağışlayandır, sevendir. (85:14) 
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ذَِلكَ 
işte budur

 اْلَكبِیُر ُھَو اْلفَْضلُ 
lütufbüyük

İşte büyük lütuf budur. (42:22) 

Hidayet et 
 نَا اِْھدِ 

Bizi 

َراطَ   الّصِ
Yola  

   اْلُمْستَِقیمَۙ 
Dosdoğru 

Bizi dosdoğru yola hidayet et. (1:6) 

یََخافُونَ   
korkarlar

اْلعَذَابَ 
azabdan

 اْألَِلیمَ 
 elem verici

Elem verici azabdan korkarlar. (51:37) 
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gerçekten
اِنَّ 

insan
ْنَساَن  اْالِ

 kesin bir ziyan 
içindedir

 لَِفي ُخْسرٍ 

Gerçekten insan kesin bir ziyan içindedir. (103:2) 

incire yemin  
ederim

َوالتِّینِ 
ve zeytine
ْیتُونِ   َوالزَّ

İncire ve zeytine yemin ederim! (95:1) 
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İsim tamlaması (İzafe):  
- İki ismin arka arkaya gelmesiyle meydana 
gelir. 
- Birinci kelimenin son harfinin harekesi cümle 
içindeki durumuna bağlı olarak değişir. 
- İkinci kelimenin son harfinin harekesi esredir. 

-Birinci kelime ( ال ) takısı almaz.  
-İkinci kelime genellikle (  takısı alır veya (  ال
özel isim olur. 

- Belirli isimle tamlama yapan isimler belirli 
olur. 



Muzaf Muzafun İleyh Tamlama Anlamı 

�ُ اَ  اِْسمُ  �ِ ااِْسمُ    Allah’ın Adı 

اَلنَّاِس  َربُّ  اَلنَّاسُ  َربُّ   İnsanların 
Rabbi 

اْلِفیلُ  ْصَحابُ اَ  اَْصَحابٌ  اْلِفیلُ   Filin 
arkadaşları 

َربٌّ   ٰھذَا اْلبَْیتِ  َربُّ  ٰھذَا اْلبَْیتُ    Bu evin 
Rabbi 

َحاِسدٍ  َشرُّ  َحاِسدٌ  َشرٌّ   Hasetçinin 
şerri 



Belirli isimle tamlama yapan isimler belirli olur: 

كَ َربِّ   

َربِّكَ  َحْمدِ   

النَّاِس  اِٰلھِ   

هللاِ  ِدینِ   

النَّاِس  َمِلكِ   

اْلَجنَّةِ  صَحابُ اَ   

هللاِ  َرُسلُ   

  هللاِ نَْصرُ 

ْحَمنِ  َخْلقِ  الرَّ  

Senin Rabbin 

Rabbinin övgüsü 

İnsanların İlahı 

Allah’ın dini 

İnsanların Meliki 

Cennet ehli 

Allah’ın elçisi 

Allah’ın yardımı 

Rahman’ın yaratması 
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Ayetlerde geçen isim tamlamalarını tahlil edin. 

adıyla 

 هللاِ  بِْسمِ 
Allah’ın 

ْحٰمنِ   الرَّ
Rahman 

ِحیِم  الرَّ
  Rahim 

Rahman, Rahim olan Allah’ın adıyla. (1:1) 

Sahibi 

 یَْومِ  َماِلكِ 
Gününün 
ینِۜ      الدِّ

Din(hesap) 

Din(hesap) gününün sahibi. (1:4) 

görmedin mi

أَلَْم تَرَ 
nasıl

َكْیفَ 
yaptı

فَعَلَ 
 

Rabbin

بِأَْصَحابِ َربُّكَ 
  fil sahiplerine

 اْلِفیِل 

Görmedin mi? Rabbin fil sahiplerine nasıl 
yaptı? (105:1) 
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yolculuğuna
تَاءِ ِرْحلَةَ  الّشِ

 ve yaz kış
ْیفِ   َوالصَّ

Kış ve yaz yolculuğu (106:2) 

فَْلیَْعبُدُوا
kulluk 
etsinler

evin

َربَّ 
bu

 اْلبَْیتِ َھذَا
Rabbine

Bu evin Rabbine kulluk etsinler. (106:3) 

َوَال یَُحضُّ 
teşvik etmez

َعلَى َطعَامِ 
yoksulu
 اْلِمْسِكینِ 

doyurmaya

Yoksulu doyurmaya teşvik etmez. (107:3) 
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َخْیرٌ 
hayırlıdır  Kadir gecesi

ِمْن أَْلفِ لَْیلَةُ اْلقَْدرِ 
aydan
 َشْھرٍ 

bin

  Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. (97:3) 

de ki

قُلْ 
sığınırım

أَُعوذُ 
Rabbine

بَِربِّ 
sabahın

 اْلفَلَِق 

De ki: “Sabahın Rabbine sığınırım. (113:1) 

zaman
 َحَسدَ َوِمْن َشرِّ 

hasedçinin
إِذَاَحاِسدٍ 

ve 
şerrinden

hased  
ettiği

Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. 
(113:5) 



فِي َخْلقِ 
yaratmasında

 göremezsin
ْحَمنِ َما تََرى الرَّ

Rahman’ın
ِمْن تَفَاُوتٍ 

bir  
uygunsuzluk

Rahman’ın yaratmasında bir uygunsuzluk 
göremezsin. (67:3) 

Rabbi
َربِّ 

göklerin
السََّماَواتِ 

yerin
َواْألَْرِض 

ve ikisi 
arasındakilerin

َوَما بَْینَُھَما

Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi, 
Rahman’dan! (78:37) 

َغافِرِ 
bağışlayan tevbeyi 

الذَّْنبِ 
kabul eden

التَّْوبِ َوقَابِلِ 
günahı

Günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden (40:3) 
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değildir
َما َكانَ 

Muhammed
دٌ  ُمَحمَّ

babası
اَبَٓا

 hiç  
kimsenin

َرُسوَل هللاِ اََحدٍ 
Allah’ın 
Resûlü

ِمْن ِرَجاِلُكمْ 
 ancak adamlarınızdan

َوٰلِكنْ 

Muhammed, adamlarınızdan hiç kimsenin babası 
değildir, ancak Allah’ın Resûlüdür. (33:40) 

hükmünü 
mü 

 اَفَُحْكمَ 
cahiliye 
 اْلَجاِھِلیَّةِ 

istiyorlar 
 یَْبغُونَ 

Cahiliye hükmünü mü istiyorlar? (5:50) 

dedi ki
ٰھذَا

şeytanın işindendir
اِنَّھُ الشَّْیَطانِ ِمْن َعَمِل 

şüphesiz o
َعدُوٌّ 

bir 
düşmandır

ُمِضلٌّ 
 saptıran

 ُمبِینٌ قَالَ 
apaçık bu

Bu şeytanın işindendir. Şüphesiz o, saptıran 
apaçık bir düşmandır. (28:15) 
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cehennemin
َخاِلِدینَ اْدُخلُوا

kapılarından
 içinde

فِیَھا َجَھنَّمَ أَْبَوابَ 
girinebedi kalıcılar 

olarak

İçinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin 
kapılarından girin! (40:76) 

bir olmaz
َال یَْستَِوي

cehennem ehliyle
أَْصَحاُب النَّارِ 

cennet ehli
َوأَْصَحاُب اْلَجنَّةِ 

Cennet ehli
 ُھُم اْلفَائُِزوَن أَْصَحاُب اْلَجنَّةِ 

kurtuluşa erenlerdir

Cehennem ehliyle cennet ehli bir olmaz. 
Cennet ehli, kurtuluşa erenlerdir. (59:20) 



 هللاِ  بِْسمِ 

ي ن  َماِلِك یَْوِم الدِّ

 اَْصَحابِ اْلفِي ل

 ِرْحلَةَ الِشَّت اءِ 

 َربَّ ٰه ذَا اْلبَْیتِ 

 اْلغَفُورُ 

 اْلَودُودُ 

 اْلفَْضلُ 

 الَكبِیرُ 

َراطَ   الِصّ

  َشْيءٌ 

 َعِجیبٌ 

 َعذَابٌ 

 اَِلیمٌ 

 نَارٌ 

Allah’ın adı ile 

Dinin gününü sahibi 

Filin arkadaşları 

Kış yolculuğu 

Bu evin rabbi 

Çok bağışlayıcı 

Çok seven 

Lütuf 

Büyük 

Yol 

Şey 

Acayip, garip 

Azap 

Acıklı 

Ateş 



 َطعَاِم اْلِمْسِكینِ 

 لَْیلَةُ اْلقَْدرِ 

 َرِبّ اْلفَلَقِ 

َحاِسدٍ   َشِرّ

 اِٰلِھ النَّاِس 

 الُمستَِقیمَ 

 اْلعَذَابَ 

 اْال ِلیمَ 

 اَْلَكِریمٌ 

 َعَمِل الشَّْیطَانِ 

  َحاِمیَة

 َربٌّ 

 َغفُورٌ 

 بَْلدَة

 َطیِّبَة

Yoksulun yiyeceği 

Kadir gecesi 

Sabah aydınlığının 
rabbi 

Hasetçinin kötülüğü 

İnsanların ilahı 

Doğru 

Azap 

Acıklı 

Şerefli 

Şeytanın işi 

Yakıcı 

Rab, sahip, efendi 

Çok bağışlayıcı 

Belde 

Güzel, temiz 
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ْحٰمنِ   َخْلِق الرَّ

 َرِبّ السََّماَواتِ 

 اَْصَحاُب النَّارِ 

 َربِّكَ 

 اَبَا اََحدٍ 

 اَْبَواَب َجَھنَّمَ 

 َغافِِر الذَّنبِ  

 اَْلَحيُّ 

  َرُسولٌ 

 َكِریمٌ 

 اَْجرٌ  

 ُخْسرٍ 

Rahman’ın yaratışı 

Göklerin rabbi 

Ateşin arkadaşları 

Senin rabbin 

Birisinin babası 

Cehennemin kapıları 

Günahın bağışlayıcısı 

Gerçek diri 

Elçi 

Şerefli 

Karşılık 

Kayıp 



Arkadan çekiştiren, kaş  
göz işaretiyle alaya alan herkesin vay haline! Ki o, malı 
topladı ve onu sayıp durdu. Malının onu ebedi kılacağını 
sanır.Hayır (andolsun)o, hutameye atılacaktır.

vay  
haline

َوْیٌل 
herkesin
ِلُكّلِ 

arkadan  
çekiştiren

ُھَمَزٍة 
 kaş göz 

işaretiyle 
alaya alan

َماالً ﴾١﴿لَُمَزةٍ  
 malı

اَلَِّذي  
 topladı

malının

ki o
َجَمَع 

﴾٣﴿اَْخلَدَهُ  ﴾٢﴿َوَعدَّدَهُ  
sanır

 hayır
لَیُْنبَذَنَّ َكالَّ 

(andolsun)o atılacaktır
 ﴾٤﴿اْلُحَطَمِة فِي  
 hutameye 

اَنَّ َمالَھُٓ  یَْحَسُب 
ve onu sayıp 

durdu
onu ebedi 
kılacağını

3.DERS 



Hütame’nin ne olduğunu sana bildiren nedir? 
Allah’ın tutuşturulmuş ateşidir. Ki o, kalplerin üstüne 
tırmanır durur. Gerçekten o (ateş), onların üzerine 
kapatılmıştır. Uzatılmış sütunlarda (bağlanmış 
olarak).

َوَما أَْدَراكَ 
sana bildiren  

nedir

)٥(َما اْلُحَطَمةُ 
hütame’nin ne  

olduğunu

نَاُر ا�َِّ 
 Allah’ın 
ateşidir

)٧(اْألَْفئِدَِة َعلَى )٦(اْلُموقَدَةُ 
tırmanır 

durur

الَّتِي
 ki o

onların  
üzerine

tutuşturulmuş
تَطَِّلعُ 

فِي َعَمدٍ إِنََّھا
gerçekten 

o (ateş)
 sütunlarda 

(bağlanmış olarak)

) ٩(ُمَمدَّدَةٍ 
uzatılmış

)٨(ُمْؤَصدَةٌ َعلَْیِھمْ 

kalplerin üstüne

kapatılmıştır
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ERİL VE DİŞİL İSİMLER: 

İsimler eril (مُ ذكَّ ر ) veya dişil (  olur. Bu tasnif ( مُ ؤن ثٌ 
sadece dilbilgisi bakımındandır, başka bir 
anlamı yoktur.  
-Dişil kelimeler sonlarına gelen (  harfi ile (  ة
ayırt edilir.  
-Kelimelerin sonundaki ى  ve اء  harfleri de 
dişilliği gösterir. 
-Dişilere işaret eden kelimeler dişildir:  ٌّاُ م anne, 
  kız kardeş  اُْختٌ 
-Vücudun çift organları genelde dişildir: Göz ve 
El    
-Belli bir kurala bağlı olmayan başka dişil 
kelimeler de vardır. 



Dişil( ة) 

 Seyahat ِرْحلَةٌ 

 Namaz َصَالةٌ 

 Cennet اَلْجنَّةُ 

 َواِلدَةٌ 

Eril Dişil (اء),(ى) 

Anne 

 Mümin ُمْؤِمنَةٌ 
kadın 

 Kitap اَْلِكتَابُ 

 Ev اَْلبَْیتُ 

 Kur’an اَْلقُْرٰانُ 

 Baba َواِلدٌ 

 Mümin ُمْؤِمنٌ 
Erkek 

 Kırmızı َحْمَراءٌ 

 Yeşil َخْضَراءٌ 

 ,İlk اُولَى
Birinci 

ُكْبَرى    Büyük  
En Büyük 

ُحْسنَى   Güzel,  
en güzel 



Dişil(çift organ) 

 Kulak اُذُنٌ 

 Ayak قَدَمٌ 

 Göz َعْینٌ 

 El یَدٌ 

Dişil(kuralsız) 

داَرٌ    Ev 

 Savaş َحْربٌ 

ِریحٌ     Rüzgar 

 Gök اَلسََّماءُ 

 Yeryüzü اَْالَْرضُ 

 Cehennem َجَھنَّمُ 

Dişil(kuralsız) 

 Ateş نَارٌ 

 Güneş اَلشَّْمسُ 

 ,Can, kişi نَْفسٌ 
nefis 

Dişil(dişi olan) 

 Anne اُ مٌّ 

 Kız kardeş اُْختٌ 
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Ayetlerdeki isimleri erillik - dişillik bakımından 
tahlil edin. 

َوُھوَ 
O

ُمْؤِمٌن  
Bir mü’min

O bir Mü’mindir. (20:112) 

ُھوَ 
Oilahtır

إِلَھٌ 
bir tek
َواِحدٌ 

O, bir tek ilahtır. (16:51) 

ٰھذَا
 budur

ِصَراطٌ 
yol

 ُمْستَِقیمٌ 
doğru

Doğru yol budur. (36:61) 
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ٰھذَا
işte bu

اْلفَْصلِ یَْومُ 
günüdürayırma

İşte bu, ayırma (hüküm) günüdür. (37:21) 

cennet
اْلَمأْٰوىِھَي   

şüphesiz
اْلَجنَّةَ فَِانَّ 

(ona) barınaktır

Şüphesiz cennet (ona) barınaktır. (79:41) 

إِنَّ 
 şüphesiz

َھِذهِ 
bu

تَْذِكَرةٌ 
bir öğüttür

Şüphesiz bu bir öğüttür. (73:19) 
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olduğunuz

 تُوَعدُونَ ٰھِذهِ 
cehennemdir

ُكْنتُمْ الَّتِي َجَھنَّمُ 
işte butehdit edilmekte

İşte bu, tehdit edilmekte olduğunuz cehennemdir! (36:63) 

Rabbimiz bize 
ver 

ٰاتِنَا   َربَّنَٓا    
dünyada 

 َحَسنَةً 
iyilik ver 

ِخَرِة     َوفِي اْالٰ َحَسنَةً     
 ahirette de 

 فِي الدُّْنیَا
iyilik 

 َوقِنَا
ve bizi 
koru 

   َعذَاَب النَّارِ 
ateşin azabından 

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

de ki 
 قُلْ 

işte bu 
 ٰھِذهِ 

benim  
yolumdur 

 َسبِیٓلِي
davet 

ediyorum 

هللاِ اِلَى  اَْدُعٓوا  
bir basiret 

üzere 
Allah’a 

بَِصیَرةٍ َعٰلى   

De ki: “İşte bu, benim yolumdur. Bir basiret üzere 
Allah’a davet ediyorum. (12:108) 



51 

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

Allah’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın! (5:7) 

Allah’ın eli, onların elleri üzerindedir. (48:10) 

Bunlar 
ةٌ  تِْلكَ   اُمَّ

bir  
ümmetti 

 قَْد َخلَتْۚ 
hakikaten 
gelip geçti 

 لََھا
onlara kazandıkları 

 َولَُكمْ  َما َكَسبَتْ 
sizedir 
َكَسْبتُمْ َما   

sizin 
kazandıklarınız da 

hatırlayın 
 َواْذُكُروا

Allah’ın nimetini 
هللاِ نِْعَمةَ   

üzerinizdeki 
 َعلَْیُكمْ 

فَْوقَ 
üzerindedir  Allah’ın eli

أَْیِدیِھمْ یَدُ ا�َِّ 
onların elleri



52 

onlar için 
 vardır 

 دَاُر السََّالمِ 
selamet yurdu Rableri 

katında 

 لَُھمْ  ِعْندَ َربِِّھمْ 

Onlar için Rableri katında selamet yurdu vardır. (6:127) 

Allah’ındır 

ِ�َِّ وَ   
isimler 
اءُ   اْالَْسَمٓ

en güzel 
 اْلُحْسٰنى

öyle ise  
O’na duâ edin 

 بَِھا فَاْدُعوهُ 
onlarla 

Yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeter. (7:180) 

َعادًا
Âd kavmini de

َوأَنَّھُ 
 helak 

etti
kuşkusuz  

O

 اْألُولَى أَْھلَكَ 
önceki

Kuşkusuz önceki Âd kavmini de O helak etti. (53:50) 
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Üzerlerine bir rüzgâr ve ordular göndermiştik. 
(33:9) 

onlar için 
 vardır 

 دَاُر السََّالمِ 
selamet yurdu Rableri 

katında 

 لَُھمْ  ِعْندَ َربِِّھمْ 

Onlar için Rableri katında selamet yurdu 
vardır. (6:127) 

َعِلَمتْ 
bilir

نَْفسٌ 
neyi getirdiğini

أَْحَضَرتْ َما   
her nefis

Her nefis neyi getirdiğini bilir. (81:14) 

üzerlerine
 ً ِریحا

göndermiştik  ordular 
َوُجنُوداً  َعلَْیِھمْ فَاَْرَسْلنَا

bir  
rüzgâr
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Gece, gündüz, güneş ve ay O’nun (kudretine 
delâlet eden) âyetlerindendir. (41:37) 

O’nun âyetlerindendir
َوِمْن آَیَاتِھِ 

gece
اللَّْیلُ 

gündüz
َوالنََّھارُ 

güneş
َواْلقََمرُ َوالشَّْمسُ 

ve ay

onlara 
verdik 

âyet/mucize 

 ِمْن ٰایَةٍ   ٰاتَْینَاُھْم  
apaçık 

بَیِّنَةٍ    

Onlara nice apaçık âyet/mucize verdik. (2:211) 

hani
اِذْ 

ilham 
etmiştik 

اَْوَحْینَٓا
annene
كَ  اِٰلٓى اُّمِ

 vahyolunacak 
şeyi

یُوٰحىَما   

Hani annene vahyolunacak şeyi ilham etmiştik. 
(20:38) 
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 فَـتَْحِریرُ 
âzâd etmesi bir  

köleyi 

 ُمْؤِمنَةٍ  َرقَبَةٍ 
Mü’min 

 َوِدیَةٌ 
bir diyet  

ödemelidir 

 ُمَسلََّمةٌ 
teslim  

edilecek 

 اِٰلى اَْھِلھِ 
onun (ölenin) 

ailesine 

Mü’min bir köleyi âzâd etmesi ve onun (ölenin) 
ailesine teslim edilecek bir diyet ödemelidir. (4:92) 

اَْدِريَواِْن 
bilmem

َوَمتَاعٌ لَعَلَّھُ 
ve 

faydalanmadır
deneme bir vakte 

kadar

ِحینٍ اِٰلى  لَُكمْ فِتْنَةٌ  
belki de o  

(azabın ertelenmesi)

Bilmem belki de o (azabın ertelenmesi) sizi 
deneme ve bir vakte kadar faydalanmadır. (21:111) 



Kelimelerin anlamlarını yazın. 

 َرقَبَةٍ 

 ِریحٌ 

 َسبِیلٌ 

 اُمٌ 

ةٌ   اُمَّ

 اُولَى

 اَْلَجنَّةُ 

 ِحینٍ 

 اُْختٌ 

 اُذُنٌ  اُولَئِكَ  ِصَراطٌ 

Boyun, köle 

Rüzgar 

Yol 

Anne 

Ümmet, topluluk 

Önceki, ilk 

Cennet 

Zaman 

Kız kardeş 

Yol Onlar Kulak 



 َصَالةٌ 

 َعٖجیبٌ 

 َعْینٌ 

 فِتْنَةٌ 

 قَدَمٌ 

 ٰایَةٍ 

 یَدٌ 

 بَیِّنَةٍ 

 تَْذِكَرةٌ 

 تِْلكَ 

  اَْسَماءٌ 

 اَْصَحابَ 

 اَْالَْرضُ 

 اَْلبَْیتُ 

 َجنَّةٌ 

Namaz, dua 

Acayip, garip 

Göz 

İmtihan, deneme 

Ayak 

Ayet, işaret,mucize 

El 

Apaçık 

Hatırlatma, öğüt 

Şu, o (dş) 

İsimler 

Arkadaşlar 

Yeryüzü 

Ev 

Bahçe 



 قَْومٌ 

 ُكْبَرى

 ٰھِذهٖ 

 اْلَماَْوى

 ٰذِلكَ 

 َجَھنَّمُ 

 َحْرٌب 

 ُحْسنَى

 َخْضَراءٌ 

 داَرٌ 

  اَلسََّماءُ 

 اَلشَّْمسُ 

 اْلقََمرُ 

 ِدیَةٌ 

 َمتَاعٌ 

Kavim, millet 

En büyük 

Bu(dş) 

Sığınak 

Şu, o 

Cehennem 

Harp, savaş 

En güzel 

Yeşil 

Ev 

Gök 

Güneş 

Ay 

Diyet 

Mal 



De ki: “O Allah, 
birdir. Allah, Samed’dir (her şey O’na muhtaç, O ise hiç 
kimseye muhtaç değildir). O, doğurmamıştır ve 
doğurulmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur.”

de ki
قُلْ 

O
ُھوَ 

Allah
 ُ ا�َّ

birdir
)١(أََحدٌ 

لَْم یَِلدْ 
O 

doğurmamıştır

 ُ ا�َّ
 Samed’dir

O’nun

Allah
َمدُ  )٣(َولَْم یُولَْد )٢(الصَّ

ُكفًُوا
yoktur  

hiçbir 

لَھُ َولَْم یَُكنْ   ) ٤(أََحدٌ 
ve 

doğurulmamıştır

dengi

4.DERS 
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İSİM CÜMLESİ:  

İki isimden meydana gelir. Birinciye mübteda 
(özne) ikinciye haber (yüklem) denilir.  

Her iki isim merfudur; son harfi ötrelidir.  

Mübteda genellikle belirli (marife), haber 
genellikle nekira (belirsiz) olur. 

ey
یَٓا اَیَُّھا

insanlar
النَّاسُ 

siz
اَْنتُمُ 

 muhtaç  
olanlarsınız

اءُ  ُھَو اْلغَنِيُّ اْلفُقَـَرٓ
 Gani/çok 

zengin

اِلَى هللاِ 
 Allah’tır Allah’a
 اْلَحِمیدُ َوهللاُ 

Hamîd/çok 
övülmeye 
layık olan

Ey insanlar! Siz, Allah’a muhtaç olanlarsınız. Çok 
zengin, Çok övülmeye layık olan Allah’tır. (35:15) 



Müpteda Haber ANLAM 

 Allah çok َغفُورٌ  هللاُ 
bağışlayıcıdır. 

دٌ   َرسُولُ هللاِ  ُمَحمَّ
 

Muhammed (SAV) 
Allah’ın resulüdür. 

 Dünya hayatı oyun ve لَِعٌب َولَْھوٌ  اْلَحیَاةُ الدُّْنیَا
eğlencedir. 

هللاِ  فَْضلُ  ٰذ ِلكَ   Şu, Allah’ın lütfudur 
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Ayetleri isim cümlesi bakımından tahlil edin. 

ْلحُ   َوالصُّ
sulh 

 َخْیرٌ 
en hayırlısıdır 

Sulh en hayırlısıdır! (4:128) 

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

 َوهللاُ 
Allah 

 َعٰلى ُكّلِ َشْيءٍ 
her şeye 

  قَِدیٌر 
kadirdir 

Allah, her şeye kadirdir. (8:41) 

 َواْلِفتْنَةُ 
öldürmekten 

اْلقَتْلِ  ِمنَ   اََشدُّ    
 daha şiddetli  

(tehlikeli ve kötü)dür! 
Fitne 



Siz 
ُمْسِلُموَن َواَْنتُْم    

müslümanlarsınız 

Siz müslümanlarsınız. (2:132) 

Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım. (67:26) 

 sadece
أَنَاَوإِنََّما

ben ise 
نَِذیرٌ 

bir uyarıcıyım

 ُمبِینٌ 
  apaçık 

 اِنَُّھمْ 
şüphesiz onlar 

 اْلُمْفِسدُونَ 
bozguncular 

  اَالَ   ُھمْ 
Dikkat 
edin 

Dikkat edin, şüphesiz onlar, bozguncular onlardır. (2:12) 
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 اَْنتَ  اِنَّكَ 
şüphesiz Sen 

  اْلعَِلیُم  السَِّمیعُ 
hakkıyla 
işitensin 

hakkıyla 
bilensin 

Şüphesiz  sen, hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin. (3:35) 

 قَالَتْ 
dedi ki 

هللاِ ِمْن ِعْنِد  ُھوَ   
O Allah katındandır 

Dedi ki: “O, Allah katındandır! (3:37) 

Allah
اَ�ُ 

nurudur
نُورُ 

 göklerin
السَّٰمَواتِ 

 ve yerin
َواْالَْرِض 

Allah, göklerin ve yerin nurudur. (24:35) 
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işte 
bunlar

تِْلكَ 
âyetleridir

ٰایَاتُ 
 kitabın

 اْلَحِكیمِ اْلِكتَابِ 
hikmetli

İşte bunlar, hikmetli kitabın âyetleridir. (31:02) 

ancak 
 اِنََّما

müşrikler 
 نََجسٌ  اْلُمْشِرُكونَ 

bir pisliktir 

Müşrikler ancak bir pisliktir. (9:28) 

ey 
 یَٓا اَیَُّھا

iman edenler 
ٰاَمنُٓواالَِّذیَن   

ancak 
 اِنََّما

şarap (sarhoş 
ediciler) 

 َواْالَْزَالمُ  اْلَخْمرُ 
ve fal okları 

(şans 
oyunları) 

 َواْلَمْیِسرُ 
taşlar 

(putlar) 
birer 

pisliktir 
kumar 

 ِرْجسٌ  َواْالَْنَصابُ 

Ey iman edenler! Şarap (sarhoş edici içkiler), 
kumar, dikili taşlar (putlar) ve fal okları (şans 
oyunları), ancak birer pisliktir. (5:90) 
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Dünya hayatı bir oyun ve bir eğlenceden başka bir 
şey değildir. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. (6:32) 

değildir 
 َوَما

dünya 
hayatı 

 اْلَحٰیوةُ الدُّْنیَٓا
başka 
bir şey 

 اِالَّ 
bir 

oyun 

 َخْیرٌ  لَِعبٌ 
daha 

hayırlıdır 

 َولَْھوٌ 
ahiret 

yurdu ise 
ve 

eğlenceden 

ِخَرةُ   َولَلدَّاُر اْالٰ

şüphesiz 
bu

إِنَّھُ 
bir 

Kur’an’dır

لَقُْرآَنٌ 
kerim/pek 

değerli

 َكِریٌم 

Şüphesiz bu, kerim/pek değerli bir Kur’an’dır. (56:77) 

بَِما لَدَْیِھمْ 
kendi yanlarındaki 

ile

ُكلُّ 
grup her

 فَِرُحوَن ِحْزبٍ 
sevinmektedir

Her grup kendi yanlarındaki ile sevinmektedir. (23:53) 
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her nefis
ُكلُّ نَْفٍس 

kazandığına 
karşılık

بَِما َكَسبَتْ 
bir rehinedir
 َرِھینَةٌ 

Her nefis, kazandığına karşılık bir rehinedir. (74:38) 

kesinlikle 
biz

اِنَّا
indireceğiz

ُمْنِزلُونَ 
halkının 
üzerine

َعٰلٓى اَْھلِ 
 bu
اءِ ٰھِذهِ  ِمَن السََّمٓ

şiddetli  
bir azab

اْلقَْریَةِ 
 gökten memleket

ِرْجزاً 

Kesinlikle yoldan çıkmış olmaları sebebiyle, biz 
bu memleket halkının üzerine gökten şiddetli bir 
azab indireceğiz. (29:34) 

َواِٰلُھُكمْ 
 sizin 

ilahınız da

لَھُ َونَْحنُ َواِحدٌ 
birdirve biz ona 

  ُمْسِلُمونَ 
teslim 

olanlarız

Sizin ilahınız da birdir ve biz ona teslim olanlarız. (29:46) 
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Bazı isim cümleleri ( فِي  ) veya (  ِل ) ile başlar. 
Bu cümlelerin anlamı “orada … vardır” / 
“onun/onların ... vardır.” şeklindedir.  

 ile başlayan cümleler ise “bazıları vardır ( ِمنْ  )
ki” anlamındadır. 

Gerçekten bunda Mü’minler için elbette bir 
ibret vardır. (15:77) 

elbette bir 
ibret vardır 

mü’minler 
için 

bunda gerçekten 
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(İbrahim)  
dedi ki

قَالَ 
ama  

orada var

فِیَھااِنَّ 
Lût
 ً لُـوطا

dediler ki
بَِمنْ قَالُوا

kimin 
olduğunu

نَْحنُ 
daha iyi 
biliriz

biz
فِیَھااَْعلَمُ 

orada

(İbrahim) dedi ki: “Ama orada Lût var!” dediler ki: 
“Orada kimin olduğunu biz daha iyi biliriz. (29:32) 

faydalar
اِٰلٓى اََجلٍ لَُكمْ 

onlarda belirli
ُمَسم�ى َمنَافِعُ فِیَھا

sizin için 
vardır

bir süreye 
kadar 

Onlarda belirli bir süreye kadar sizin için faydalar 
vardır. (22:33) 

 onlar için 
vardır

فِیَھالَُھمْ 
orada

فَاِكَھةٌ 
 meyveler 

َولَُھمْ 
 ve onlara 

vardır

یَدَُّعونَ َما   
istedikleri 

her şey

Onlar için orada meyveler vardır. Ve onlara 
istedikleri her şey vardır. (36:57) 
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her ümmetin 
vardır 

ةٍ   َوِلُكّلِ اُمَّ
bir eceli 

 اََجلٌ 

Her ümmetin bir eceli vardır. (7:34) 

(fakat) 
onların çoğu 

 اْلُمْؤِمنُونَ  ِمْنُھمُ 
iman  

edenler 
onlarda
n vardır 

 َواَْكثَُرُھمُ 
fasıklardır 

اْلفَاِسقُوَن 
  

Onlardan iman edenler vardır, (fakat) onların 
çoğu fasıklardır. (3:110) 

İnsanlardan  
vardır  

َمنْ   َوِمَن النَّاِس   
(bazı)  

kimseler 

 یَقُولُ 
derler 

  ٰاَمنَّا   
İman  
ettik Allah’a 

َوبِاْلیَْومِ   بِاهللاِ   
Ve 

gününe 

ِخرِ   اْالٰ
ahiret 
  َوَما 

değildir 

   بُِمْؤِمنِینَۢ 
müminler onlar 

   ُھمْ  

İnsanlardan bazı kimseler vardır, Allah’a ve 
ahiret gününe iman ettik derler, onlar mümin 
değildirler. (2:08) 



Kelimelerin anlamlarını yazın.   

 اََجلٍ 

 االَْرِض 

 هللاُ 

 ٰاَمنَّا بِا�ِ 

 السَّٰمَواتِ 

 السَِّمیعُ 

ْلحُ   الصُّ

 اْلعَلِیمُ 

 لَِعبٌ 

 ِلْلُمْؤِمنِینَ 

 لَُھمْ 

 لَْھوٌ 

Süre 

Yeryüzü 

Allah 

Allah’a iman ettik 

Gökler 

İşiten 

Barış 

Bilen 

Oyun 

Müminler için 

Onlar için 

Eğlence 



ىٌ   ُمَسم�

 اْلُمْشِرُكونَ 

 اْلُمْفِسدُونَ 

 فَاِكَھةٌ 

 اْلَخْمرُ 

 َغفُورٌ 

 اْلفَاِسقُونَ 

 اْلِفتْنَةُ 

 فَْضلُ  هللاِ 
 

اْلفُقََرا
 ءُ 

  ٰایَةٌ 

 اْلَحِمیدُ 

 اْلَحیَاةُ الدُّْنیَا

 َخْیرٌ 

ِخَرةُ   دَاُر اْالٰ

Yoldan çıkanlar 

Allah’ın lütfu 

Övgüye layık 

Belirlenmiş 

Ortak koşanlar 

Bozguncular 

Meyve 

Şarap 

Çok bağışlayan 

İmtihan, deneme 

Fakirler 

Ayet, işaret 

Yakın hayat 

Daha hayırlı 

Ahiret evi 



 ٰذِلكَ 

 ِرْجسٌ 

 َرسُولُ هللاِ 

 َواِحدٌ 

 اْلقَْت لِ 

 قَِدیرٌ 

 َكِریمٌ 

ةٍ   ُكّلِ اُمَّ

 ِمَن النَّاِس 

 اْلُمْؤِمنُونَ 

 نََجسٌ 

 نَِذیٌرُمبِینٌ 

Şu,o 

Pislik 

Allahın elçisi  

Tek,bir 

Öldürme 

Gücü yeten 

Şerefli 

Her ümmet 

İnsanlardan 

Müminler   

Pislik 

Apaçık uyarıcı 



De ki: “Ey kâfirler! Sizin ibadet ettiklerinize ben 
ibadet etmem. Benim ibadet ettiğime de siz ibadet 
edecek değilsiniz.”

de ki
قُلْ 

ey
یَا أَیَُّھا

kâfirler
)١(اْلَكافُِروَن 

ben ibadet etmem
َال أَْعبُدُ 

َعابِدُونَ 
ibadet  
edecek

)٢(َما تَْعبُدُوَن 

 siz 
değilsiniz

sizin ibadet ettiklerinize

)٣(َما أَْعبُدُ َوَال أَْنتُمْ 
benim ibadet 
ettiğime de

5.DERS 



“Sizin ibadet ettiklerinize ben ibadet edecek değilim.” 
“Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz.” 
“Sizin dininiz size, benim dinim de bana.”

ben 
değilim 

َوَال أَنَا
ibadet 
edecek

َعابِدٌ 
sizin ibadet 
ettiklerinize

)٤(َما َعبَْدتُْم 

siz de 
değilsiniz 

َوَال أَْنتُمْ 

لَُكمْ 
size

َعابِدُونَ 
 benim ibadet 

ettiğime

benim 
dinim de

ibadet 
edecek

)٥(َما أَْعبُدُ 

ِدینُُكمْ 
bana

) ٦(ِدیِن َوِليَ   
sizin  

dininiz
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SAHIS ZAMİRLERİ: 

Not 1: Arapça’da toplam 14 şahıs zamiri vardır. 
Bu kitapta, Kur’an’da en çok kullanılan 7 zamir 
ele alınacaktır. Bu zamirler üstteki tabloda 
verilmiştir. Diğer zamirler Kuran’da çok az 
kullanılır; bunun için bu kitapta sonraki 
derslerde ve daha az incelenecektir. 

Not 2: Akılsız canlıların veya eşyaların 
isimlerinin çoğulları dilbilgisi açısından tekil 
dişil (müfred müennes) kabul edilir. Bundan 
dolayı bu varlıklar için (  .zamiri kullanılır ( ِھيَ 



ŞAHIS ZAMİRLERİ: 

 Ben اَنَا

 Sen اَْنتَ 

 ُھوَ 
O(er) 

 ِھيَ 
O(dş) 

 Biz نَْح نُ 

 Siz اَْنتُمْ 

 Onlar ُھمْ 
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De ki: “Ey İnsanlar! Ben ancak sizin için apaçık 
bir uyarıcıyım. (22:49) 

Ayetlerdeki şahıs zamirlerini tahlil edin. 

هللاُ 
Allah’ım

اِنَّٓنِي
Benbenden

şüphesiz  
Ben

فَاْعبُْدنِيَالٓ اِٰلھَ اَنَا
bana ibadet et başka

اَنَااِالَّٓ 
ilah  

yoktur

Şüphesiz Ben, Ben Allah’ım: Benden başka ilah 
yoktur. Bana ibadet et! (20:14) 

فَقَالَ 
 ben
َربُُّكمُ اَنَا۬ 

 sizin 
Rabbinizim

  اْالَْعٰلى
en  

yüce
dedi  
ki

Dedi ki: “Ben sizin en yüce Rabbinizim! (79:24) 

de ki
قُلْ 

ey
یَٓا اَیَُّھا

insanlar
النَّاسُ 

 ancak
ا نَِذیرٌ اِنََّمٓ

bir 
uyarıcıyım

اَنَا
sizin 
için

Ben
 ُمبِینٌ لَُكمْ 

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

 اِنَّكَ 
muhakkak 
ki sen 

 اَْنتَ 
sen 

 اْلعَِلیمُ 
Her şeyi  

hakkıyla bilen 

  اْلَحِكیمُ 
Her şeyi hikmetle 

yapansın 

Muhakkak ki Sen her şeyi hakkıyla bilen her işi 
hikmetle yapansın. (2:32) 

Sen değilsin
 بَِمْجنُوٍن َما أَْنتَ 

bir mecnun/deli
بِنِْعَمةِ 

 Rabbinin nimeti  
sayesinde

َربِّكَ 

 َ ا�َّ
Allah  kuşkusuzsağlam

اقُ إِنَّ  زَّ ُھَو الرَّ
kuvvet 

sahibidir

ةِ   اْلَمتِیُن ذُو اْلقُوَّ
rızık verendir

Kuşkusuz Allah rızık verendir, sağlam kuvvet 
sahibidir. (51:58) 
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sevendir
َوُھوَ 

bağışlayandır
 اْلَودُودُ اْلغَفُورُ 

O

O, bağışlayandır, sevendir. (85:14) 

بَلْ 
doğrusuşerefli

ُھوَ 
bir 

Kur’an’dır

 َمِجیدٌ قُْرآَنٌ 
 O

Doğrusu O, şerefli bir Kur’an’dır. (85:21) 

إِنَّا
biziz

نَْحنُ 
biz

نُْحیِي
dirilten

َوإِلَْینَاَونُِمیتُ  اْلَمِصیرُ 
ve öldürenbizedirdönüş de

Dirilten ve öldüren biziz biz. Dönüş de bizedir. 
(50:43) 
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biz Allah’ın (dininin)  
yardımcılarıyız 

  اَْنَصاُر هللاِ  نَْحنُ 

Biz, Allah’ın (dininin) yardımcılarıyız. (3:52) 

yarattınız
َشَجَرتََھا

siz mi
yoksa

نَْحنُ أَمْ 
biz  

miyiz

اْلُمْنِشئُوَن 
 yaratanlar

أَْنَشأْتُمْ أَأَْنتُمْ 
onun ağacını

Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa 
yaratanlar biz miyiz? (56:72) 

şimdi 
bu 

أَفَبَِھذَا
sözü mü
اْلَحِدیثِ 

siz
أَْنتُمْ 

küçümsüyorsunuz?
 ُمْدِھنُونَ 

Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz?. (56:81) 
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 یَُحافُِظونَ 
muhafaza ederler

ُھمْ َوالَِّذیَن 
namazlarını onlar ki

َعٰلى َصلََواتِِھمْ 

Onlar ki, namazlarını muhafaza ederler. (23:9) 

işte 
 اُوٰلٓئِكَ 

onlardır 
 ُھمُ 

Mü’minler 
 اْلُمْؤِمنُونَ 

 gerçek  
 �  َحـقا

İşte gerçek Mü’minler onlardır. (8:4) 

َوإِنَّ 
şüphesiz

اْآلَِخَرةَ 
ahiret ise

ِھَي دَارُ 
 yurttur

  اْلقََرارِ 
karar kılınacak



قَالُوا
 Seni tenzih 

ederiz

اَْنتَ ُسْبَحانَكَ 
Sensin

َوِلیُّنَا
 velimiz 

ِمْن دُونِِھْم 
 onlar 
değil

derler ki

Derler ki: Seni tenzih ederiz, velimiz onlar değil, 
sensin. (34:41) 

 َواَنَا
ben de 

 َمعَُكمْ 
sizinle  

beraber 

الشَّاِھِدینَ ِمَن   
şahid 

olanlardanım 

Ben de sizinle beraber şahid olanlardanım.” (3:81) 

ve ben değilim 
ا  اَنَاَوَمٓ  

müşriklerden 
اْلُمْشِرِكینَ ِمَن   

Ben müşriklerden değilim. (6:79) 



nice 
vardır ki 

فََكاَیِّنْ 
 memleketler 
ِمْن قَْریَةٍ 

biz onları 
helak ettik

اَْھلَْكنَاَھا
zulmetmekte 

iken

فَِھَي َخاِویَةٌ َوِھَي َظاِلَمةٌ 
şimdi onlar 
çökmüştür

Nice memleketler vardır ki (halkı) 
zulmetmekte iken biz onları helak ettik. (22:45) 

 dedi 
اِنِّيفَقَالَ 

 hastayım ben 
gerçekten

َسِقیمٌ 

Ben gerçekten hastayım. (37:89) 

اِنَّكَ 
 sensin
 اْلَوھَّابُ اَْنتَ 

daima 
lütufkâr olan

şüphesiz

Şüphesiz daima lütufkâr olan sensin. (38:35) 



ُھوَ 
O

اْلغَفُورُ 
çok 

bağışlayandır

ِحیمُ  الرَّ
 pek 

merhametlidir

O, çok bağışlayandır, pek merhametlidir. (39:53) 

hayır
َكالَّ 

şüphesiz 
bunlar

إِنََّھا
bir 

hatırlatmadır

تَْذِكَرةٌ 

Hayır, şüphesiz bunlar bir hatırlatmadır. (80:11) 

 اِنَّا
muhakkak 

 نَْحنُ 
biz 

ْلنَا  نَزَّ
indirdik 

ْكرَ   الذِّ
Zikr’i  

(Kur’an’ı) 

 لَھُ  َواِنَّا
 ve 

şüphesiz 
biziz  

 لََحافُِظونَ 
onu koruyacak 

olanlar da 

Muhakkak Zikr’i (Kur’an’ı) biz indirdik ve 
şüphesiz onu koruyacak olanlar da biziz! (15:9) 



Kelimelerin anlamlarını yazın. 

 بَلْ 

 تَْذِكَرةٌ 

 اْلَحِدیثِ 

 اْلَحِكیمُ 

ِخَرة  اْالٰ

 اْالَْعلَىٰ 

 اِالَّ 

ْكرَ   اَلذِّ

 اَنَا

نَّااِ   

تَ اَنْ   

 اَْنتُمْ 

Aksine 

Hatırlatma 

Söz 

Hikmet sahibi 

Ahiret 

En yüce 

-den başka 

Öğut, anma 

Ben 

Şüphesiz biz 

Sen 

Siz 



 دَارُ 

 َربِّكَ 

 َربُُّكمُ 

اقُ  زَّ  الرَّ

 ظَاِلَمةٌ 

لَْینَااِ   

 اَمْ 

نَّ اِ  

 اْلغَفُورُ 

 قَالَ 

  اَنَصارُ 

نَّكَ اِ   

نََّمااِ   

 اِنَّنِي

نَّھُ اِ   

Ev 

Senin rabbin 

Sizin rabbiniz 

Çok rızık veren 

Haksızlık yapan 

Bize 

Yoksa 

Süphesiz, gerçekten 

Çok bağışlayan 

Dedi 

Yardımcılar 

Şüphesiz sen 

Ancak 

Süphesiz ben 

Süphesiz o 



 اْلعَِلیمُ 

 َكال

 اْلَمِصیرُ 

 ِمنْ 

 النَّاسُ 

 قُلْ 

 لَُكمْ 

 نَِذیرٌ 

 نُِمیتُ 

 ُھمْ 

  انََّھا

 انِّى

 اْلَودُودُ 

 اْلَوھَّابُ 

 نُْحیِي

Gerçekten bilen 

Hayır 

Dönüş yeri 

-den, bazıları, hiç 

İnsanlar 

De 

Sizin için 

Uyarıcı 

Öldürürüz 

Onlar 

Süphesiz o (dş) 

Şüphesiz ben 

Çok seven 

Çok hibe eden 

Diriltiriz 



Görmedin mi? 
Rabbin fil sahiplerine nasıl yaptı? Hilelerini boşa 
çıkarmadı mı?

görmedin mi
أَلَْم تَرَ 

nasıl
َكْیفَ 

yaptı
فَعَلَ 

 Rabbin
َربُّكَ 

أَلَْم یَْجعَلْ 
 çıkarmadı mı

بِأَْصَحابِ 
  fil sahiplerine
)١(اْلِفیِل 

َكْیدَُھمْ 
boşa

)٢(فِي تَْضِلیٍل   
hilelerini

6.DERS 



Üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi. Onlara pişirilmiş 
çamurdan taşlar atıyorlardı. Böylece onları, yenilmiş 
ekin yaprağı gibi kıldı.

gönderdi
َوأَْرَسلَ 

üzerlerine
َعلَْیِھمْ 

kuşlar
َطْیًرا

 sürü sürü
)٣(أَبَابِیَل 

یلٍ ِمْن  )٤(ِسّجِ
 pişirilmiş çamurdan

تَْرِمیِھمْ 
 taşlar

yenilmiş

onlara 
atıyorlardı

بِِحَجاَرةٍ 

فََجعَلَُھمْ 
ekin yaprağı  

gibi

  )٥(َمأُْكولٍ َكعَْصفٍ 
böylece 

onları kıldı



ÜÇLÜ FİİLLER - GEÇMİŞ ZAMAN (MAZİ) 

Kur’an’da 1500 adet civarında fiil vardır. Fiiller 
en az üç, en fazla dört kök harften meydana 
gelir.  
Üçlü fiiller türetme yolu ile dörtlü, beşli, altılı 
kalıplara getirilebilir.  

İkinci kök harfin harekesi fiilden fiile değişir: 
 .Bunun belli bir kuralı yoktur یَْعلَُم ، یَْنُصُر ، یَْضِرُب 



Üçlü basit fiillerin şahıslara göre çekimi 

 اَنَا
Ben 

 Yaptım فَعَْلتُ 

 اَْنتَ 
Sen 

 Yaptın فَعَْلتَ 

 ُھوَ 
O(er) 

 Yaptı فَعَلَ 

 ِھيَ 
O(dş) 

 Yaptı فَعَلَتْ 

 نَْح نُ 
Biz 

 Yaptık فَعَْلنَا

 اَْنتُمْ 
Siz 

 Yaptınız فَعَْلتُمْ 

 ُھمْ 
Onlar 

 Yaptılar فَعَلُوا



Açmak 

 اَنَا

 اَْنتَ 

 ُھوَ 

 فَتَْحتُ 

 فَتَْحتَ 
 فَتَحَ 

 فَتََحتْ  ِھيَ 

 فَتَْحنَا نَْح نُ 

 فَتَْحتُمْ  اَْنتُمْ 

 فَتَُحوا ھُھمْ 

Yardım  etmek 

 نََصْرتُ 

 نََصْرتَ 

 نََصرَ 

 نََصَرتْ 

 نََصْرنَا

 نََصْرتُمْ 

 نََصُروا

Vurmak 

 َضَرْبتُ 

 َضَرْبتَ 

 َضَربَ 

 َضَربَتْ 

 َضَرْبنَا

 َضَرْبتُمْ 

 َضَربُوا

İşlemek 

 َعِمْلتُ 

 َعِمْلتَ 

 َعِملَ 

 َعِملَتْ 

 َعِمْلنَا

 َعِمْلتُمْ 

 َعِملُوا

Demek 

 قُْلتُ 

 قْلتَ 

 قَالَ 

 قَالَتْ 

 قْلنَا

 قْلتُمْ 

 قَالُوا

Olmak 

 ُكْنُت 

 ُكْنتَ 

 كَانَ 

 كَانَتْ 

 ُكْننَا

 ُكْنتُمْ 

 َكانُوا



Geçmiş zaman fiillerinin çekimi sadece 
sonlarına ek getirmek suretiyle yapılır. Buna 
göre bir fiilin sonuna bakarak hangi şahsa ait 
olduğu anlaşılır: 

Ben (-dım) (  ُت ) 

Sen (-dın)  (  َت ) 

O (er) (-dı) ( - - - ) 

O (dş) (-dı)  (  ْت ) 

Biz (-dık)  ( نَا ) 

Siz (-dınız)  (  ْتُم ) 

Onlar (-dılar) ( او  ) 



Ayetlerdeki şahıs zamirlerini tahlil edin. 

dedi ki
قَالَ 

Rabbim!
َربِّ 

gerçekten  
ben

اِنِّي
öldürdüm

ِمْنُھمْ قَتَْلتُ 
 bir adam onlardan

 ً نَْفسا

(Musa) dedi ki: “Rabbim! Gerçekten ben 
onlardan bir adam öldürdüm. (28:33) 

verdim
َوَجعَْلتُ 

kendisine
لَھُ 

mal
َماالً 

bolca
 َمْمدُودًا

Kendisine bolca mal verdim. (74:12) 

 َراَْیتُ 
(rüyamda)  

gördüm gerçekten  
ben 

on bir güneşi 
َعَشرَ  اََحدَ  اِنِّي  َواْلقََمرَ  

ve ayı yıldızla onları  
gördüm 

 ِلي َراَْیتُُھمْ 
 bana 

   َساِجِدیَن 
secde 

ederlerken 

 ً  َوالشَّْمسَ  َكْوَكبا

Gerçekten ben on bir yıldızla güneşi ve ayı gördüm. 
Onları bana secde ederlerken gördüm”. (12:4) 
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ben yarattım
اْلِجنَّ 

 ve 
insanları
ْنسَ  إِالَّ َواْإلِ

ancak
 ِلیَْعبُدُوِن 

bana ibadet 
etsinler diye

َوَما َخلَْقتُ 
cinleri

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

dedi ki
قَالَ 

Rabbim!

َربِّ 
gerçekten ben

اِنِّي
 zulmettim

ِليَظلَْمتُ 
beni

نَْفِسي
 

bağışla
nefsime

لَھُ فَغَفَرَ فَاْغِفرْ 
bağışladı

Dedi ki: “Rabbim! Gerçekten ben nefsime 
zulmettim, beni bağışla.” (Allah da) onu 
bağışladı. (28:26) 

tevekkül et 
 فَتََوكَّلْ  َعَزْمتَ 

azmettiğin zaman ise Allah’a 
هللاِ َعلَى   فَِاذَا 

Azmettiğin zaman ise, Allah’a tevekkül et! (3:159) 
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 َرَمْیتَ 
attığın 

 َوَما َرَمْیتَ 
zaman da fakat sen atmadın 
 َوٰلِكنَّ  اِذْ 

Allah 
 هللاَ 

attı 
 َرٰمى

Attığın zaman da sen atmadın; fakat Allah attı! (8:17) 

 لَبِثْتَ  بَلْ 
kaldın yüz 

 َعامٍ  ِمائَةَ 
yıl hayır 

Hayır! Yüz yıl kaldın. (2:259) 

 ve zikretti
هللاَ َوذََكرَ 

Allah’ı
 َكثِیراً 

çok

Ve Allah’ı çok zikretti. (33:21) 



Salih amel işleyenler. (25:70) 

Allah, küfredenler için Nuh’un karısını misal olarak 
verdi. (66:10) 

bunun üzerine  
döndü 

فََرَجعَ 
Musa

ُموٰسٓى
 kavmine 

قَْوِمھِ اِٰلى 

Bunun üzerine Musa, kavmine döndü. (20:86) 

 
işleyenler
َعَمالً َعِملَ 

amel
 ً َصاِلحا

salih

verdi
َضَربَ 

Allah
 ُ ا�َّ

misal 
olarak

َمثَالً 
küfredenler 

için

اِْمَرأَةَ ِللَِّذیَن َكفَُروا
 Nuh’un karısını
نُوحٍ 



O ki yeryüzündeki şeylerin hepsini sizin için yarattı. 
(2:29) 

Öğüt ve açıklamasına dair ne varsa, hepsini  
onun (Musa) için levhalarda yazdık. (7:145) 

(Yusuf) dedi ki: Yusuf ve kardeşine neler 
yaptığınızı bildiniz mi? (12:89) 

O  
 الَِّذي ُھوَ 
ki 

 َخلَقَ 
yarattı 

 لَُكم
Sizin için yeryüzündeki 

 فِي اْالَْرِض  َما
şeylerin 

 َجِمیعاً 
hepsini 

yazdık 
 َوَكتَْبنَا

onun  
(Musa) için 

 لَھُ 
levhalarda 

 فِي اْالَْلَواحِ 
ne varsa, hepsini 

 َمْوِعَظةً  ِمْن ُكّلِ َشْيءٍ 
açıklamasına 

dair 
öğüt 

 َوتَْفِصیالً 

(Yusuf) dedi ki 
 قَالَ 

bildiniz mi 
 َھْل َعِلْمتُمْ 

neler 
yaptığınızı 

 َما فَعَْلتُمْ 
Yusuf 

 َواَِخیھِ  بِیُوُسفَ 
ve 

kardeşine 



evlere
فََسلُِّموا

girdiğiniz kendinize 
(birbirinize)

اَْنفُِسُكمْ َعٰلى  ً دََخْلتُمْ  بُیُوتا
zamanselam 

verin

Evlere girdiğiniz zaman kendinize selam verin. (24:61) 

 sonra
اََخْذتُ ثُمَّ 

yakaladım
الَِّذیَن َكفَُروا

inkâr edenleri

Sonra inkâr edenleri yakaladım. (35:26) 

sabretmeleri  
sebebiyle

َجنَّةً 
ödülleri ve 

ipektir

بَِما َصبَُرواَوَجَزاُھمْ  َوَحِریًرا
cennet

Sabretmeleri sebebiyle ödülleri cennet ve ipektir. (76:12) 



قَالَتْ 
(Meryem
) dedi ki: şüphesiz ben

اَُعوذُ اِنِّٓي
sığınırım

ْحٰمنِ  بِالرَّ
Rahman’a 
(Allah’a)

ِمْنكَ 
senden

ُكْنتَ اِنْ 
 eğer  

isen

 � تَِقیا
 sakınan bir kimse 
(bana yaklaşma)

Dedi ki: “Şüphesiz ben senden, Rahman’a sığınırım. 
Eğer sakınan bir kimse isen! (19:18) 

Bunlar 
ةٌ  تِْلكَ   اُمَّ

bir  
ümmetti 

 قَْد َخلَتْۚ 
hakikaten 
gelip geçti 

 لََھا
onlara kazandıkları 

 َولَُكمْ  َما َكَسبَتْ 
sizedir 
َكَسْبتُمْ َما   

sizin 
kazandıklarınız da 

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

onu  
şekillendirdi

یھُ  َسوّٰ
ve 

üfledi

َونَفَخَ 
 ona
لَُكمُ فِیھِ 

 sizin 
için

ُروِحھِ ِمْن 
 ve var 

ettive kalpler kendi 
ruhundan

السَّْمعَ َوَجعَلَ 
 gözler 
َواْالَْفـٴِدَةَ َواْالَْبَصارَ 

kulaklar

Sonra onu şekillendirdi ve ona kendi ruhundan üfledi. Ve 
sizin için kulaklar, gözler ve kalpler var etti. (32:09) 



fasıklar ise
ا  فََسقُواالَِّذیَن َواَمَّ

işte onların 
varacakları yer

فََمأْٰویُھمُ 
ateştir
النَّارُ 

Fasıklar ise, işte onların varacakları yer ateştir. (32:20) 

hani
َواِذْ 

almıştık
اََخْذنَا

peygamberlerden

النَّبِیِّنَ ِمَن 
 kesin  

sözlerini

َوِمْنكَ ِمیثَاقَُھمْ 
Senden

Hani peygamberlerden kesin sözlerini almıştık. (33:07) 

hani
اِذْ 

onlar size 
gelmişlerdi

اُؤُكمْ  َجٓ
üst tarafınızdan

ِمْن فَْوقُِكمْ 
 ve alt tarafınızdan

َوِمْن اَْسفََل ِمْنُكمْ 

Hani onlar, üst tarafınızdan ve alt tarafınızdan 
size gelmişlerdi. (33:10) 



Kelimelerin anlamlarını yazın. 

 نَفَخَ 

 َرَجعَ 

 َسَجدَ 

 َراَْیتُ 

 َرمىٰ 

 َرَمْیتَ 

 اََخْذنَا

 َجاَءتْ 

 َجاُءو

 َخلَقَ  َصبَُروا فََسقُوا

Üfledi 

Geri döndü 

Secde etti 

Gördüm 

Attı 

Attın 

Tuttuk, yakaladık 

Geldi (ds) 

Geldiler 

Yoldan çıktılar Sabrettiler ا Yarattı 



 فَعَْلتُمْ 

 َغفَرَ 

 قَالَ 

 قَالَتْ 

 قَتَْلتُ 

 َضَربَ 

 َظلَْمتُ 

 َعَرْضنَا

 َعَزْمتَ 

 َعِلْمتُمْ 

  َخلَْقتُ 

 دََخْلتُمْ 

 َكتَْبنَا

 َكَسبَتْ 

 َكَسْبتُمْ 

Yaptınız 

Bağışladı 

Dedi 

Dedi 

Öldürdüm 

Vurdu 

Haksızlık yaptım 

Arz ettik 

Azmettin 

Bildiniz 

Yarattım 

Girdiniz 

Yazdık 

Kazandı(dş) 

Kazandınız 



 ذََكرَ 

 َكانَ 

 َعِمل

 َجعَل

  َكفَُروا

 لَبِثْتَ 
Andı, hatırladı 

Oldu, -dır, -dir 

İşledi 

Yaptı 

İnkar ettiler 

Kaldın 



Yapma 

 اَنَا

 اَْنتَ 
 ُھوَ 

 فَعَْلتُ 
 فَعَْلتَ 
 فَعَلَ 

 فَعَلَتْ  ِھيَ 

نُ  نَحْ   فَعَْلنَا 

 فَعَْلتُمْ  اَْنتُمْ 

 فَعَلُوا ھُھمْ 

Demek 

 قُْلتُ 

 قُْلتَ 

 قَالَ 

 قَالَتْ 

 قُْلنَا

 قُْلتُمْ 

 قَالُوا

Olmak 

 ُكْنتُ 

 ُكْنتَ 

 كَانَ 

 كَانَ 

 ُكنَّا

 ُكْنتُمْ 

 َكانُوا

Yazmak 

 َكتَْبتُ 
 َكتَْبتَ 

 َكتَبَ 
 َكتَبَتْ 

 َكتَْبنَا

 َكتَْبتُمْ 

 َكتَبُوا

Vurmak 

 َضَرْبتُ 

 َضَرْبتَ 

 َضَربَ 

 َضَربَتْ 

 َضَرْبنَا

 َضَرْبتُمْ 

 َضَربُوا

Bilmek 

 َعِلْمُت 

 َعِلْمتَ 

 َعِلمَ 

 َعِلَمتْ 

 َعِلْمنَا

 َعِلْمتُمْ 

 َعِلُموا



Dini 
yalanlayan kimseyi gördün mü? İşte o, yetimi 
itip-kakar. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.

gördün mü
أََرأَْیتَ 

yalanlayan 
kimseyi

بُ  الَِّذي یَُكذِّ
dini
ینِ  )١(بِالدِّ

işte o
فَذَِلكَ 

َوَال یَُحضُّ 
teşvik etmez

الَِّذي یَدُعُّ 

 yetimi

itip-kakar

َعلَى َطعَامِ )٢(اْلیَتِیمَ 
yoksulu
)٣(اْلِمْسِكینِ 

doyurmaya

7.DERS 



O namaz kılan (münafık)ların vay haline. Ki 
onlar, namazlarından gafildirler. Ki onlar, 
gösteriş yaparlar. Ve ma’unu/her türlü yardımı 
da engellerler.

vay 
haline

فََوْیلٌ 
o namaz kılan 
(münafık)ların

)٤( ِلْلُمَصلِّینَ 
ki onlar
الَِّذیَن ُھمْ 

namazlarından
َعْن َصَالتِِھمْ 

)٦(یَُراُءوَن 
gösteriş yaparlar

)٥(َساُھوَن 
 ki onlar gafildirler

الَِّذیَن ُھمْ 

َویَْمنَعُونَ 
ma’unu/her türlü 

yardımı da

)٧(اْلَماُعوَن 
ve engellerler
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ÜÇLÜ FİİLLER - GENİŞ ZAMAN (MUZARİ): 

İkinci kök harfin harekesi fiilden fiile değişir:  ، ُیَْعلَم
 .Bunun belli bir kuralı yoktur  یَْنُصُر ، یَْضِربُ 

 اَنَا
Ben 

 Yaparım اَْفعَلُ 

 اَْنتَ 
Sen 

 Yaparsın تَْفعَلُ 

 ُھوَ 
O(er) 

 Yapar یَْفعَلُ 

 ِھيَ 
O(dş) 

 Yapar تَْفعَلُ 

 نَْح نُ 
Biz 

 Yaparız نَْفعَلُ 

 اَْنتُمْ 
Siz  َتَْفعَلُون Yaparsınız 

 ُھمْ 
Onlar 

 Yaparlar یَْفعَلُونَ 



Açmak 

 اَنَا
 اَْنتَ 

 ُھوَ 

 اَْفتَحُ 

 تَْفتَحُ 

 یَْفتَحُ 

 تَْفتَحُ  ِھيَ 

 نَْفتَحُ  نَْح نُ 

 تَْفتَُحونَ  اَْنتُمْ 

 یَْفتَُحونَ  ھُھمْ 

Yardım etmek 

 اَْنُصرُ 
 تَْنُصرُ 

 یَْنُصرُ 

 تَْنُصرُ 

 نَْنُصرُ 

 تَْنُصُرونَ 

 یَْنُصُرونَ 

Vurmak 

 اَْضِربُ 
 تَْضِربُ 

 یَْضِربُ 

 تَْضِربُ 

 نَْضِربُ 

 تَْضِربُونَ 

 یَْضِربُونَ 

İşlemek 

 اَْعَملُ 
 تَْعَملُ 

 یَْعَملُ 

 تَْعَملُ 

 نَْعَملُ 

 تَْعَملُونَ 

 یَْعَملُونَ 

Demek 

 اَقُولُ 

 تَقُولُ 

 یَقُولُ 

 تَقُولُ 

 نَقُولُ 

 تَقُولُونَ 

 یَقُولُونَ 

Olmak 

 اَُكوُن 
 تَُكونُ 

 یَكُونُ 

 تَكُونُ 

 نَكُونُ 

 تَكُونُونَ 

 یَُكونُونَ 



Geniş zaman fiillerinin çekimi hem önlerine hem de 
sonlarına ek getirmek suretiyle yapılır.  

Ben (-arım) Başta (ا) 

Sen (-arsın) 
Başta(ت), sonda  
bir şey yok 

O (er) (-ar) 
Başta( ي ), sonda 
bir şey yok 

O (dş) (-ar) Başta (ت), sonda 
bir şey yok 

Biz (-arız) 
Başta (ن), sonda 
bir şey yok 

Siz (-arsınız) 
Başta (ت) ,
sonda (ون) 

Onlar (-arlar) Başta (ي), 
sonda (ون) 



Ayetlerdeki fiilleri tahlil edin. 

ben ibadet 
etmem

تَْعبُدُونَ َما َال أَْعبُدُ 
sizin ibadet 
ettiklerinize

Sizin ibadet ettiklerinize ben ibadet etmem. (109:2) 

 قَالَ 
Dedi 

 اِنِّٓي
Muhakkak ki 

ben 

 اَْعلَمُ 
bilirim 

 َما
şeyleri 
  تَْعلَُمونَ َال 

bilmediğiniz 

Muhakkak ki ben bilmediğiniz şeyleri bilirim dedi. (2:30) 

 تَْعلَمُ 
sen 

bilirsin 

فِي نَْفِسيَما   
nefsimde 

olanı 

اَْعلَُم َوَالٓ   
ama ben 
bilmem 

فِي نَْفِسكَ َما   
senin zatında 

olanı 

Nefsimde olanı sen bilirsin, ama senin zatında olanı 
ben bilmem. (5:116) 
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dediler ki 
 قَالُوا

Ey Şuayb 
 یَا ُشعَْیبُ 

anlamıyoruz 
نَْفقَھُ َما   

çoğunu 
 لَنَٰریكَ  َكثِیراً 

seni 
görüyoruz 

ا تَقُولُ   ِممَّ
şüphesiz biz içimizde 

söylediklerinde 

 فِینَا َواِنَّا
zayıf biri  

olarak 

 ً  َضِعیفا

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

اْلَماءَ 
suyu  şimdi gördünüz mü

تَْشَربُونَ الَِّذي أَفََرأَْیتُمُ 
içtiğiniz

Şimdi içtiğiniz suyu gördünüz mü? (56:68) 

bilir

یَْعلَمُ 
gireni

َما یَِلجُ 
yerin içine

فِي اْالَْرِض 
  ve çıkanı

اءِ َوَما یَْخُرجُ  ِمَن السََّمٓ
gökten

ِمْنَھا
  ineni oradan 
فِیَھاَوَما یَْعُرجُ َوَما یَْنِزلُ 

çıkanıve 
oraya

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

بَِما تَْعَملُونَ   بَِصیرٌ  َوهللاُ   
yapmakta 

olduklarınızı 
hakkıyla 
görendir 

Allah, yapmakta olduklarınızı hakkıyla görendir. (2:265) 

hayvanları da 
yarattı sizin  

için vardır 
onlarda ve onların bir 

kısmından da 
ve pek çok 
faydalar 

ısıtıcı 
(korunma 
maddeleri) 

yersiniz 

Hayvanları da yarattı. Sizin için onlarda ısıtıcı ve pek çok 
faydalar vardır. Ve onların bir kısmından da yersiniz. (16:5) 

 اِنَّ 
Şüphesiz 

 هللاُ 
Allah 

 الَ یَْظِلمُ 
zülmetmez 

 ِمثْقَالَ 
ağırlığınca 

ٍة    ذَرَّ
zerre 

 Şüphesiz Allah zerre ağırlığınca zülmetmez. (4:40) 
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َواِنِّي
hakikaten 

ben

اْلَكاِذبِینَ ِمَن  َالَُظنُّھُ 
onu 

sanıyorumyalancılardan

Hakikaten ben onu yalancılardan sanıyorum. 
(28:38) 

 ً اَْصنَاما
putlara

قَالُوا
 tapıyoruz ibadet 

etmeye de
onlar da 

demişlerdi

فَنََظلُّ نَْعبُدُ 
 onlara 

 َعاِكِفیَن لََھا
ve devam 
edeceğiz

Onlar da: “Putlara tapıyoruz ve onlara ibadet 
etmeye de devam edeceğiz” demişlerdi. (26:71) 

onlar 

 َوُھمْ  اْلَكِذبَ 
yalan 

 َویَقُولُونَ 
Allah’a 

karşı 

 یَْعلَُمونَ 
bile bile söylüyorlar 

 َعلَى هللاِ 

Onlar, bile bile Allah’a karşı yalan söylüyorlar. (3:78) 
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yoksa
اَمْ 

tutacağız

نَْجعَلُ 
iman edip

ٰاَمنُواالَِّذیَن 
 işleyenleri

اْالَْرِضۘ فِي َوَعِملُوا
yeryüzünde

اِلَحاتِ  الصَّ
 fesat çıkaranlar 

gibi mi
salih 

ameller

َكاْلُمْفِسِدینَ 

Yoksa iman edip salih ameller işleyenleri (38:28) 
yeryüzünde fesat çıkaranlar gibi mi tutacağız?  

zaman 
قََضٰى   َواِذَا  

hükmettiği Bir işe 
 َف انََّما اَْمرً 

sadece 
 یَقُولُ 
der 

 لَھُ 
ona 

 ُكْن 
Ol! 

 فَیَُكونُ 
Hemen 
oluverir 

Bir işe hükmettiğinde, ona sadece: “ol!” der, hemen 
oluverir. (2:117) 

 اَنَّ 
muhakkak 

 لَُھمْ 
Onlarındır 

 َجنَّاتٍ 
cennetler 

 تَْجِري
akan 

 اْالَْنَھارُۜ  ِمْن تَْحتَِھا
altından ırmaklar 

Altından ırmaklar akan cennetler onlarındır. (4:40) 
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Rabbin
َوَربُّكَ 

yaratır
یَْخلُقُ 

dilediğini
اءُ  َما یََشٓ

ve seçer
َویَْختَارُ 

Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer. (28:68) 

şüphesiz 

 اِنَّ 
inkâr  

edenler 

یَْكفُُرونَ الَِّذیَن   
âyetlerini 

 بِٰایَاتِ 
Allah’ın öldürenler 

 َویَْقتُلُونَ  هللاِ 

emredenleri 

 َویَْقتُلُونَ 

یَأُْمُرونَ الَِّذیَن   

ve öldürenler 
var ya 

 النَّبِیِّنَ 
haksız  
yere 

 بِاْلِقْسطِ 
adaleti 

النَّاِس ِمَن   
insanlardan 

peygamberleri 

َحقٍّ بِغَْیِر   

ْرُھمْ   اَِلیمٍ  بِعَذَابٍ  فَبَّشِ
işte onları 
müjdele 

bir azab 
ile 

elem 
verici 

Şüphesiz Allah’ın âyetlerini inkâr edenler, haksız 
yere peygamberleri öldürenler ve insanlardan 
adaleti emredenleri öldürenler var ya, işte onları 
elem verici bir azab ile müjdele! (3:21) 



Kelimelerin anlamlarını yazın. 

 نَْعبُدُ 

 نَْفقَھ

 یَْخُرجُ 

 یَْخلُقُ 

 تَْعَملُونَ 

 تَقُولُ 

 َخلَقَُكمْ 

 َخلَقََھا

 اَُظنُّ 

 اَْعبُدُ 

 اَْعلَمُ 

 تَاُْكلُونَ 

Taparız 

Anlarız 

Çıkar 

Yaratır 

İşlersiniz 

Dersin 

Sizi yarattı 

Onları yarattı 

Zannederim 

Taparım 

Bilirim 

Yersiniz 



 یَْظِلمُ 

 یَْعُرجُ 

 یَْعلَمُ 

 یَْعلَُمونَ 

 یَْقتُلُونَ 

 َراَْیتُمُ 

 َعِملُوا

 قَالَ 

 قَالُوا

 قََضىٰ 

  تَْجري

 تَْشَربُونَ 

 تَْعبُدُونَ 

 تَْعلَمُ 

 تَْعلَُمونَ 

Haksızlık eder 

Yükselir 

Bilir 

Bilirler 

Öldürürler 

Gördünüz 

İşlediler 

Dedi 

Dediler 

İcra etti 

Akar 

İçersiniz 

Taparsınız 

Bilirsin 

Bilirsiniz 



 یَقُولُ 

 یَْكفُُرونَ 

 یَدُعُ 

 یَْكتُبُ 

 تَْكتُبُ 

 ُكنْ 

 نَْجعَلُ 

 نََراكَ 

 یَْمنَعُونَ 

 تَْكتُبُ 

  یَِلجُ 

 یَْنِزلُ 

 یَُكونُ 

 یَُحضُّ 

 اَْكتُبُ 

Der 

İnkar ederler 

İtip kakar 

Yazar 

Yazarsın 

Ol 

Yaparız 

Seni görürüz 

Engel olurlar 

Yazar (dş) 

Girer 

İner 

Olur 

Teşvik eder 

Yazarım 



Yapma 

 اَنَا

 اَْنتَ 

 ُھوَ 

 اَْفعَلُ 

 تَْفعَلُ 

 یَْفعَلُ 

 تَْفعَلُ  ِھيَ 

 نَْفعَلُ  نَْح نُ 

 تَْفعَلُونَ  اَْنتُمْ 

 یَْفعَلُونَ  ھُھمْ 

Demek 

 اَقُولُ 

 تَقُولُ 

 یَقُولُ 

 تَقُولُ 

 نَقُولُ 

 تَقُولُونَ 

 یَقُولُونَ 

Olmak 

 اَُكونُ 
 تَُكونُ 

 یَكُونُ 

 تَكُونُ 

 نَكُونُ 

 تَكُونُونَ 

 یَُكونُونَ 

Yazmak 

 اًْكتُبُ 

 تَْكتُبُ 

 یَْكتُبُ 

 تَْكتُبُ 

 نَْكتُبُ 

 تَْكتُبُونَ 

 یَْكتُبُونَ 

Vurmak 

 اَْضِربُ 

 تًْضِربُ 

 یَْضِربُ 

 تًْضِربُ 

 نَْضِربُ 

 تًْضِربُونَ 

 یَْضِربُونَ 

Bilmek 

 اَْعلَُم 

 تَْعلَمُ 

 یَْعلَمُ 

 تَْعلَمُ 

 نَْعلَمُ 

 تَْعلَُمونَ 

 یَْعلَُمونَ 



 َربَّنَا
Rabbimiz 

 َال تُِزغْ 
eğriltme 

 قُلُوبَنَا
kalplerimizi 
 بَْعدَ 

sonra 
 اِْذ َھدَْیتَنَا

bizi hidâyete erdirdikten 

 َوَھبْ 
ihsan et 

 لَنَا
bize 

 ِمْن لَدُْنكَ 
katından 

 َرْحَمةً 
bir rahmet 

 اِنَّكَ 
şüphesiz 

 اَْنتَ 
Sen 

﴾٨﴿اْلَوھَّاُب   
ihsanı en bol olansın 

«(Derler ki:) “Rabbimiz! Bizi hidâyete erdirdikten 
sonra kalplerimizi eğriltme! Bize katından bir rahmet 
ihsan et! Şüphesiz sen, ihsanı en bol olansın.”» (Âli 
İmrân Sûresi 8) 

8.DERS 



Rabbimiz 
 َربَّنَا

şüphesiz 
Sen  

 اِنَّكَ 
bir araya 

getirecek olansın 

 َجاِمعُ 
insanları günde 
 ِلیَْومٍ  النَّاِس 

Allah 

 اِنَّ 

«“Rabbimiz! Hakkında şüphe olmayan günde, şüphesiz 
Sen insanları bir araya getirecek olansın. Şüphesiz 
Allah, va’dinden dönmez.» (Âli İmrân Sûresi 9) 

 هللاَ 
Şüphesiz 

َرْیبَ  الَ   

hakkında 
 َال یُْخِلفُ 

dönmez 
﴾٩﴿اْلمیعَادَ   

va’dinden 

şüphe 
olmayan 

 فِیھِ 
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BİTİŞİK ZAMİRLER 

Bitişik zamirler isimlerin ve fiillerin sonuna 
bitişik olarak gelir.  
Bana, beni, benim; sana, seni, senin; ona, onu, 
onun; bize, bizi, bizim; size, sizi, sizin; onlara, 
onları, onların anlamlarına gelir. 

Bir ismin sonuna gelirse sahiplik bildirir: ( َِكتَابَك) 
Senin kitabın, (   .Bizim rabbimiz, gibi ( َربَّنَا

Bir fiilin sonuna gelirse o fiilin nesnesi olur:  
 .Sizi diriltti, gibi (اَْحیَاُكمْ  ) ,Sana sordu (َساَلَكَ  )



Bitişik zamirler 

 Ben اَنَا

Bana, 
Beni, 

Benden, 
Benim 

 ي نِي

 Sen اَْنتَ 

Sana, 
Seni, 

Senden, 
Senin 

 كَ 

 O(er) ُھوَ 

Ona,  
Onu, 

Ondan, 
Onun 

 هُ هِ 

 O(dş) ِھيَ 

Ona,  
Onu, 

Ondan, 
Onun 

 ھَا

 Biz نَْح نُ 
Bizi, Bize, 
Bizden, 
Bizim 

 نَا

 Siz اَْنتُمْ 
Sizi,  
Size, 

Sizden, 
Sizin 

 ُكمْ 

 Onlar ُھمْ 
Onlara, 
Onları, 

Onlardan, 
Onların 

 ُھْم 



Ayetlerdeki bitişik zamirleri tahlil edin. 

zama
n 

 َواِذَا
Sana 
sordukları 

 َساَلَكَ 
kullarım 

ِعبَاِدي    
benden şüphesiz 
 فَِانِّي َعنِّي

çok 
yakınım 

 قَِریبٌ 

Kullarım sana, benden sordukları zaman, 
şüphesiz ben çok yakınım. (2:186) 

şüphesiz 
ben

هللاِ َعْبدُ 
Allah’ın 
kuluyum

dedi ki O bana 
verdi 

اْلِكتَابَ ٰاتَانِيَ 
kitap

َوَجعَلَنِي
ve beni 
yaptı

 � نَبِیا
peygamber

اِنِّيقَالَ 

Dedi ki: “Şüphesiz ben Allah’ın kuluyum. O, bana 
kitap verdi ve beni peygamber yaptı. (19:30) 
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َخلَقَكَ 
seni yarattı

 ki O
اكَ الَِّذي فََسوَّ

seni dengeli  
kıldı

 فَعَدَلَكَ 
sana biçim 

verdi

Ki O, seni yarattı, sana biçim verdi seni dengeli 
kıldı. (82:7) 

 ُكلٌّ 
Allah’a 

 بِا�ِ  ٰاَمنَ 
iman  
ettiler 

hepsi 
 َوَمٰلٓئَِكتِھِ 
meleklerine 

 َوُكتُبِھِ 
kitaplarına peygamberlerine 

 َوُرُسِلھِ 

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

Onu  
kabul etti  

 فَتَقَبَّلََھا
Rabbi 

 َربَُّھا
kabul ile 

 بِقَبُولٍ 
hüsnü ve onu 

büyüttü  

 َواَْنبَتََھا َحَسنٍ 
ve 

Zekeriyya’yıda 

 َزَكِریَّا َوَكفَّلََھا
ona kefil 

kıldı 

 ً  نَبَاتا
güzel 

bir bitki/çiçek 
gibi 

 ً  َحَسنا

Yerin içine gireni ve oradan çıkanı, gökten 
ineni ve oraya çıkanı bilir. (3:37) 
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Çocuklarımızı ve çocuklarınızı, kadınlarımızı ve 
kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım. (3:61) 

getirdik oranın 
üstünü 

altına 

Oranın üstünü altına getirdik. (15:74) 

zaman 
ا  َولَمَّ

gelip 
اَء   َجٓ

Musa 
 ُموٰسى

tayin  
ettiğimiz vakitte 

 قَالَ  ِلِمیقَاتِنَا
dedi ki 

 َوَكلََّمھُ 
Rabbi Rabbim  bakayım onunla 

konuştuğu 

 اِلَْیكَ  َربِّ  َربُّھُ 
sana bana  

(kendini) göster 

 اَْنُظرْ  اَِرٓنِي

Şimdi içtiğiniz suyu gördünüz mü? (7:143) 

çağıralım 
 اَْبنَٓاَءنَا نَْدعُ 

çocuklarımızı 

 َواَْبنَٓاَءُكمْ 
çocuklarınızı 

اَءنَا اَءُكمْ  َونَِسٓ  َواَْنفَُسنَا َونَِسٓ
kadınlarımızı ve 

kadınlarınızı kendimizi 

 َواَْنفَُسُكمْ 
kendinizi 
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Rabbimiz 
 َربَّنَا

eğriltme 

 َال تُِزغْ 
kalplerimizi 

 قُلُوبَنَا
sonra 

bizi hidâyete erdirdikten 

 اِْذ َھدَْیتَنَا بَْعدَ 
bir 

rahmet 

 َرْحَمةً  ِمْن لَدُْنكَ 
katından 

 َوَھبْ 
bize ihsan 

et 

 لَنَا

Rabbimiz! Bizi hidâyete erdirdikten sonra 
kalplerimizi eğriltme! Bize katından bir rahmet 
ihsan et. (3:8) 

 َوُكْنتُمْ 
idiniz Sizi diriltti 

 ً  فَاَْحیَاُكمْۚ  اَْمَواتا
ölüler 

 ثُمَّ 
sonra 

 یُِمیتُُكمْ 
Sizi 
öldürecek 

ثُمَّ    
sonra 
  یُْحیِیُكْم    

Sizi 
diriltecek 

Allah’ı nasıl inkar ederseniz ki ölüler idiniz, sizi 
diriltti, sonra sizi öldürecek. (2:28) 

tıkarlar 

 اََصابِعَُھْم  یَْجعَلُونَ 
parmaklarını 

 ٓفِي ٰاذَانِِھمْ 
kulaklarına 

Parmaklarını kulaklarına tıkarlar. (2:19) 
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(2:40): Ahdimi yerine getirin ki ben de size olan 
ahdimi yerine getireyim ve yalnız benden korkun.  

Kalplerinde hastalık vardır. Allah onların hastalığını 
artırmıştır. (2:10) 

Onlar sizin için bir elbise siz de onlar için bir elbise. (2:187) 

size olan 
ahdimi 

 بِعَْھٓدِي
Yerine 
getirin ki 

بِعَْھِدُكْم   اُوفِ   
ahdimi 

Ben de yerine 
getireyim 

َواِیَّاَي    َواَْوفُوا    فَاْرَھبُونِ  
Ve yalnız  
benden 

korkun 

Kaplerinde 
 vardır 

قُلُوبِِھمْ فِي   َمَرٌضۙ  
hastalık 

  فََزادَُھمُ  
Onların 

artırmıştır 

�ُ ا  
Allah hastalığını 

  ًۚ َمَرضا
  

 ُھنّ 
sizin 
için 

 لَُكمْ  ِلبَاسٌ 
onlar için 

 ِلبَاسٌ 
 bir 

elbise/örtüsünüz 
 bir 

elbise/örtü 
Onlar 

 َواَْنتُمْ  لَُھنَّ 
siz de 
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 فَقَالُوا
dediler ki  

هللاِ َعلَى   
Allah’a 

ْلنَا  تََوكَّ
tevekkül ettik 

نَا  َربـَّ
 Rabbimiz 

 َال تَْجعَْلنَا
bizi kılma 

 ِلْلقَْومِ  فِتْنَةً 
bir fitne 

  الظَّاِلِمینَ 
zalimlerin kavmine 

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

لَُكمْ 
sizebenim 

dinim de

ِدینُُكمْ 
bana
   ِدیِن َوِليَ 

sizin  
dininiz

Sizin dininiz size, benim dinim de bana. (109:6) 

Sana dokunan her iyilik Allah’tandır. Sana 
isabet eden her kötülük ise nefsindendir. (4:79) 

sana dokunan 
ا اََصابَكَ  َمٓ  

 her iyilik 
َحَسنَةٍ  ِمنْ   

Allah’tandır 
هللاِ  فَِمنَ   

sana isabet 
eden 

ا اََصابَكَ  َوَمٓ َسیِّئَةٍ  ِمنْ    
nefsindendir her kötülük ise 

نَْفِسكَ  فَِمنْ   
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işte onlar
أُولَئِكَ 

kimselerdir

الَِّذینَ 
kendilerini 
lanetleyip

لَعَنَُھمُ 
Allah’ın

 ُ أَْبَصاَرُھمْ ا�َّ
gözlerini de

ُھمْ  فَأََصمَّ
ve kör 
ettiği 

kulaklarını 
sağırlaştırdığı

َوأَْعَمى

İşte onlar, Allah’ın, kendilerini lanetleyip kulaklarını 
sağırlaştırdığı ve gözlerini de kör ettiği kimselerdir. (47:23) 

Allah’a ve 
Resûlüne

یُْدِخْلھُ َوَمنْ 
itaat 

ederse
 cennetlere

تَْجِريَجنَّاتٍ 
akan

ِمْن تَْحتَِھا
altlarından

اْألَْنَھارُ 
 ırmaklar 

َ َوَرُسولَھُ یُِطعِ  ا�َّ
kimonu sokar

Kim Allah’a ve Resûlüne itaat ederse, onu, 
altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. (48:17) 

َوقُلْ 
de kiRabbim

ِزْدنِيَربِّ 
artır

 ً ِعْلما
ilmimi

De ki: “Rabbim, ilmimi artır!” (20:114) 
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Kitabını oku! Bu gün hesab sorucu olarak nefsin 
sana yeter! (17:14) 

 اِنَّنِي
şüphesiz 

ben 

 لَُكمْ 
size  

 ِمْنھُ 
O’nun 

tarafından 

 نَِذیرٌ 
bir  

uyarıcı 

  َوبَِشیٌر 
ve bir 

müjdeleyiciyim 

Şüphesiz ben, O’nun tarafından size gönderilmiş bir 
uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim. (11:2) 

biz
اِنَّا

seni kıldık
َجعَْلنَاكَ 

 bir halife
فِي اْالَْرِض َخِلیفَةً 

yeryüzünde

Biz seni yeryüzünde bir halife kıldık. (38:26) 

اِْقَرأْ 
oku kitabını

َكٰفىِكتَابَكَ 
 yeter

بِنَْفِسكَ 
nefsin

اْلیَْومَ 
bu gün

ً َعلَْیكَ  َحِسیبا
sana hesab sorucu 

olarak
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َربُُّكمْ 
Rabbiniz en iyi bilendir

بَِما فِي نُفُوِسُكمْ اَْعلَمُ 
 içinizdekini

Rabbiniz, içinizdekini en iyi bilendir. (17:25) 

de ki 
 قُلْ 

şüphesiz 
 اِنَّ 

namazım 
 َصَالتِي

ibadetlerim 
 ِ�ِ  َونُُسِكي

Allah 
içindir 

 َوَمْحیَايَ 
ve 

ölümüm 
âlemlerin 

Rabbi olan 
hayatım 

اْلعَالَِمینَ َرّبِ  َوَمَماتِي   

De ki: “Şüphesiz namazım, ibadetlerim, hayatım ve 
ölümüm, âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.” (6:162) 



Tabloyu Doldurun 

Ben 

Bana, 
Beni, 

Benden, 
Benim 

Sen 

Sana, 
Seni, 

Senden, 
Senin 

O(er) 

Ona,  
Onu, 

Ondan, 
Onun 

O(dş) 

Ona,  
Onu, 

Ondan, 
Onun 

Biz 

Bizi, 
Bize, 

Bizden, 
Bizim 

Siz 

Sizi,  
Size, 

Sizden, 
Sizin 

Onlar 
Onlara, 
Onları, 

Onlardan, 
Onların 

 يِ نِي اَنَا

 كَ  اَْنتَ 

 هُ هِ  ُھوَ 

 ھَا ِھيَ 

 نَا نَْح نُ 

 ُكمْ  اَْنتُمْ 

ُھْم  ُھمْ 
 ِھمْ 



 اَنَا
 اَْنتَ 

 ُھوَ 

 ِھيَ 

 نَْح نُ 

 اَْنتُمْ 

 ھُھمْ 

Mazi Muzari Mazi Muzari 

Ben 

Sen 

O(er) 

O(dş) 

Biz 

Siz 

Onlar 

 فَتَْحتُ 
 فَتَْحتَ 

 فَتَحَ 

 فَتََحتْ 

 فَتَْحنَا

 فَتَْحتُمْ 

 فَتَُحوا

 اَْفتَحُ 
 تَْفتَحُ 

 یَْفتَحُ 

 تَْفتَحُ 

 نَْفتَحُ 

 تَْفتَُحونَ 

 یَْفتَُحونَ 

 دََخْلتُ 
 دََخْلتَ 

 دََخلَ 

 دََخلَتْ 

 دََخْلنَا

 دََخْلتُمْ 

 دََخلُوا

 اَْدُخل
 تَْدُخل

 یَْدُخلُ 

 تَْدُخلُ 

 نَْدُخلُ 

 تَْدُخلُونَ 

 یَْدُخلُونَ 



 ٰاذَانِِھمْ 

 اَْبنَاَءُكمْ 

 اَْبنَاَءنَا

 اَْحیَاُكمْ 

ھُ   اُمُّ

 َجعَْلنَا

 َخلَْقتَھُ 

 َخلَقَكَ 

 اََصابَكَ 

 َربَّنَا

 ِعبَاٖدى

 َعدَلَكَ 

 َعٖنّى

 َعْھِدُكمْ 

 فَاْرَھبُونِ 

Onların kulakları 

Oğullarınız 

Oğullarımız 

Onun annesi 

Yaptık 

Onu yarattın 

Seni yarattı 

Sana çarptı 

Rabbimiz 

Benim kullarım 

Seni düzgün yaptı 

Benden 

Sizin ahdiniz 

Benden korkun 

Sizi diriltti 



 َكلََّمھُ 

 َرُسولَھُ 

 قُلُوبَنَا

 قُلُوبِِھمْ 

 ِكتَابَكَ 

 ُرُسِلھٖ 

 َزادَُھمُ 

 َربِّى

یكَ َسوّٰ   

 اَْنبَتََھا

 اَْنفَُسُكمْ 

 اَْنفَُسنَا

 اِنّٖى

 تَْحتَِھا

 َربَُّھا
Onunla konuştu 

Onun elçisi 

Bizim kalplerimiz 

Onların kalpleri 

Senin kitabın 

Onun (dş) rabbi 

Onun elçileri 

Onları arttırdı 

Rabbim 

Seni düzeltti 

Onu yetiştirdi 

Sizin kendiniz 

Bizim kendimiz 

Onun altında 

Gerçekten ben 



De ki: 
“İnsanların Rabbine sığınırım. İnsanların 
Melikine/mutlak hükümdarına. İnsanların 
ilâhına.”

de ki

قُلْ 
sığınırım

أَُعوذُ 
Rabbine

بَِربِّ 
insanların

)١(النَّاِس 

إِلَھِ 
ilâhına

َمِلكِ 
 insanların Melikine/mutla

k hükümdarına

)٣(النَّاِس )٢(النَّاِس 
insanların

9.DERS 



“O sinsice vesvese veren vesvesecinin şerrinden. Ki 
o, insanların göğüslerine vesvese verir. Gerek 
cinlerden ve gerekse insanlardan.”

şerrinden
ِمْن َشرِّ 

vesvesecinin
اْلَوْسَواِس 

o sinsice vesvese 
veren

)٤(اْلَخنَّاِس 

ki o
)٥(النَّاِس الَِّذي

insanların
یَُوْسِوسُ 

 göğüslerine vesvese 
verir

فِي ُصدُورِ 

ِمَن اْلِجنَّةِ 
ve gerekse 

insanlardan

)٦(َوالنَّاِس 
gerek cinlerden
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HARF-İ CER 

Harflerin özel bir çeşidi 
olup bu harflerden 
sonra gelen kelime 
mecrur olur (tekil 
isimlerde son harfinin 
harekesi esre olur).  

Bazı fiiller belirli harf-i cerler ile birlikte 
kullanılır ve bazen anlamları değişir:  
Onu bağışladı: (  َُغفَا َعْنھ) Allah’a iman etti:(  ِ�ٰاَمَن بِا)  
Ona inandı: (  ُٰاَمَن لَھ) Onlara emniyet verdi:(  ْٰاَمَن ُھم )  
Allah’a tevbe etti: ( ِتَاَب اِلَى هللا) Onu bağışladı:(  َُغفََر لَھ)  
Allah onun tevbesini kabul etti: (  ِتَاَب هللاُ َعلَْیھ )   

 كَ  بِ 

 اِلَى لِ 

 َعنْ 

 َحتَّى ِمنْ 

 فِي



Bitişik Harf-i Cerler 
  ,ile بِ 

birlikte 

 Adıyla بِْسمِ  اِْسم بِ 

 Kalemle بِاْلقَلَمِ  اْلقَلَمِ  بِ 

 Bir kalp بِقَْلبٍ  قَْلبٍ  بِ 
ile 

 gibi كَ 

 Suçlular َكاْلُمْجِرِمینَ 
gibi 

 ,e, -a- لِ 
ait, için 

 Allah ِ�َِّ  هللاِ  لِ 
için 

 İnsanlara ِللنَّاِس  اَلنَّاِس  لِ 

 Müminler ِلْلُمْؤِمنِینَ  اَْلُمْؤِمنِینَ  لِ 
için 

 Köşk كَاْلقَْصرِ 
gibi 

 Taşlar َكاْلِحَجاَرةِ 
gibi 



Ayrık Harf-i Cerler 

 e, -a- اِلَى

 sonra بَْعدَ 

 önünde بَْیَن یَدَىْ 

 altında تَْحتَ 

 e- َحتَّى
kadar 

 arkasında َخْلفَ 

 hakkında َعنْ 

 üzerinde َعلَى

 , İle ِعْندَ 
yanında 

 üstünde فَْوقَ 

 ,içinde فِي
içine 

 önce قَْبل

 birlikte َمعَ 

- ,den- ِمنْ 
dan 

 arasında بَْینَ 



Ayetlerde geçen harfi cerleri tahlil edin. 

İnsanlardan  
vardır  

َمنْ   َوِمَن النَّاِس   
(bazı)  

kimseler 

 یَقُولُ 
derler 

  ٰاَمنَّا   
İman  
ettik Allah’a 

َوبِاْلیَْومِ   بِاهللاِ   
Ve 

gününe 

ِخرِ   اْالٰ
ahiret 

  َوَما 
değildir 

  بُِمْؤِمنِینَۢ 
müminler onlar 

   ُھمْ  

İnsanlardan bazı kimseler vardır, Allah’a ve ahiret 
gününe iman ettik derler, onlar mümin değildirler. 
(2:8) 

Resûlünün
َوِلْلُمْؤِمنِینَ َوِ�َِّ 

izzet
ةُ  َوِلَرُسوِلھِ اْلِعزَّ

oysa 
Allah’ın

ve 
Mü’minlerindir

Oysa izzet Allah’ın, Resûlünün ve Mü’minlerindir.  (63:8) 
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zorlukla
یُْسًراإِنَّ 

beraber 
vardır

اْلعُْسرِ َمعَ 
gerçektenbir  

kolaylık

Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık vardır. (94: 6) 

onların 
mükâfatları

َجَزاُؤُھمْ 
katındaki
ِعْندَ 

Rableri
َربِِّھمْ 

cennetleridir
َعْدنٍ َجنَّاتُ 

Adn

Onların Rableri katındaki mükâfatları, Adn 
cennetleridir. (98:8) 

O
َوُھوَ 

kabul eden
الَِّذي یَْقبَلُ 

tevbeyi
التَّْوبَةَ 

kullarından
َویَْعفُوَعْن ِعبَاِدهِ 

 kötülükleri affeden
َعِن السَّیِّئَاتِ 

O, kullarından tevbeyi kabul eden, kötülükleri 
affeden (42:25) 
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Onunla (cehennemle) ve kızgın kaynar su 
arasında dolaşıp dururlar. (55: 44) 

O, fecrin doğuşuna kadar esenliktir. (97:5) 

 
hani

بِقَْلبٍ اِذْ 
bir 

kalple

اءَ  َجٓ
 

Rabbine gelmişti
َسِلیمٍ َربَّھُ 

selîm

Hani Rabbine selîm bir kalple gelmişti. (37:84) 

بَْینََھا َوبَْینَ 
Onunla 
arasında

 dolaşıp 
dururlar

َحِمیمٍ یَُطوفُونَ 
kızgın

آَنٍ 
ve kaynar  

su

ِھيَ َسَالمٌ 
esenliktir

َحتَّى
 O

َمْطلَعِ 
kadar

 اْلفَْجرِ 
doğuşuna fecrin 
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işkencesini

النَّاِس 
değerlendirirAllah’ın 

azabı gibi

هللاِ َكعَذَاِب  فِتْنَةَ َجعَلَ 
insanların

İnsanların işkencesini Allah’ın azabı gibi 
değerlendirir. (29:10) 

Sen 
değilsin

بَِمْجنُونٍ َما أَْنتَ 
bir mecnun 

/deli

بِنِْعَمةِ 
 Rabbinin nimeti  

sayesinde

َربِّكَ 

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

faydalar
اِٰلٓى اََجلٍ لَُكمْ 

onlarda belirli
ُمَسم�ى َمنَافِعُ فِیَھا

sizin için 
vardır

bir süreye 
kadar 

Onlarda belirli bir süreye kadar sizin için 
faydalar vardır. (22:33) 
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َوُھوَ 
 gönderen
ي  یَاحَ اَْرَسلَ الَّٓذِ الّرِ

rüzgârları
بُْشراً 

bir müjde olarak
یَدَْي بَْیَن 

 önünde
َرْحَمتِھِ 

rahmetinin O’dur

 O’nundur
َوَما بَْینَُھَمالَھُ 

ikisinin 
arasında

َما فِي السَّٰمَواتِ 
yerde göklerde

َوَما تَْحتَ َوَما فِي اْالَْرِض 
toprağın
الثَّٰرى

ve altındakilerin 
tümü

Rüzgârları rahmetinin önünde bir müjde olarak 
gönderen O’dur. (25:48) 

Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın 
altındakilerin tümü O’nundur. (20: 6) 

ُسولِ  اْلبََالغُ اِالَّ َوَما َعلَى الرَّ
Peygambere düşensadecebir 

tebliğdir

اْلُمبِینُ 
apaçık

Peygambere düşen sadece apaçık bir tebliğdir. 
(24:54) 
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Allah’ın tutuşturulmuş ateşidir. Ki o, kalplerin 
üstüne tırmanır. (104: 6-7) 

de ki
قُلْ 

getirin de
فَأْتُوا

bir kitap
بِِكتَابٍ 

Allah 
katından

هللاِ ِمْن ِعْنِد 

De ki: –Allah katından- bir kitap getirin de. (28:49) 

ثُمَّ 
sonrabaşının

ِمْن َعذَابِ ُصبُّوا
üstünekaynar su

اْلَحِمیمِ  َرأِْسھِ فَْوقَ 
dökünazabından

Sonra başının üstüne kaynar su azabından dökün. (44: 48) 

ا�َِّ نَاُر 
 Allah’ın 
ateşidir

اْألَْفئِدَِة َعلَى   اْلُموقَدَةُ 
 tırmanır 

durur

الَّتِي
 ki o tutuşturulmuş

تَطَِّلعُ 
kalplerin 
üstüne
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Her, hepsi, bütün manalarına gelir. Kendinden 
sonra gelen isimle isim tamlaması yapar. 

ُكلِّ 



151 

her şeyin

 ُ َوُھوَ اَ�ّٰ
 yaratıcısıdır  her şey üzerinde

 َوِكیلٌ ُكّلِ َشْيءٍ  َعٰلى
vekildir

 َشْيءٍۘ  ُكلِّ َخاِلقُ 
Allahve O

Allah, her şeyin yaratıcısıdır ve O, her şey 
üzerinde vekildir. (39: 62) 

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) 

َ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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bugün
اَْلیَْومَ 

cezalandırılır
تُْجٰزى

her nefis
ُكلُّ نَْفٍس 

 kazandığıyla
َال ُظْلمَ َكَسبَتْ بَِما 

 bugün zulüm 
yoktur

اْلیَْومَ 

Bugün her nefis, kazandığıyla cezalandırılır. 
Bugün zulüm yoktur. (40: 17) 

 işte 
böyle

یَْطبَعُ َكذَِلكَ 
mühürler
 ُ ا�َّ

Allah
َعلَى ُكّلِ قَْلبِ 

 her
kalbini

ُمتََكبِّرٍ 
kibirli

 َجبَّارٍ 
zorbanın

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

derler ki
قَالَ 

büyüklük 
taslayanlar ise

الَِّذیَن اْستَْكبَُروا
kuşkusuz 

biz

إِنَّا
 hepimiz

َ ُكلٌّ  ا�َّ
Allah

فِیَھا
 şüphesizarasında

İçindeyiz

 اْلِعبَادِ إِنَّ 
hükmetti

بَْینَ َحَكمَ قَْد 
kullar

Büyüklük taslayanlar ise derler ki: Kuşkusuz biz hepimiz 
içindeyiz. Şüphesiz Allah, kullar arasında hükmetti. (40: 48) 



 ُ ا�َّ
Allah

قَالُوا
 bizi konuşturduderler ki

الَِّذي أَْنَطقَ أَْنَطقَنَا
her şeyi

ُكلَّ َشْيءٍ 
konuşturan

Her şeyi konuşturan Allah bizi konuşturdu. (41: 21) 

 şüphesiz
فِي ذَِلكَ إِنَّ 

bunda
َآلَیَاتٍ 

elbette  
ibretler vardır

ِلُكّلِ َصبَّارٍ 
 çok sabreden 

herkes için 

 َشُكوٍر 
çok 

şükreden

Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden 
herkes için elbette ibretler vardır. (42:33) 

 O ki

َخلَقَ َوالَِّذي
yarattı

اْألَْزَواجَ 
çiftleri

ُكلََّھا
  bütün 

O ki, bütün çiftleri yarattı. (43: 48) 



 ٰاَمنَّا بِاهللاِ 

 ِمَن النَّاِس 

 َِّ�ِ 

 ِلَرسُوِلھِ 

 ِلْلُمْؤِمنِینَ 

 بِنِْعَمِة َربِّك

لَى اََجلٍ اِ   

 بَْیَن یَدَىْ 

 َما فِى السََّماَواتِ 

 َمَع اْلعُْسرِ 

ةٍ   ُكلَّ اُمَّ

 ُكلََّھا

 ُكّلِ َصبَّارٍ 

 ُكلَّ َشْيءٍ 

 ُكلُّ نَْفٍس 

Allah’a iman ettik 

İnsanlardan 

Allah için 

Müminler için 

Onun elçisi için 

Rabbinin nimetiyle 

Bir süreye kadar 

Önünde 

Göklerde ne varsa 

Zorlukla birlikte 

Her ümmet 

Onun hepsi 

Her sabırlı 

Her şey 

Bütün canlar 



 ُكل

 َكعَذَابِ  هللاِ 

 بِقَْلبٍ َسلِیمٍ 

 بَْینََھا َوبَْینَ 

 ُمَسم�ى

ُسولِ   َعلَى الرَّ

 ِعْنِدهللاِ 

 فَْوَق َراِْسھِ 

 فَأْتُوا

َرأِْسھِ فَْوقَ   

 َعلَى اْالَْفئِدَةِ 

 ِعندَ َربِِّھمْ 

 َعْن ِعبَاِدهٖ 

 أَْنَطقَ 

 یَْطبَعُ 

Her, hep, bütün 

Allah’ın azabı gibi 

Sağlam, temiz 
kalp ile 

Onunla arasında 

Belirli 

Elçinin üzerine 

Allah katında 

Başının üzerinde 

Getirin de 

Başın üstüne 

Sinelerin üzerine 

Rableri katında 

Onun kullarından 

Konuşturan 

Mühürler 



 اَنَا
 اَْنتَ 

 ُھوَ 

 ِھيَ 

 نَْح نُ 

 اَْنتُمْ 

 ھُھمْ 

Mazi Muzari Mazi Muzari 
Ben 

Sen 

O(er) 

O(dş) 

Biz 

Siz 

Onlar 

 َكذَْبتُ 
 َكذَْبتَ 

 َكذَبَ 

 َكذَبَتْ 

 َكذَْبنَا

 َكذَْبتُمْ 

 َكذَبُوا

 اَْكِذبُ 
 تَْكِذبُ 

 یَْكِذبُ 

 تَْكِذبُ 

 نَْكِذبُ 

 تَْكِذبُونَ 

 یَْكِذبُونَ 

 َحِسْبتُ 
 َحِسْبتَ 

 َحِسبَ 

 َحِسبَتْ 

 َحِسْبنَا

 َحِسْبتُمْ 

 َحِسبُوا

 اَْحَسبُ 
 تَْحَسبُ 

 یَْحَسبُ 

 تَْحَسبُ 

 نَْحَسبُ 

 تَْحَسبُونَ 

 یَْحَسبُونَ 



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

de ki
قُلْ 

sığınırım
أَُعوذُ 

Rabbine

بَِربِّ 
sabahın

)١(اْلفَلَِق 

ِمْن َشرِّ 
 şerrindenyarattığı 

şeylerin

)٢(َما َخلََق 

10.DERS 



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

şerrinden
َوِمْن َشرِّ 

gecenin
َغاِسقٍ 

zaman
إِذَا

karanlığı 
bastığı

)٣(َوقََب 

)٤(فِي اْلعُقَِد 
düğümlere

َوِمْن َشرِّ 
 üfleyen 

büyücülerin

zaman

şerrinden
النَّفَّاثَاتِ 

)٥(َحَسدَ َوِمْن َشرِّ 
hasedçinin

إِذَاَحاِسدٍ 
ve 

şerrinden
hased  
ettiği
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İSMİN HALLERİ (İRAB) 

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

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

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

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

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

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

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

-Fiilleri niteleyen isimler (zarflar) mansub olur;      

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

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



Ayetlerdeki isimleri irab bakımından tahlil 
edin. 

 ُ َوا�َّ
Allah

َخبِیرٌ 
yapmakta 

olduklarınızdan

  بَِما تَْعَملُوَن 
hakkıyla 

haberdardır

Allah, yapmakta olduklarınızdan haberdardır. 
(63:11) 

indirdik
َعلَْیكَ إِنَّا

biz ki Kur’an’ı
تَْنِزیالً اْلقُْرآَنَ 

fasıl fasıl
ْلنَانَْحنُ  نَزَّ

Kuşkusuz  sana

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

biz bağladık
اَْلَزْمنَاهُ 

 amelini/ 
kader kitabını 

ائَِرهُ  َطٓ
boynuna
فِي ُعنُِقھِ 

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

َعلَّمَ 
öğretti

ْنَسانَ  اْإلِ
insana

یَْعلَمْ َما لَْم   
Bilmediğini 

şeyi

İnsana bilmediği şeyi öğretti. (96:5) 

bekliyorlar
َھْل یَْنُظُرونَ 

başka bir 
şey mi 

إِالَّ 
kıyâmetin
السَّاَعةَ 

kendilerine 
gelişinden

بَْغتَةً أَْن تَأْتِیَُھمْ 
ansızın

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

size gösteren 
 الَِّذي یُِریُكمُ 

şimşeği 
 اْلبَْرقَ 

korku 
 ً ً  َخْوفا  َوَطَمعا

ve ümit 
içinde 

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

konuşacak 

 َویَُكِلّمُ 
insanlarla 

 النَّاسَ 
beşikte 

iken 

اْلَمْھدِ فِي   
ve yetişkin  
halde iken 

 َوَكْھالً 

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

فَاْلُحْكمُ 
 Allah’ındır

اْلعَِلّيِ ِ�َِّ 
 çok  
yüce

artık  
hüküm

اْلَكبِیرِ 
 pek büyük 

olan

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

فَْضالً 
Allah’tan
ِمَن ا�َِّ 

ve bir nimet 
olarak

َونِْعَمةً 
Allah

 ُ َعِلیمٌ َوا�َّ
 hikmet 

sahibidir
hakkıyla 
bilendir

َحِكیمٌ 

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

ve başka bir 
şey daha var

َوأُْخَرى
seveceğiniz
تُِحبُّونََھا

 bir 
yardım 

نَْصرٌ 
Allah’tan

َوفَتْحٌ ِمَن ا�َِّ 
 yakın ve bir 

fetih

قَِریبٌ 

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

إِنَّھُ 
 ki O  

elbette

لَقَْولُ 
sözüdür

َكِریمٍ َرُسولٍ 
bir  

elçininşerefli

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

 َربَّكَ 
Rabbini 

ِ  َوَسبِّـحْ  َكثِیراً  ْبَكارِ  بِاْلعَِشّي   َواْالِ
çokça ve tesbih 

et 
akşam sabah 

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

dedi ki
قَالَ 

Rabbim

َربِّ 
gerçekten 

ben

إِنِّي
davet 
ettim

َونََھاًرادََعْوتُ 
ve 

gündüz

قَْوِمي
 gece kavmimi

لَْیالً 

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

sağlayamam
لَُكمْ قُلْ 

ben  zarar 
ا َرَشدًاَوَال َضر�  

ve fayda
َال أَْمِلكُ إِنِّي

de kisize

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

إِلَى َربِّكَ 
o 

gün

اْلُمْستَقَرُّ یَْوَمئِذٍ 
 yalnızca  

Rabbinin katıdır

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

indirdik
اًجاَوأَْنَزْلنَا ثَجَّ

şarıl şarıl 
akan

ِمَن اْلُمْعِصَراتِ 
 bir 
su

yağmur yüklü 
bulutlardan

َماءً 

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

dururlar
وحُ  الرُّ

o gün ve melekler
َصف�اَواْلَمَالئَِكةُ 

saf olup
یَقُومُ یَْومَ 

Ruh

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

o gün
َواِجفَةٌ یَْوَمئِذٍ 

titreyecek

O gün kalpler titreyecek. (79: 08) 

o gün

یَْومَ 
kaçar

یَِفرُّ 
kişi

اْلَمْرءُ 
kardeşinden

ھِ أَِخیھِ ِمْن  َوأُّمِ
 ve babasından annesinden

َوأَبِیھِ 

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

 işte onlar
ُھُم اْلَكفََرةُ أُولَئِكَ 

kâfirlerdir
اْلفََجَرةُ 

facirlerdir

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

Rabbi için

یَقُومُ 
insanların

اْلعَالَِمینَ ِلَرّبِ النَّاسُ 
divan 

duracakları

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

Allah
ِمْن َوَرائِِھمْ َوهللاُ 

 kuşatmıştır onları 
arkalarından

ُمِحیطٌ 

 Allah onları arkalarından kuşatmıştır. (85:20) 

بَلْ 
doğrusu

ُھوَ 
 O

قُْرآَنٌ 
bir 

Kur’an’dır

َمِجیدٌ 
şerefli

َمْحفُوظٍ فِي لَْوحٍ   
Levh-i Mahfuz’dadır

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



14 

oysa 
ahiret

َخْیرٌ َواْآلَِخَرةُ 
 ve daha 

süreklidir
daha 

hayırlı

َوأَْبقَى

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

değildir
َوَما

bu
ٰھِذهِ 

dünya 
hayatı

اْلَحٰیوةُ الدُّْنیَٓا
 başka 
bir şey

لَْھوٌ اِالَّ 
ve 

oyundan  eğlence 

َولَِعبٌ 

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

alenileşti 
(yaygınlaştı)

َظَھرَ 
fesat
اْلفََسادُ 

karada
فِي اْلبَرِّ 

 ve 
denizde

النَّاِس َواْلبَْحرِ 
insanların

بَِما َكَسبَتْ 
 ellerinin

kazandıkları 
yüzünden

اَْیِدي

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



 اَنَا

 اَْنتَ 

 ُھوَ 

 ِھيَ 

 نَْح نُ 

 اَْنتُمْ 

 ھُھمْ 

Mazi Muzari Mazi Muzari 
Ben 

Sen 

O(er) 

O(dş) 

Biz 

Siz 

Onlar 

 َظلَْمتُ 
 َظلَْمتَ 

 َظلَمَ 

 َظلََمتْ 

 َظلَْمنَا

 َظلَْمتُمْ 

 َظلَُموا

 اَْظِلمُ 
 تَْظِلمُ 

 یَْظِلمُ 

 تَْظِلمُ 

 نَْظِلمُ 

 تَْظِلُمونَ 

 یَْظِلُمونَ 

 نََصْرتُ 
 نََصْرتَ 

 نََصرَ 

 نََصَرتْ 

 نََصْرنَا

 نََصْرتُمْ 

 نََصُروا

 اَْنُصرُ 
 تَْنُصرُ 

 یَْنُصرُ 

 تَْنُصرُ 

 نَْنُصرُ 

 تَْنُصُرونَ 

 یَْنُصُرونَ 



 ِ  بِاْلعَِشّي

 اْلبَْرقَ 

 بَْغتَة

 بَل

 نَْصرٌ 

 الدُّْنیَا

 َرشَد اً 

 ً  َصفّا

 َضّر اً 

 اْلعَالَِمینَ 

 َكثِیر اً 

 اْلَكفََرة

 قَْول

 لَْھوٌ 

 لَْوحٍ 

Akşamleyin 

Gök gürültüsü 

Ansızın 

Hayır, aksineben 

Yardım 

Dünya, yakın 

Doğruluk 

Saf halinde 

Zarar 

Alemler, dünyalar 

Çok, çokça 

Kafirler 

Söz 

Eğlence 

Levha 



 لَْیالً 

 َمِجیدٌ 

 َمْحفُوظٍ 

 ُم ِحیطٌ 

 اْلَمْرءُ 

 َعِلیمٌ 

 اْلفََجَرةُ 

 اْلفَسَادُ 

 فَْضالً 

 قَِریبٌ 

 تَْنِزیالً 

 اْلَحِمیدُ 

 َخاِلقُ 

 َخْوفًا

 َخْیرٌ 

Geceleyin 

Şanı yüce 

Korunmuş 

Kuşatan 

Adam, insan 

Gerçek bilen 

Günahkarlar 

Bozgunculuk 

Lütuf 

Yakın 

İndiriş 

Övgüye layık olan 

Yaratan 

Korku için 

Daha hayırlı 



 النَّاسَ 

 اْلبَْحرِ 

 فَتْحٌ 

ْبَكارِ   اْالِ

 اْلَمْھدِ 

 قُلُوبٌ 

 اْلَكبِیرِ 

 لَِعبٌ 

 ُعنُِقھِ 

 َرَشدًا

 اْلَمالَئِكَة

 َطَمعًا

 یَْوَمئِذٍ 

 َظَھرَ 

ُمِحیطٌ 

İnsanlar 

Deniz 

Fetih, zafer 

Sabah 

Beşikte 

Kalpler 

Büyük 

Oyun 

Boynuna 

Fayda 

Melekler 

Ümit için 

O gün 

Alenileşti 

Kuşatmış 



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

zaman
إِذَا

geldiği
َجاءَ 

Allah’ın yardımı
نَْصُر ا�َِّ 

ve fetih
)١(َواْلفَتُْح 

یَْدُخلُونَ 
girdiklerini

َوَرأَْیتَ 
 insanların

tesbih  
et

ve görünce
ا�َِّ  ِدینِ  فِيالنَّاسَ 

بَِحْمدِ 
bölük  
bölük

Rabbini
َواْستَْغِفْرهُ َربِّكَ 

ve O’ndan 
mağfiret dile

إِنَّھُ 
zira O

ابًاَكاَن  )٣(تَوَّ
 tevbeleri çok 
kabul edendir

)٢(أَْفَواًجا

فََسبِّحْ 
Allah’ın dinine

hamd  
ile

11.DERS 
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FİİL CÜMLESİ: 

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

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



Fiil Özne Nesne 

 َخلَقَ 
Yarattı 

�ُ اَ   
Allah 

اْالَْرضَ وَ  السََّماَواتِ   
Gökleri ve yeri 

 َولَقَدْ 
Andolsun 

 َكذَّبَ 
Yalanladı 

الِحْجرِ اَْصَحاُب   
Hicr halkı 

 اْلُمْرَسلِینَ 
Elçileri 

 وَ 
Ve 

 قَال
Dedi 

 الَِّذیَن َكفَُروا
İnkar edenler 

 اِنَّ 
Şüphesiz 

�َ اَ   
Allah 

 یَْبُسطُ 
Genişletir 

ْزقَ   الّرِ
Rızkı 
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 اَْنَزْلنَاهُ 
onu 

indirdik 
şüphesiz 

 biz 
bir Kur’an 

olarak 

ً  اِنَّٓا  قُْرٰءنا
arapça 

 �  َعَربِیا

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

ona nida 
ettiler 

 فَنَادَتْھُ 
melekler 
 اْلَمٰلِٓئَكةُ 

ayakta 
durup 

 َوُھَو قَٓائِمٌ 
namaz 

kılarken 
O, mihrabda 

اْلِمْحَرابِ فِي  یَُصلِّي  

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

hakikaten 
 َولَقَدْ 

size  
doğruladı 

 َصدَقَُكمُ 
Allah 
 هللاُ 

 va’dini 
 َوْعدَهُٓ 

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

onlara 
getirdik

اَتَْینَاُھمْ 
 hakkı 
بِاْلَحقِّ 

 gerçekten 
onlar

 لََكاِذبُونَ َواِنَُّھمْ 
yalancıdırlar

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

Allah
َوهللاُ 

yarattı
َخلَقَ 

 her 
ُكلَّ 

 canlıyı
اءٍ ِمْن دَٓابَّةٍ  َمٓ

 sudan

Allah her canlıyı sudan yarattı. (24: 45) 

zaman
إِذَا

sana 
geldikleri

َجاَءكَ 
münafıklar
اْلُمنَافِقُونَ 

dediler
لََرُسوُل ا�َِّ قَالُوا

Allah’ın 
Resûlüsün

نَْشَھدُ 
 kesin 

sen
şehadet 
ederiz

إِنَّكَ 

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

hüsrana 
uğramışlardır 

 َخِسرَ 
yalanlayanlar 

َكذَّبُواالَِّذیَن   
Allah’a 

kavuşmayı 

هللاِ بِِلقَٓاِء   

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

O’dur 
 ُھوَ 

yapan 
َجعَلَ الَِّذي   

güneşi 
 الشَّْمسَ 

bir ışık 
 َواْلقََمرَ  ِضیَٓاءً 

bir nur ve ayı da 
 نُوراً 

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

tapıyorlar 
 َویَْعبُدُونَ 

Allah’ı 
bırakıp 

هللاِ ِمْن دُوِن   
zarar veremeyecek 

ُھمْ   َما َال یَُضرُّ
ve fayda  
sağlamayacak şeylere 

 َوَال یَْنفَعُُھمْ 

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

ileri gelen 
 اْلَمَألُ 

kâfirler 
َكفَُرواالَِّذیَن   

kavminden 
قَْوِمھِ ِمْن   

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

dedi ki 
 قَالَ 

Rabbim 

 َربِّ 
gerçekten  

ben 

 اِنِّٓي
sığınıyorum 

ِليَما لَْیَس  اَُعوذُ   
olmadığı
m bir şeyi 

 بِكَ 
istemekten hakkında sana 
 بِھِ  اَْن اَْسـ�لَكَ 

bilgi  
sahibi 

 ِعْلمٌ 

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

 یُوُسفَ 
Yusuf’u da 

bıraktık yanında onu  
yemiş 

ئْبُ  ِعْندَ  َوتََرْكنَا  الذِّ
kurt eşyalarımızın 

 فَاََكلَھُ  َمتَاِعنَا

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



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

(Yusuf) erince 
ا بَلَغَ   َولَمَّ

rüştüne 
 اَُشدَّهُٓ 

ona verdik 
 ٰاتَْینَاهُ 

 hüküm  
 ً ً  ُحْكما  َوِعْلما

ve ilim 

açtıklarında 
ا فَتَُحوا  َولَمَّ

erzak 
yüklerini 

 َمتَاَعُھمْ 
buldular 
 َوَجدُوا

ödedikleri  
bedelin 

 ُردَّتْ  بَِضاَعتَُھمْ 
kendilerine  geri iâde 

edilmiş 

 اِلَْیِھمْ 

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

de ki 
 قُلْ 

kimindir 
 ِلَمنْ 

göklerdekiler 
السَّٰمَواتِ  َما فِي  

ve 
yerdekiler 

 َكتَبَ  َواْالَْرِض 
yazmıştır 

 قُلْ 
Allah’ındır zatına de ki 

 َعٰلى نَْفِسھِ  ِ�ِ 
merhameti 
ْحَمةَ   الرَّ

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

ا اَْسـ�لُُكمْ  َوَمٓ
ona  

karşılık

َعلَْیھِ 
herhangi  
bir ücret

اَْجرٍ ِمْن 

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

أَیَّانَ 
ne zamanmış 

diye
 sorar

یَْوُم اْلِقیَاَمِة یَْسأَلُ 
 kıyâmet günü

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

kuşkusuz
إِنَّ 

Allah
ا�ََّ 

bilir
یَْعلَمُ 

gaybını/ 
gizliliklerini

السََّماَواتِ َغْیبَ 
 ve 

yerin
göklerin

َواْألَْرِض 

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

azabı
َربِّكَ 

Rabbinin
 َكاَن َمْحذُوراً 

cidden 
korkunçtur

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

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

bilmedin mi ki

اَلَْم تَْعلَمْ 
gerçekten
اَنَّ 

Allah
هللاَ 

 bilir
اءِ یَْعلَمُ  َمٓ َما فِي السَّ

ve yerde gökte olan her 
şeyi

َواْالَْرِض 



Mazi Muzari Mazi Muzari 

 اَنَا
Ben 

 اَْنتَ 
Sen 

 ُھوَ 

O(er) 

 ِھيَ 
O(dş) 

 اََمْرتُ 
Emrettim 

 اََمْرتَ 

Emrettin 

 اََمرَ 

Emretti 

 اََمَرتْ 
Emretti 

 ٰاُمرُ 
Emrederim 

رُ  تَاْمُ   

Emredersin 

 یَاُْم رُ 

Emreder 

 تَاُْم رُ 
Emreder 

 نَْح نُ 
Biz 

 اَْنتُمْ 
Siz 

 ھُھمْ 

Onlar 

 اََمْرنَا
Emrettik 

 اََمْرتُمْ 

Emrettiniz 

 اََمُروا

Emrettiler 

 نَاُْم رُ 

Emrederiz 

 تَاُْمُرونَ 

Emredersiniz 

 یَاُْمُرونَ 

Emrederler 



Mazi Muzari Mazi Muzari 

 اَنَا
Ben 

 اَْنتَ 
Sen 

 ُھوَ 
O(er) 

 ِھيَ 
O(dş) 

 َكفَْرتُ 
İnkar ettim 

 َكفَْرتَ 
İnkar ettin 

 َكْفرَ 
İnkar etti 

 َكفََرتْ 
İnkar etti 

 اَْكفُرُ 
İnkar ederim 

 تَْكفُرُ 

İnkar edersin 

 یَْكفُرُ 

İnkar eder 

 تَْكفُرُ 
İnkar eder 

 نَْح نُ 
Biz 

 اَْنتُمْ 
Siz 

 ھُھمْ 
Onlar 

 َكفَْرنَا
İnkar ettik 

 َكفَْرتُمْ 
İnkar 
ettiniz 

 َكفَُروا

İnkar ettiler 

 نَْكفُرُ 

İnkar ederiz 

 تَْكفُُرونَ 

İnkar 
edersiniz 

 یَْكفُُرونَ 
İnkar 

ederler 



Kelimelerin anlamlarını yazın. 

 َجعَلَ 

 َجعَْلنَاهُ 

 َخِسرَ 

 َخلَقَ 

ُھمْ   یَُضرُّ

 یَْعلَُمونَ 

 یَْعلَمُ 

 یَْنفَعُُھمْ 

 ٰاتَْینَاهُ 

 اَتَْینَاُھْم بِ 

 اَْجرٍ 

ذَااِ   

Kıldı 

Onu kıldık 

Kaybetti 

Yarattı 

Onlara zarar verir 

Bilirler 

Bilir 

Onlara fayda verir 

Ona verdik 

Onlara getirdik 

Karşılık 

Olacağı zaman 



 الشَّْمسَ 

 َصدَقَُكمُ 

 اََكلَھُ 

 َكتَبَ 

 َكذَّبُوا

 نَْشَھدُ 

 فَتَُحوا

 قَالَ 

 قَالُوا

 قَدْ 

  اَْساَلُُكمْ 

 اَُشدَّهُ 

 اَُعوذُ 

 بِاْلَحقِّ 

 بَلْ 

Güneş 

Sizi doğruladı 

Onu yedi 

Yazdı 

Yalanladılar 

Şahitlik ederiz 

Açtılar 

Dedi 

Dediler 

Gerçekten 

Sizden isterim 

Olgunluk çağı 

Sığınırım 

Hak ile, gerçek olarak 

Hayır, aksine 



 َكفَُروا

 َكاِذبُونَ 

 لَْیسَ 

 تََرْكنَا

 َوَجدُوا

 لَقَدْ 

 قُل 

 اْلِقیَاَمةِ 

 َكانَ 

 یَْعبُدُونَ 

  بَلَغَ 

 ِلقَاءِ 

 تَْعلَمْ 

 َجاَءكَ 

 یَْساَلُ 

İnkar ettiler 

Yalancılar 

Değil 

Terk ettik 

Buldular 

Gerçekten 

De 

Kıyamet 

Oldu, -dır, -dir 

Taparlar 

Ulaştı 

Kavuşma 

Bilmen 

Sana geldi 

Sorar, ister 
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FİİL ÇEKİM TABLOSUNUN KULLANILMASI 

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

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

12.DERS 



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

Mazi Muzari Emir İsmi Fail İsmi Mef'ul Mastar 

 بَْعثٌ  َمْبعُوثٌ  بَاِعثٌ  اِْبعَثْ  یَْبعَثُ  بَعَثَ 

gönderdi gönderir gönder gönderen gönderilen göndermek 

 َجْعلٌ  َمْجعُولٌ  َجاِعلٌ  اِْجعَلْ  یَْجعَلُ  َجعَلَ 

çıktı çıkar çık çıkan çıkılan çıkmak 



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

Mazi Muzari Emir İsmi Fail İsmi Mef'ul Mastar 

 تَْركٌ  َمتُْروكٌ  تَاِركٌ  اُتُْركْ  یَتُْركُ  تََركَ 

terk 
etti 

terk 
eder 

terk  
et 

terk 
eden 

terk  
edilen 

terk  
etmek 

 َخْرجٌ  َمْخُروجٌ  َخاِرجٌ  اُْخُرجْ  یَْخُرجُ  َخَرجَ 

çıktı çıkar çık çıkan çıkılan çıkmak 



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

Mazi Muzari Emir İsmi Fail İsmi Mef'ul Mastar 

 َحْملٌ  َمْحُمولٌ  َحاِملٌ  اِْحِملْ  یَْحِملُ  َحَملَ 

taşıdı taşır taşı taşıyan taşınan Taşımak, 
yük 

 َصْبرٌ  َمْصبُورٌ  َصابِرٌ  اِْصبِرْ  یَْصبِرُ  َصبَرَ 

sabretti sabreder sabret sabreden sabredilen sabır 



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

Mazi Muzari Emir İsmi Fail İsmi Mef'ul Mastar 

 ِحْفظٌ  َمْحفُوظٌ  َحافِظْ  اِْحفَظْ  یَْحفَظُ  َحِفظَ 

korudu korur koru koruyan korunan korumak 

 َخْسرٌ  َمْخُسورٌ  َخاِسرٌ  اِْخَسرْ  یَْخَسرُ  َخِسرَ 

kaybetti kaybeder kaybet kaybeden kaybedilen kayıp 



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

Mazi Muzari Emir İsmi Fail İsmi Mef'ul Mastar 

 قُْربٌ  َمْقُروبٌ  قَاِربٌ  اُْقُربْ  یَْقُربُ  قَُربَ 

yaklaştı yaklaşır yaklaş yaklaşan yaklaşılan yaklaşmak 

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

miras aldı miras alır - - - - - miras 
alan 

miras alınan - - - - - 

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



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

Mazi Muzari Anlamı Mazi Muzari Anlamı 

 یَدُعُّ  دَعَّ  یَِضلُّ  َضلَّ 
saptı sapmak itti iter 

itip 
kakmak 

 یَِذلُّ  ذَلَّ  یَُظنُّ  ظنَّ 

sandı sanar sanmak alçaldı alçaldı alçalmak 

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

sapar 



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

Mazi Muzari Anlamı Mazi Muzari Anlamı 

دَ َوعَ  ظَ َوعَ  یَِعدُ    یَِعظُ  
vaat etti vaat eder 

vaat 
etmek 

Öğüt  
verdi Öğüt  verir 

Öğüt  
vermek 

 یَِلدُ  َولَدَ  یَِقي وقَى
korudu korur korumak doğurdu doğurur doğurmak 

 یَِلجُ  َولَجَ  یَِصفُ  َوَصفَ 

niteledi niteler nitelemek girdi girer girmek 



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

Mazi Anlamı Muzari 

 یَُكونُ  كَانَ 

oldu olmak olur 

 َماتَ 
öldü 

 یَُموتُ 

ölür ölmek 

 یََخافُ  َخافَ 
korktu korkmak korkar 

Mazi Anlamı Muzari 

 َزادَ
 

 یَِزیدُ 
artırdı artırmak artırır 

 یَُزورُ  َزارَ 

ziyaret  
etti 

ziyaret 
etmek ziyaret eder 

اذَ عَ   یَعُوذُ  
sığındı sığınmak sığınır 



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

Mazi Anlamı Muzari 

 یَْقِضي قََضى

yaptı 
Hükmetme
k yapmak yapar 

 َھدَى
yol 

gösterdi 

 یَْھِدي

yol 
gösterir 

yol 
göstermek 

 یَْخشَى َخِشيَ 
korktu korkmak korkar 

Mazi Anlamı Muzari 

 یَْجِري َجَرى
aktı akmak akar 

 یَْجِزي َجَزى

karşılığını 
verdi 

karşılığını 
vermek 

karşılığını 
verir 

 یَْدعُو دََعا
çağırdı 

çağırmak, 
dua etmek çağırır 



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

Mazi Anlamı Muzari 

 یَتْلُو تَالَ 

okudu okumak okur 

فَاعَ   
affetti 

 یَْعفُو

affeder affetmek 

 یَْبِغي بَغَى
istedi istemek ister 

Mazi Anlamı Muzari 

 یَْرَضى َرِضيَ 
razı oldu razı olmak razı olur 

 یَْنَسى نَِسيَ 

unuttu unutmak unutur 

 یَْدعُو دََعا
çağırdı 

çağırmak, 
dua etmek çağırır 



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

Mazi Anlamı Muzari 

 یَاُْمرُ  اََمرَ 

emretti emretmek emreder 

 اََخذَ 

aldı 

 یَاُْخذُ 

alır almak 

لَ اَ كَ   یَاْكُل 
yedi yemek yer 

Mazi Anlamı Muzari 

 یَاْذَنُ  اَِذنَ 
izin verdi izin vermek izin verir 

 یَاْتِي اَ تَى

geldi gelmek gelir 

 یََرا َراَى
gördü görmek görür 



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

Mazi Anlamı Muzari 

 یََشاءَ  شَاءَ 

istedi istemek ister 

Mazi Anlamı Muzari 

ُ  بَدَاَ   یَْبدَا

başladı başlamak başlar 



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

asra yemin olsun

 ﴾١﴿َواْلعَْصرِ 
gerçekten

اِنَّ 
insan

ْنَساَن  اْالِ
 kesin bir ziyan 

içindedir

﴾٢﴿لَِفي ُخْسرٍ 

َوَعِملُوا 
 işleyenler

اِالَّ 
 iman edip

hakkı

ancak müstesna
اِلَحاِت ٰاَمنُوا الَِّذیَن   الصَّ

َوتََواَصْوا 
birbirlerine 

tavsiye edenler 
 sabrı
ْبِر  بِاْلَحّقِ َوتََواَصْوا  ﴾٣﴿بِالصَّ

salih ameller

ve birbirlerine 
tavsiye edenler 

13.DERS 
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YEMİN HARFLERİ: 

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

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

 َوالضُّٰحى
geceye

َوالَّْیلِ 
zaman
اِذَا

 sakinleştiği

 َسٰجى

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

geceye
َواللَّْیلِ 

zaman
إِذَاإِذْ 

vakit
 أَْدبَرَ 

 ve sabaha 
andolsun

dönüp 
gittiği

ْبحِ   أَْسفَرَ َوالصُّ
ağardığı

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

dediler ki 
 تَا�ِ  قَالُوا

vallah
i 

 اِنَّكَ 
gerçekten sen 

َضَالِلكَ لَِفي   
hâlâ şaşkınlığındasın 

  اْلقَِدیِم 
 eski  

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

geceye
َولَیَالٍ 

on
 َعْشٍر 

çifte
 َواْلَوتِْر َوالشَّْفعِ 

ve teke

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

Nûn.
ن

Kaleme yemin 
olsun ki

َواْلقَلَمِ 
 ve onların 

yazdıklarına 

 َوَما یَْسُطُروَن 

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

güneşe 
yemin olsun

َوالشَّْمِس 
ve onun 

aydınlığına

 َوُضَحاَھا
aya

َواْلقََمرِ 
zaman
 تََالَھاإِذَا

onu takip  
ettiği

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

 َما ُكنَّا َوهللاِ 
şirk koşan kimseler 

  ُمْشِرِكیَن 

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

yemin ederim 
ki

بَِمَواقِعِ 
 yıldızların
فََال أُْقِسمُ  النُُّجوِم 

yerlerine

Yıldızların yerlerine yemin ederim ki (56:75) 

yemin 
ederim ki

فََال أُْقِسمُ 
Rabbine

بَِربِّ 
doğuların

اْلَمَشاِرقِ 
ve 

batıların

إِنَّاَواْلَمغَاِربِ 
 gücümüz  

yeter bizim

 لَقَاِدُروَن 

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

geceye 
yemin olsun

َوالَّْیلِ 
zaman

اِذَا
örttüğü
 یَْغٰشى

 gündüze
َوالنََّھارِ 

َوَما َخلَقَ 
 yaratana 

(andolsun)

اِذَا

 açılıp 
aydınlandığı

zaman

الذََّكرَ تََجلّٰى
ve dişiyi
 َواْالُْنٰثى

erkeği

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

incire yemin  
ederim

َوالتِّینِ 
ve zeytine

ْیتُونِ   َوالزَّ
dağına

َوُطورِ 
Sînâ
 اْألَِمیِن  ِسینِینَ 

emin
َوَھذَا

 beldeye ve şu
اْلبَلَدِ 



YÖN EDATLARI 

 Yukarı, üst فَْوقَ 
hakikaten

َخلَْقنَا
 üzerinizde
َسْبعَ فَْوقَُكمْ 

yedi
ائِقَ  َطَرٓ

yol (yedi gök)
َولَقَدْ 

biz yarattık

Hakikaten biz üzerinizde yedi yol(gök) yarattık. 

 Aşağı, alt تَْحتَ 
onları saracak 

یَْغٰشیُھمُ 
azab

اْلعَذَابُ 
  üstlerinden 

َوِمْن تَْحتِ ِمْن فَْوقِِھمْ 
 ayaklarının ve 

altından

اَْرُجِلِھمْ 

Azab onları üstlerinden ve ayaklarının altından 
saracak. 

بُْشراً  Ön بَْیَن یَدَيْ 
bir müjdeci 

olarak

یُْرِسلُ   
 rüzgârları gönderir

یَاحَ  بَْیَن یَدَيْ الّرِ
rahmetinin
َرْحَمتِھِ 

önünde

Rahmetinin önünde rüzgârları bir müjdeci olarak 
gönderir. 
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 Arka َخْلفَ 
salar

ِمْن بَْیِن یَدَْیھِ 
çünkü O ve ardından

َرَصدًاَوِمْن َخْلِفھِ 
gözcüler

یَْسلُكُ فَِإنَّھُ 
onun (peygamberin) 

önünden

Çünkü O, onun önünden ve arkasından gözcüler salar. 

Önünde doğrusu اََمامَ 
بَلْ 

ister
یُِریدُ 

insan
ْنَسانُ  اْإلِ

suç işleyerek 
berbad etmek

 أََماَمھُ ِلیَْفُجرَ 
ilerisini

Doğrusu insan, suç işleyerek önünü berbad etmek ister. 

 Arkasında َظْھرِ 
 ise 

ا َوأَمَّ
kimin de

َمنْ 
verilir

أُوتِيَ 
 kitabı 
َوَراءَ ِكتَابَھُ 

 arka tarafından
  َظْھِرهِ 

kimin de kitabı arka tarafından verilir ise 
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 Sağ یَِمْینٌ 
 dönerler

 ُ ِظَاللُھُ یَتَفَیَّأ
gölgeleri

َعِن اْلیَِمینِ 
 sağa 

َوالشََّمائِلِ 
ve sola

دًا �ِ ُسجَّ
secde 
ederek

Allah’a

Gölgeleri Allah’a secde ederek sağa ve sola 
dönerler. 

 Sol ِشَمالٌ 
bölükler halinde

َعِن اْلیَِمینِ 
sollu

َمالِ   ِعِزیَن َوَعِن الّشِ
sağlı

Sağlı sollu bölükler halinde. 

 هللاُ  Arasında بَْینَ 
Allah de ki şahiddir 

 َشِھیدٌ  قُلِ 
benimle sizin 

aranızda 

َوبَْینَُكمْ بَْینِي   

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

قَالَ 
 etrafındakilere 

َحْولَھُٓ ِلَمْن 
işitiyor musunuz 

تَْستَِمعُونَ اََال   

(Firavun) etrafındakilere dedi ki: “İşitiyor musunuz? 

َوَال یُْفِلحُ  Her nerede َحْیثُ 
iflah olmaz

السَّاِحرُ 
büyücü ise

َحْیثُ  اَٰتى 
nereyevarsa

Büyücü(Sihirbaz ) ise nereye varsa iflah olmaz.” 

 Her nerede Artık اَْینََما
nereye 

 تَُولُّوا فَاَْینََما
dönerseniz Allah'ın 

vechi  

ا َوْجھُ ا�ِّٰ   فَثَمَّ
İşte 

oradadır 

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

 اْلقَاِھرُ 
mutlak  
galiptir 

 فَْوقَ 
üzerinde 

 َوُھوَ  ِعبَاِدهِ 
kullarının 

 اْلَحِكیمُ 
hikmet 

sahibidir 
O 

  اْلَخبِیُر 
her şeyden 

haberdardır 

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

ْرنَا فََسخَّ
bunun üzerine 

musahhar kıldık

لَھُ 
 ona

یحَ  الّرِ
rüzgârı

َحْیثُ  اََصابَ 
istediği

بِاَْمِرهِ تَْجِري
akıp  

gidiyordu
Onun 

emriyle

اءً  ُرَخٓ
yumuşak 

bir şekilde
yere

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

nerede
اَْینَ 

bulunurlarsa
َما ثُِقفُٓوا

 yakalanırlar
ِّلُوااُِخذُوا َوقُت

öldürüldükçe  ve 
öldürülürler

 تَْقتِیالً 

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

 hak (bir 
kitap)tır

kuşkusuz kendinden 
önceki (kitap)larıhakkıyla 

haberdardır

tasdik eden

kullarından
Allah

çok iyi 
görendir

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

(erkeğin) bel 
kemiği ile

َوالتََّرائِِب یَْخُرجُ 
 arasından

ْلبِ ِمْن بَْینِ  الصُّ
çıkar(kadının) 

göğüs kemiği

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

kimse ise
ا َمنْ  َوأَمَّ

verilen
أُوتِيَ 

kitabı
ِكتَابَھُ 

solundan
لَْم أُوتَ بِِشَماِلھِ 

bana 
verilmeseydi

فَیَقُولُ 
 keşke der ki

 ِكتَابِیَْھ یَا لَْیتَنِي
kitabım

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

 یَُحافُِظونَ 
muhafaza ederler

ُھمْ َوالَِّذیَن 
namazlarını onlar ki

َعٰلى َصلََواتِِھمْ 

 O’nundur
َوَما بَْینَُھَمالَھُ 

İkisinin 
arasında

َما فِي السَّٰمَواتِ 
yerde göklerde

َوَما تَْحتَ َوَما فِي اْالَْرِض 
toprağın
 الثَّٰرى

ve altındakilerin 
tümü

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



çevrenizdeki 
ْن َحْولَُكمْ   َوِممَّ

bedevilerden vardır 
 ِمَن اْالَْعَرابِ 

münafık olanlar 
 ُمنَافِقُونَ 

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

(Allah) 
bilir

یَْعلَمُ 
önlerindekini (önlerinden 

gönderdiklerini)

اَْیِدیِھمْ َما بَْیَن 
ve arkalarındakini  

(geride bıraktıklarını)

َخْلفَُھمْ َوَما 
 Allah`a

تُْرَجعُ هللاِ َواِلَى 
bütün 
işler döndürülür

 اْالُُموُر 

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

hazırlamıştır 
 اََعدَّ 

Allah 
 هللاُ 

onlar  
için 

 لَُھمْ 
cennetler 

 اْالَْنَھارُ  َجنَّاتٍ 
ırmaklar 

 تَْجِري
altlarından akan 
 ِمْن تَْحتَِھا

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



hani ْاِذ
onlar size gelmişlerdi

اُؤُكمْ  َجٓ
üst tarafınızdan

ِمْن فَْوقُِكمْ 
 ve alt tarafınızdan

َوِمْن اَْسفََل ِمْنُكمْ 

Hani onlar, üst tarafınızdan ve alt tarafınızdan 
size gelmişlerdi. (33:10) 

بَْینََھا َوبَْینَ 
onunla  

(cehennemle) 
arasında

 dolaşıp 
dururlar

َحِمیمٍ یَُطوفُونَ 
kızgın

 آٍَن 
ve kaynar  

su

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



Kelimelerin anlamlarını yazın. 

 َواْلعَْصرِ 

 َواْلفَْجرِ 

 فَْوقَ 

 اْلقَاِھرُ 

 اذْ 

ذَااِ   

 اُْقِسمُ 

 اََمامَ 

 اْلَخبِیرُ 

 َخْلفَ 

 الذََّكرَ 

 َوالشَّْفعِ 

Asra andolsun 

Fecre andolsun 

Üzerinde 

Mutlak hakim, ezen 

Olduğu zaman 

Olacağı zaman 

Yemin ederim 

Önünde 

Hakkıyla haberdar 

Arka 

Erkek 

Çift 



 اْلقَِدیمِ 

 َواْلقَلَمِ 

 َو اْلقََمرِ 

 َو اللَّْیلِ 

 ُمْشِرِكینَ 

 اْالُمورُ 

 اَْال نثَى

 اَْالْنَھارُ 

 اَْینََما

 بَْینَ 

  ِشَمال

 الشَّْمِس 

 َشِھیدٌ 

ْبحِ   الصُّ

 َوالضَُّحى

Eski 

Kaleme andolsun 

Aya andolsun 

Geceye andolsun 

Ortak koşanlar 

İşler 

Dişi 

Nehirler 

Her nerede 

Arasında 

Sol 

Güneş 

Gören, şahit 

Sabah 

Kuşluğa andolsun 



قًا  ُمَصدِّ

 ُمنَافِقُونَ 

 َوْجھُ 

 َوَراءَ 

 یَِمْینٌ 

 بَْیَن یَدَيْ 

 تَا�ِ 

 تَْحتَ 

 التِّینِ 

 َحْولَ 

  النُُّجومِ 

 اَلنََّھارِ 

 َو�ِ 

 َواْلَوتْرِ 

 َحْیثُ 

Doğrulayıcı olarak 

Münafıklar 

Yüz 

Arkasında 

Sağ; and 

Önünde 

Allah’a andolsun 

Altında 

İncire andolsun 

Etrafında 

Yıldızlar 

Gündüz 

Allah’a andolsun 

Tek olana andolsun 

Her nerede 



Mazi Muzari Mazi Muzari 

 اَنَا

 اَْنتَ 

 ُھوَ 

 ِھيَ 

 َصبَْرتُ 

 َصبَْرتَ 

 َصبَرَ 

 َصبََرتْ 

 اَْصبِرُ 

 تَْصبِرُ 

Sabredersin 

 یَْصبِرُ 

 تَْصبِرُ 

 نَْح نُ 

 اَْنتُمْ 

 ھُھمْ 

 َصبَْرنَا

 َصبَْرتُمْ 

 َصبَُروا

 نَْصبِرُ 

 تَْصبُِرونَ 

 یَْصبُِرونَ 

Ben 

Sen 

O(er) 

O(dş) 

Sabrettim 

Sabrettin 

Sabretti 

Sabretti 

Sabrederim 

Sabreder 

Sabreder 

Biz 

Siz 

Onlar 

Sabrettik 

Sabrettiniz 

Sabrettiler 

Sabrederiz 

Sabredersiniz 

Sabrederler 



Mazi Muzari Mazi Muzari 

 اَنَا

 اَْنتَ 

 ُھوَ 

 ِھيَ 

 َحَمْلتُ 

 َحَمْلتَ 

 َحَملَ 

 َحَملَتْ 

 اَْحِملُ 

 تَْحِملُ 

 یَْحِملُ 

 تَْحِملُ 

 نَْح نُ 

 اَْنتُمْ 

 ھُھمْ 

 َحَمْلنَا

 َحَمْلتُمْ 

 َحَملُوا

 نَْحِملُ 

 تَْحِملُونَ 

 یَْحِملُونَ 

Ben 

Sen 

O(er) 

O(dş) 

Taşıdım 

Taşıdın 

Taşıdı 

Taşıdı 

Taşırım 

Taşırsın 

Taşır 

Taşır 

Biz 

Siz 

Onlar 

Taşıdık 

Taşıdınız 

Taşıdılar 

Taşırız 

Taşırsınız 

Taşırlar 



gerçekten
قَدْ 

kurtuluşa ermişlerdir
اَْفلَحَ 

Mü’minler
﴾١﴿اْلُمْؤِمنُوَن 

 onlar ki
ُھمْ اَلَِّذیَن 

ُھمْ َوالَِّذیَن 

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

onlar ki
َصَالتِِھمْ فِي 

huşu içinde olanlardır

onlar ki

namazlarında
﴾٢﴿َخاِشعُوَن 

ٰكوةِ َعِن اللَّْغوِ  ِللزَّ
yüz çevirenlerdir

 verenlerdir
 ﴾٤﴿ فَاِعلُونَ 

ُھمْ  َوالَِّذینَ ﴾٣﴿ُمْعِرُضوَن 
boş şeylerdenzekâtı

onlar ki
ُھمْ  َوالَِّذینَ 

ırzlarını
ِلفُُروِجِھمْ 

koruyanlardır
﴾٥﴿َحافُِظوَن 

14.DERS 
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ÇOĞUL KELİMELER:  

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

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



İsim Merfu Mansub - Mecrur Eril Çoğullar 

 ُمْسِلِمینَ  ُمْسِلُمونَ  ُمْسِلمٌ 
Müslüman 
erkekler 

 Cahiller َجاِھِلینَ  َجاِھلُونَ  َجاِھلٌ 

 Gönderilenler ُمْرَسلِینَ  ُمْرَسلُونَ  ُمْرَسلٌ 

 Doğru olanlar َصاِدقِینَ  َصاِدقُونَ  َصاِدقٌ 

 Zalimler ظَاِلِمینَ  ظَاِلُمونَ  ظَاِلمٌ 



İsim Merfu Mansub - Mecrur Eril  Çoğullar 

  Salih َصاِلِحینَ  َصاِلُحونَ  َصاِلحٌ 
erkekler 

 Kafirler َكافِِرینَ  كَافُِرونَ  كَافِرٌ 

 İbadet edenler عَابِِدینَ  َعابِدُونَ  َعابِدٌ 

 Sabredenler َصابِِرینَ  َصابُِرونَ  َصابِرٌ 

 Sakınanlar ُمتَّقِینَ  ُمتَّقُونَ  ُمتَّقٍ 



işte 
 اُوٰلٓئِكَ 

onlardır 
 ُھمُ 

Mü’minler 
 اْلُمْؤِمنُونَ 

 gerçek  
 �  َحـقا

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

 َواْلَكافُِرونَ 
kâfirler 

الظَّاِلُمونَ ُھُم    
zalimlerin ta kendileridir 

Kâfirler, zalimlerin ta kendileridir. (2:254) 

İşte onlar 
ِمْن َربِِّھمْ   َعٰلى ُھدًى  اُؤٰلئِكَ    َو اُؤٰلئَِك  

Bir hidayet 
üzeredirler 

Rablerinden Ve işte 
onlar 

ُھمُ       ْلُمْفِلُحون  
Onlardır Kurtuluşa 

erenler 

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



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

şeytanın  
taraftarları

 ُھُم اْلَخاِسُروَن أَالَ 
kesinlikle

ِحْزَب الشَّْیَطانِ إِنَّ 
dikkat 
edin 

hüsrana 
uğrayanlardır

 َوَمنْ 
kim dedi ki başka 

الُّوَن  یَْقنَطُ  قَالَ    الضَّٓ
sapıklığa 

düşenlerden 
Rabbinin 

rahmetinden 

َربِّھِ ِمْن َرْحَمِة   اِالَّ  
umudunu  

keser 

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

 اِنَّ 
şüphesiz Allah 

 یُِحبُّ  هللاَ 
sever 

  اْلُمْحِسنِیَن 
iyilik 

yapanları 

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



ve ben değilim 
ا  اَنَاَوَمٓ  

müşriklerden 
اْلُمْشِرِكیَن ِمَن    

Ve ben müşriklerden değilim.  (6:79) 

ve bilin 
ki 

وا  اَنَّ  َواْعلَُمٓ
 şüphesiz 

 هللاَ 
Allah 

 َمعَ 
beraberdir 

  اْلُمتَِّقیَن 
takva 

sahipleriyle 

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

şüphesiz 
 اِنَّ 

münafıklar 
 اْلُمنَافِِقینَ 

tabakasındadırlar 
 فِي الدَّْركِ 

en alt 
النَّارِ ِمَن  اْالَْسفَلِ   

ateşin 

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



Mü’min erkekler 
 َواْلُمْؤِمنُونَ 

ve Mü’min 
kadınlar 

 َواْلُمْؤِمنَاتُ 
birbirlerinin 
velileridirler 

 بَْعُضُھْم اَْوِلیَٓاُء بَْعٍضۢ 

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

tevbe edenler 
 اَلتَّٓائِبُونَ 

ibadet  
edenler 

 اْلعَابِدُونَ 
hamd  

edenler 

 اْلَحاِمدُونَ 
(cihad için)  

seyahat edenler 

ائُِحونَ  اِكعُونَ  السَّٓ  الرَّ
secdeye 

kapananlar 
rükû edenler 

 السَّاِجدُونَ 

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

peygamberleri
اْلُمْرَسِلینَ 

 ancak
اِالَّ 

müjdeci
ِرینَ  َوُمْنِذِرینَ ُمبَّشِ

ve uyarıcı olarak

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

dediler ki
َربُّنَاقَالُوا

Rabbimiz

یَْعلَمُ 
biliyor

اِنَّٓا
 gerçekten 

biz

 لَُمْرَسلُونَ اِلَْیُكمْ 
sizegönderilmiş 

elçileriz

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

َوالظَّاِلُمونَ 
 onlar için yoktur

ِمْن َوِلّيٍ َما لَُھمْ 
dost da

 َوَال نَِصیٍر 
yardımıcı da zalimlere 

gelince

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



ondan
 اْلبُُطوَن 

dolduracaksınız içeceksiniz
َعلَْیھِ فََشاِربُونَ 

üzerine de
اْلَحِمیمِ ِمَن 

kaynar sudan
ِمْنَھافََماِلئُونَ 

karınlarınızı

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

şüphesiz 
 اِنَّ 

Allah 
 هللاَ 

bir arada  
toplayıcıdır 

 َجاِمـعُ 
münafıkların 

  َجِمیعاً  اْلُمنَافِِقینَ 
 hepsini 

 َواْلَكافِِرینَ 
cehennemde ve kâfirlerin 

َجَھنَّمَ فِي   

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



 َواْشَربُوا
için yiyin fakat israf etmeyin sevmez 

تُْسِرفُواَوَال  َوُكلُوا   اْلُمْسِرفِیَن  
israf edenleri şüphesiz 

o (Allah) 

 َال یُِحبُّ  اِنَّھُ 

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

(onlar) 
sabredenler 

ابِِرینَ   اَلصَّ
dosdoğru 
olanlar 

اِدقِینَ   َوالصَّ
kulluk/itaat 

edenler 

 َواْلقَانِتِینَ 
infak edenler ve bağışlama  

dileyenlerdir 

  بِاْالَْسَحاِر  َواْلُمْستَْغِفرینَ  َواْلُمْنِفِقینَ 
seherlerde 

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



İsim Merfu Mansub -Mecrur Eril Çoğullar 

 Kafirler َكافِِرینَ  كَافُِرونَ  كَافِرٌ 

 Müjdeleyiciler ُمبَِشِّرینَ  ُمبَِشُّرونَ  ُمبَِشّرٌ 

 Sakınanlar ُمتَّقِینَ  ُمتَّقُونَ  ُمتَّقٍ 

 Gönderilenler ُمْرَسلُونَ  ُمْرَسلُونَ  ُمْرسَل

 Bağışlanma ُمْستَْغِفِرینَ  ُمْستَْغِفُرونَ  ُمْستَْغِفرٌ 
dileyenler 



İSİM Merfu Mansub - Mecrur ERİL ÇOĞULLAR 

 İsraf edenler ُمْسِرفِینَ  ُمْسِرفُونَ  ُمْسِرفٌ 

 Teslim olanlar ُمْسِلِمینَ  ُمْسِلُمونَ  ُمْسِلمٌ 

 Ortak koşanlar ُمْشِرِكینَ  ُمْشِرُكونَ  ُمْشِركٌ 

 Başaranlar ُمْفِلِحینَ  ُمْفِلُحونَ  ُمْفِلحٌ 

 Münafıklar ُمنَافِقِینَ  ُمنَافِقُونَ  ُمنَافِقٌ 



İsim Merfu Mansub - Mecrur Eril Çoğullar 

 Uyaranlar ُمنِذِرینَ  ُمنِذُرونَ  ُمنِذرٌ 

 Harcayanlar ُمْنِفِقینَ  ُمْنِفقُونَ  ُمْنِفقٌ 

 İman edenler ُمْؤِمنِینَ  ُمْؤِمنُونَ  ُمْؤِمنٌ 



İsim Merfu Mansub -Mecrur Eril Çoğullar 

 Tevbe تَائِبِینَ  تَائِبُونَ  تَائِبٌ 
edenler 

 Cahiller َجاِھِلینَ  َجاِھلُونَ  َجاِھلٌ 

 Övenler َحاِمِدینَ  َحاِمدُونَ  َحاِمدٌ 

 Zarar edenler َخاِسِرینَ  َخاِسُرونَ  َخاِسرٌ 

 Rüku edenler َراِكِعینَ  َراِكعُونَ  َراِكعٌ 



İsim Merfu Mansub - Mecrur Eril Çoğullar 

 İçenler َشاِربِینَ  شَاِربُونَ  شَاِربٌ 

 Sabredenler َصابِِرینَ  َصابُِرونَ  َصابِرٌ 

 Doğru َصاِدقِینَ  َصاِدقُونَ  َصاِدقٌ 
söyleyenler 

 Salihler َصاِلِحینَ  َصاِلُحونَ  َصاِلحٌ 

 Sapanlar َضالِّینَ  َضالُّونَ  َضالٌ 



İsim Merfu Mansub - Mecrur Eril Çoğullar 

 Haksızlık َظاِلِمینَ  ظَاِلُمونَ  ظَاِلمٌ 
edenler 

 Kulluk edenler َعابِِدینَ  عَابِدُونَ  عَابِدٌ 

 İtaat edenler قَانِتِینَ  قَانِتُونَ  قَانِتٌ 



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

savuranlara 
andolsun

َوالذَّاِریَاتِ 
savurdukça

)١(ذَْرًوا
yüklü 

(bulut)lara

فَاْلَحاِمَالتِ 
ağır
)٢(ِوْقًرا

َماتِ  فَاْلُمقَّسِ
taksim edenlere

فَاْلَجاِریَاتِ 
 kolayca

size va’dedilen

akıp gidenlere
)٤(أَْمًرا)٣(یُْسًرا

)٥(لََصاِدقٌ 
kesinlikle

 ve 
mutlaka 

ینَ َوإِنَّ  الدِّ
ceza

)٦(لََواقِعٌ 
gerçekleşecektir

إِنََّما

تُوَعدُونَ 
işleri

doğrudur

15.DERS 
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DİŞİL ÇOĞUL 

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



İsim Merfu Mansub - Mecrur Dişil Çoğullar 

 Müslüman ُمْسِلَماتٍ  ُمْسِلَماتٌ  ُمْسِلَمةٌ 
kadınlar 

 Mümin ُمْؤِمنَاتٍ  ُمْؤِمنَاتٌ  ُمْؤِمنَةٌ 
kadınlar 

 Gönderilenler ُمْرَسالَتٍ  ُمْرَسالَتٌ  ُمْرَسلَةٌ 

 Doğru kadınlar َصاِدقَاتٍ  َصاِدقَاتٌ  َصاِدقَةٌ 



  Salih َصاِلَحاتٍ  َصاِلَحاتٌ  َصاِلَحةٌ 
kadınlar 

 Müşrik ُمْشِرَكاتٍ  ُمْشِركَاتٌ  ُمْشِرَكةٌ 
kadınlar 

 İbadet eden عَابِدَاتٍ  َعابِدَاتٌ  َعابِدَةٌ 
kadınlar 

 Sabreden َصابَِراتٍ  َصابَِراتٌ  َصابَِرةٌ 
kadınlar 

İsim Merfu Mansub - Mecrur Dişil Çoğullar 
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saliha kadınlar 
 قَانِتَاتٌ 

itaatkârdırlar 
namuslarını 

koruyanlardır 

 ِلْلغَْیبِ  َحافَِظاتٌ 
(eşinin) 

gıyabında 

 بَِما َحِفظَ 
(onları)  

korumasına karşılık 

اِلَحاتُ   هللاُ  فَالصَّ
Allah’ın 

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

müjdele 

رِ   الَِّذینَ  َوبَّشِ
kimseleri 

 ٰاَمنُوا
İman  
eden 

 َوَعِملُوا
Ve amel  
edenleri Salih işlerle 

اِلَحاتِ   الصَّ

 لَُھمْ  اَنَّ 
Onlarındır 

 َجنَّاتٍ 
cennetler 

 تَْجِري
akan 

 اْالَْنَھارُۜ  ِمْن تَْحتَِھا
altından ırmaklar 

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

ve münafık kadınlar 
 َواْلُمنَافِقَاتُ 

birbirlerindendir 
بَْعٍض بَْعُضُھْم ِمْن   

emrederler 
 َعِن اْلَمْعُروفِ  یَأُْمُرونَ 

iyilikten 
 بِاْلُمْنَكرِ 

alıkoyarlar kötülüğü 
 َویَْنَھْونَ 

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

hayır
ُھوَ 

 âyetlerdir
بَیِّنَاتٌ ٰایَاتٌ 

apaçık
ُصدُورِ فِي 

sinelerinde
الَِّذیَن اُوتُوا
  kendilerine 
verilenlerin 

اْلِعْلمَ بَلْ 
 ilim o

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

َمنْ 
 herkes

ُكلٌّ َواْالَْرِض فِي السَّٰمَواتِ 
göklerdekive yerdekihepsi

لَھُ 
O’na

قَانِتُونَ 
boyun eğmiştir

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

َما نَِفدَتْ 
 Allah’ın 
kelimeleri

هللاَ اِنَّ هللاِ َكِلَماُت 
kuşkusuz 

Allah

َعِزیزٌ 
üstün/ 

mutlak galiptir

 َحِكیمٌ 
 hikmet  

sahibidir
(yine de yazmakla) 

tükenmez

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

devam edin 

 َحافُِظوا
namazlara 

لََواتِ   َعلَى الصَّ
ve namaza da 
ٰلوةِ   َوالصَّ

orta (ikindi) 
 اْلُوْسٰطى

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

müslüman 
erkekler

اْلُمْسِلِمینَ 
ve Müslüman 

 kadınlar

َواْلُمْسِلَماتِ 
 Mü’minler
َواْلُمْؤِمنِینَ 

َواْلقَانِتَاتِ 
 ve itaate devam  
eden kadınlar

َواْلُمْؤِمنَاتِ 
itaate devam eden 

erkekler

sabreden erkekler

ve 
Mü’mineler

اِدقِینَ َواْلقَانِتِینَ  َوالصَّ

ابَِراتِ  َوالصَّ
ve doğru kadınlar

 huşû duyan erkekler
َواْلَخاِشعَاتِ َواْلَخاِشِعینَ 

ve huşû duyan kadınlar

اِدقَاتِ  ابِِرینَ َوالصَّ َوالصَّ
doğru  

erkekler

ve sabreden kadınlar

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

قِینَ  َواْلُمتََصدِّ
ve sadaka 

veren kadınlar

قَاتِ  َواْلُمتََصدِّ
oruç tutan 
erkekler

ائِِمینَ  َوالصَّٓ
 ve oruç tutan 

kadınlar

ائَِماتِ  َوالصَّٓ

َواْلَحافَِظاتِ 
 ve koruyan 

kadınlar

َواْلَحافِِظینَ 
 ırzlarını

çok

koruyan erkekler
َوالذَّاِكِرینَ فُُروَجُھمْ 

َوالذَّاِكَراتِ 
Allah’ı

 işte 
hazırlamıştır

هللاُ اََعدَّ 
Allah

لَُھمْ 
onlar 
 için

َمْغِفَرةً 
 bir  

mağfiret

هللاَ 

ً َواَْجراً َكثِیراً   َعِظیما
ve bir 

mükâfat
büyük

zikreden erkekler

ve zikreden 
kadınlar

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

kötülüklerini

َحَسنَاتٍ 
iyiliklere

هللاُ  َوَكانَ 
-dirAllah

َغفُوراً 
çok bağışlayıcı

 ً َرِحیما
pek 

merhametli

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

belki
َعَسى

Rabbi
َربُّھُ 

eğer
إِنْ 

o sizi  
boşarsa

َخْیًراَطلَّقَُكنَّ 
daha  

hayırlı

أَْن یُْبِدلَھُ 
  eşler 

Mü’min

ona sizin 
yerinize verir 

ِمْنُكنَّ أَْزَواًجا

قَانِتَاتٍ 
Müslüman

 tevbe 
eden

َعابِدَاتٍ تَائِبَاتٍ 
ibadet  
eden

َسائَِحاتٍ 
oruç tutan

ثَیِّبَاتٍ 
 dul

ُمْسِلَماتٍ 

َوأَْبَكاًراُمْؤِمنَاتٍ 
ve bakire

sizden

gönülden 
itaat eden

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



  Apaçık بَیِّنَاتٍ  بَیِّنَاتٌ  بَیِّنَة ٌ 
olanlar 

  Tevbe تَائِبَاتٍ  تَائِبَاتٌ  تَائِبَة ٌ 
edenler 

 Dullar ثَیِّبَاتٍ  ثَیِّبَاتٌ  ثَیِّبَة ٌ 

 Bahçeler َجنَّاتٍ  َجنَّاتٌ  َجنَّة ٌ 

 Koruyanlar َحافِظاتٍ  َحافِظاتٌ  َحافَِظةٌ 
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 َصائَِماتٍ  َصائَِماتٌ  َصائَِمة ٌ
Oruç 
tutanlar 

 Namazlar َصالََواتٍ  َصالََواتٌ  َصالَة ٌ

 İtaatkar قَانِتَاتٍ  قَانِتَاتٌ  قَانِتَة ٌ
olanlar 

 Kelimeler َكِلَماتٍ  َكِلَماتٌ  َكِلَمة ٌ

 Ayetler ٰایَاتٍ  ٰایَاتٌ  ٰایَةٌ 
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 İyilikler َحَسنَاتٍ  َحَسنَاتٌ  َحَسنَة ٌ 

 Huşu duyanlar َخاِشعَاتٍ  َخاِشعَاتٌ  َخاِشعَة ٌ 

 ُمْسِلَماتٍ  ُمْسِلَماتٌ  ُمْسِلَمة ٌ
Teslim olanlar 

 Münafıklar ُمنَافِقَاتٍ  ُمنَافِقَاتٌ  ُمنَافِقَة ٌ

 Ananlar ذَاِكَراتٍ  ذَاِكَراتٌ  ذَاِكَرةٌ 
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 Gökler َسَماَواتِ  َسَماَواتُ  َسَماء ٌ

 Kötülükler َسیِّئَاتٍ  َسیِّئَاتٌ  َسیِّئَة ٌ 

 Sabredenler َصابَِراتٍ  َصابَِراتٌ  َصابَِرة ٌ

 Doğru َصاِد قَاتٍ  َصاِد قَاتٌ  َصاِد قَة ٌ
söyleyenler 

 İman edenler ُمْؤِمنَاتٍ  ُمْؤِمنَاتٌ  ُمْؤِمنَةٌ 
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 Gökler َسَماَواتِ  َسَماَواتُ  َسَماء ٌ

 Kötülükler َسیِّئَاتٍ  َسیِّئَاتٌ  َسیِّئَة ٌ 

 Sabredenler َصابَِراتٍ  َصابَِراتٌ  َصابَِرة ٌ

 Doğru َصاِد قَاتٍ  َصاِد قَاتٌ  َصاِد قَة ٌ
söyleyenler 

 İman edenler ُمْؤِمنَاتٍ  ُمْؤِمنَاتٌ  ُمْؤِمنَةٌ 
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  Ortak ُمْشِرَكاتٍ  ُمْشِركَاتٌ  ُمْشِركَة ٌ
koşanlar 

 Gönderilenler ُمْرَسَال تٍ  ُمْرَسَال تٌ  ُمْرَسلَة ٌ

 Kulluk edenler عَابِدَ اتٍ  َعابِدَاتٌ  َعابِدَة ٌ

  ,Salihler َصاِلَحاتٍ  َصاِلَحاتٌ  َصاِلَحة ٌ 
iyiler 

 İman edenler ُمْؤِمنَاتٍ  ُمْؤِمنَاتٌ  ُمْؤِمنَةٌ 
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ey
یَا أَیَُّھا

iman edenler
الَِّذیَن آََمنُوا

kuşkusuz
إِنَّ 

eşlerinizden vardır
ِمْن أَْزَواِجُكمْ 

لَُكمْ 
size

َوأَْوَالِدُكمْ 
 düşman 
olanlar

affeder ve 
çocuklarınızdan

ا فَاْحذَُروُھمْ َعدُو�

َوتَْصفَُحوا
eğer

 ve 
bağışlarsanız

فَِإنَّ َوتَْغِفُروا
elbette

 َ ا�َّ
Allah

َغفُورٌ 
çok 

bağışlayıcıdır

تَْعفُواَوإِنْ 

)١٤(َرِحیمٌ 
pek 

merhametlidir

onlardan  
sakının

hoş görür

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

16.DERS 



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

ancak
إِنََّما

mallarınız

أَْمَوالُُكمْ 
ve çocuklarınız

َوأَْوَالدُُكمْ 
bir imtihan 
vesilesidir

فِتْنَةٌ 

أَْجرٌ 
mükâfat  

ise

 ُ َوا�َّ
 katındadır Allah
)١٥(َعِظیٌم ِعْندَهُ 

büyük
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KIRIK ÇOĞUL 

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

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

ey
یَا

hanımları!
اءَ  نَِسٓ

Peygamber

النَّبِّيِ 
 siz  

değilsiniz

َكاََحدٍ لَْستُنَّ 
 kadınlardan herhangi 

biri gibi

اءِ  ِمَن النَِّسٓ

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



KIRIK ÇOĞULLAR 

 Kapılar اَْبَوابٌ  بَابٌ 

 Zamanlar, nesiller قُُرونٌ  قَْرنٌ 

 Mallar اَْمَوالٌ  َمالٌ 

 I Yüzlerُوُجو َوْجھٌ 

 Denizler بَِحارٌ  بَْحرٌ 



KIRIK ÇOĞULLAR 

 Eşler اَْزَواجٌ  َزْوجٌ 

 Putlar اَْصنَامٌ  َصنَمٌ 

 Şahitler ُشُھودٌ  َشاِھدٌ 

 I Kalplerقُلُوبٌ  قَْلبُ 

 Adamlar ِرَجالٌ  َرُجلٌ 



KIRIK ÇOĞULLAR 

 Çocuklar اَْوالَدٌ  َولَدٌ 

 Vakitler اَْوقَاتٌ  َوْقتٌ 

 Hükümdarlar ُملُوكٌ  َمِلكٌ 

 I Pınarlarُعیُونٌ  َعْینٌ 

 Şehirler بِالَدٌ  بَلَدٌ 



KIRIK ÇOĞULLAR 

 Geceler لَیَالٌ  لَْیلٌ 

 Yollar ُسبُلٌ  َسبِیلٌ 

 Canlar, kendileri اَْنفُسٌ  نَْفسٌ 

 I Alimlerُعلََماءُ  عَاِلمٌ 

 Dostlar, koruyucular اَْوِلیَاءٌ  َوِليٌ 



KIRIK ÇOĞULLAR 

 İpler ِحبَالٌ  َحْبلٌ 

 Aylar اَْشُھرٌ  َشْھرٌ 

 Fakirler فُقََراءُ  فَِقیرٌ 

 I Kitaplarُكتُبٌ  ِكتَابٌ 

 Arkadaşlar اَْصِدقَاءُ  َصِدیقٌ 



KIRIK ÇOĞULLAR 

 Kullar ِعبَادٌ  َعْبدٌ 

 Ayaklar اَْرُجلٌ  ِرْجلٌ 

 Elçiler ُرُسلٌ  َرُسولٌ 

 I Kumandanlarاَُمَراءُ  اَِمیرٌ 

 Peygamberler اَْنبِیَاءُ  نَبِيٌ 



KIRIK ÇOĞULLAR 

 Melekler َمالَئَِكةٌ  َملَكٌ 

 Sihirbazlar َسَحرةٌ  سَاِحرٌ 

 Hazineler َخَزائِنُ  َخِزینَةٌ 

 I Senelerِسٖنینَ  َسنَةٌ 

 Anahtarlar َمفَاتِیحُ  ِمْفتَاحٌ 

 Kafirler َكفََرةُ  كَافِرٌ 



KIRIK ÇOĞULLAR 

 İsimler اَْسَماءٌ  اِْسمٌ 

 İnsanlar نَاسٌ  اِ نسَانٌ 

 Mescitler َمَساِجدٌ  َمْسِجدٌ 

 I Ahlaksızlarفََجَرةٌ  فَاِجرٌ 

 Silahlar اَْسِلَحةٌ  ِسالَحٌ 

 Kadınlar نِسَاءٌ  اِْمَراَةٌ 
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ancak
إِنََّما

mallarınız

أَْمَوالُُكمْ 
ve 

çocuklarınız

َوأَْوَالدُُكمْ 
bir imtihan 
vesilesidir

أَْجرٌ فِتْنَةٌ 
mükâfat  

ise

 ُ َوا�َّ
 

katındadır
Allah

 َعِظیٌم ِعْندَهُ 
büyük

Mallarınız ve çocuklarınız ancak bir imtihan 
vesilesidir. Büyük mükâfat ise Allah katındadır. (64: 15) 

 لََھا 
onun  
vardır 

 َسْبعَةُ 
yedi 

 اَْبَوابٍ 
kapısı 

 ِلُكّلِ بَابٍ 
her bir kapı 
için vardır 

 ُجْزءٌ  ِمْنُھمْ 
 onlardan 

  َمْقُسوٌم 
ayrılmış bir grup 

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

yapmadık mı
أَلَْم نَْجعَلِ 

yeri
اْألَْرضَ 

bir döşek
 ِمَھادًا

dağları da
أَْزَواًجاَواْلِجبَالَ 

çift çift
 أَْوتَادًا

 sizi yarattık kazıklar
َوَخلَْقنَاُكمْ 

Yeri bir döşek yapmadık mı? Dağları da 
kazıklar? Sizi çift çift yarattık. (78: 6-8) 



112 

قُلُوبٌ  لَُھمْ   
kalpleri 
vardır anlamazlar gözleri  

vardır 

 َال یُْبِصُرونَ  َال یَْفقَُھونَ 
görmezler onlarla 

onlarla 

 َولَُھْم ٰاذَانٌ  بَِھا
 kulakları 

vardır 

یَْسَمعُونَ  الَ   
işitmezler 

 بَِھا
onlarla 

 َولَُھْم اَْعیُنٌ  بَِھا

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

kuşkusuz
إِنَّ 

takva 
sahipleri

اْلُمتَِّقینَ 
cennetlerde
فِي َجنَّاتٍ 

ve pınar 
başlarındadırlar

َوُعیُونٍ 

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

yaratılmamıştı
ِمثْلَُھا

ki şehirler 
içinde

اْلبَِالدِ فِي  لَْم یُْخلَقْ الَّتِي
onun bir 
benzeri

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

Muhammed
دٌ  ُمَحمَّ

babası

اَبَٓا
 hiç  

kimsenin

َرُسوَل هللاِ اََحدٍ 
Allah’ın 
Resûlü

ِمْن ِرَجاِلُكمْ 
 

ancak
adamlarınızdan

َوَخاتَمَ َوٰلِكنْ 
peygamberlerin
النَّبِیِّنَ 

ve  
sonuncusudur

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

 ُكلٌّ 
Allah’a 

 بِا�ِ  ٰاَمنَ 
iman  
ettiler hepsi 

 َوَمٰلٓئَِكتِھِ 
meleklerine 

 َوُكتُبِھِ 
kitaplarına peygamberleri

ne 

 َوُرُسِلھِ 

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

hac 
 اَْلَحجُّ 

aylardadır 
 اَْشُھرٌ 

bilinen 
 َمْعلُوَماتٌۚ 

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



114 

üstün 
kıldı 

لَ   فَضَّ
Allah 

 هللاُ 
cihad 

edenleri 

 اْلُمَجاِھِدینَ 
mallarıyla 
 دََرَجةً  بِاَْمَواِلِھمْ 

derece 
bakımından 

 َواَْنفُِسِھمْ 
oturanlardan ve 

canlarıyla 

اْلقَاِعِدینَ َعلَى   

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

اِنََّما
 ancak

 kullarından 

یَْخَشى
Allah’tan âlim  

olanlar

ُؤا اِنَّ اْلعُلَٰمٓ
kuşkusuz

هللاَ 
Allah 

َعِزیزٌ 
 azizdir

 َغفُورٌ ِمْن ِعبَاِدهِ هللاَ 
pek 

bağışlayıcıdır
korkarlar 
(hakkıyla) 

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

çıkardı  ْفِیُكم 
içinizden peygamberler 

 َوَجعَلَُكمْ  اَْنبِیَٓاءَ 
 ve sizi yaptı 

 ً  ُملُوكا
hükümdarlar 

 َجعَلَ 

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

zekâtlar 
دَقَاتُ   الصَّ

fakirlere 
اءِ   ِلْلفُقَـَرٓ

yoksullara 
َعلَْیَھاَواْلعَاِمِلیَن  َواْلَمَساِكینِ   

(zekât) memurlarına 

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

الظَّاِلِمینَ 
zalimlerin  şüphesizdiğerinin

ُ بَْعُضُھمْ َوإِنَّ  َوا�َّ
dostlarıdırlar dostudur

اْلُمتَِّقینَ َوِليُّ 
muttakilerin

بَْعٍض أَْوِلیَاءُ 
bir 

kısmıAllah

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

O’nun 
katındadır 

 َوِعْندَهُ 
anahtarları 

 َمفَاتِـحُ 
gaybın 

 اْلغَْیبِ 
onları 
bilmez 

ا  اِالَّ  َال یَْعلَُمَھٓ
O’ndan başkası 

 ُھوَ 

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

mescidler
اْلَمَساِجدَ 

Allah’ındır
 َِّ�ِ

o halde 
yalvarmayın

أََحدًافََال تَْدُعوا
kimseye

َمعَ 
 Allah’la beraber

ا�َِّ 

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

 işte onlar
ُھُم اْلَكفََرةُ أُولَئِكَ 

kâfirlerdir
اْلفََجَرةُ 

facirlerdir

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

Allah’ındır 
ِ�َِّ وَ   

isimler 
اءُ   اْالَْسَمٓ

en güzel 
 اْلُحْسٰنى

öyle ise O’na duâ edin 
 onlarla بَِھا فَاْدُعوهُ 

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



AŞAĞIDA VERİLEN ÇOĞUL İSİMLERİN TEKİL HALLERİNİ YAZIN. 
ANLAMI TEKİL İSİM 

 ِمْسِكینٌ  Miskinler َمسَاِكینِ 

 اِ نسَانٌ  İnsanlar نَاسٌ 

 َمْسِجدٌ  Mescitler َمَساِجدٌ 

 ِسالَحٌ  Silahlar اَْسِلَحةٌ 

 اِْمَراَةٌ  Kadınlar نِسَاءٌ 



ANLAMI 

 اَْبَوابٌ 

İSİM TEKİL 

Kapılar  ٌبَاب 

 اُذُنٌ  Kulaklar ٰاذَانٌ 

 َمالٌ  Mallar اَْمَوالٌ 

 اِْسمٌ  I İsimlerاَْسَماءُ 

 فَاِجرٌ  Günahkarlar فََجَرةٌ 



ANLAMI TEKİL İSİM 

 َزْوجٌ  Eşler اَْزَواجٌ 

 َجبَلٌ  Dağlar ِجبَالٌ 

 َشاِھدٌ  Şahitler ُشُھودٌ 

 قَْلبُ  I Kalplerقُلُوبٌ 

 َرُجلٌ  Adamlar ِرَجالٌ 



ANLAMI TEKİL İSİM 

 َولَدٌ  Çocuklar اَْوالَدٌ 

 َوْقتٌ  Vakitler اَْوقَاتٌ 

 َمِلكٌ  Hükümdarlar ُملُوكٌ 

 َعْینٌ  I Pınarlarُعیُونٌ 

 بَلَدٌ  Şehirler بِالَدٌ 



ANLAMI TEKİL İSİM 

 لَْیلٌ  Geceler لَیَالٌ 

 َسبِیلٌ  Yollar ُسبُلٌ 

 نَْفسٌ  Canlar اَْنفُسٌ 

 عَاِلمٌ  I Alimlerُعلََماءُ 

 َوِليٌ  Dostlar اَْوِلیَاءٌ 



ANLAMI İSİM TEKİL 

 َحْبلٌ  İpler ِحبَالٌ 

 َشْھرٌ  Aylar اَْشُھرٌ 

 فَِقیرٌ  Fakirler فُقََراءُ 

 ِكتَابٌ  I Kitaplarُكتُبٌ 

 َصِدیقٌ  Arkadaşlar اَْصِدقَاءُ 



ANLAMI İSİM TEKİL 

 َعْبدٌ  Kullar ِعبَادٌ 

 ِرْجلٌ  Ayaklar اَْرُجلٌ 

 َرُسولٌ  Elçiler ُرُسلٌ 

 اَِمیرٌ  I Kumandanlarاَُمَراءُ 

 نَبِيٌ  Nebiler اَْنبِیَاءَ 



 Melekler َمالَئَِكةٌ  َملَكٌ 

 Sihirbazlar َسَحرةٌ  سَاِحرٌ 

 Hazineler َخَزائِنُ  َخِزینَةٌ 

 I Senelerِسٖنینَ  َسنَةٌ 

 Anahtarlar َمفَاتِیحُ  ِمْفتَاحٌ 

 Kafirler َكفََرةُ  كَافِرٌ 

ANLAMI TEKİL İSİM 



Allah’a aittir 
 َوِ�ِ 

mülkü 
 ُمْلكُ 

göklerin 
 السَّٰمَواتِ 

ve yerin Allah 
 َوهللاُ  َواْالَْرِض 

yaratılışında 
 اِنَّ 

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

َخْلقِ فِي   
şüphesiz 

 َعٰلى ُكّلِ َشْيءٍ 
kadirdir 

göklerin 
 السَّٰمَواتِ 

ve ard arda gelişinde 

her şeye 
﴾١٨٩﴿قَِدیرٌ 

 الَّْیلِ  َواْالَْرِض 
gece ile ve yerin gündüzün 

 َوالنََّھارِ 

یَاتٍ   َالٰ
elbette âyetler vardır 

﴾١٩٠﴿اْالَْلبَاِب  ِالُوِلي  
sahipleri için akıl 

 َواْختَِالفِ 

17.DERS
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ÇOĞUL İSİM TAMLAMALARI: 

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

İkinci kelime (muzafun ileyh) mecrur halde 
olur.  



TEKİL ÇOĞUL TAMLAMA 

 َواْلعَْصرِ  بَنِینَ  بَنُونَ  اِْبنٌ 

 َظاِلمى اَْنفُِسِھمْ  ظاِلِمینَ  ظاِلُمونَ  ظاِلمٌ 

 تَاِرِكي ٰاِلَھتِنَا تَاِرِكینَ  تَاِرُكونَ  تَاِركٌ 

لُ اْلُمْسِلِمینَ  ُمْسِلِمینَ  ُمْسِلُمونَ  ُمْسِلمٌ   اَوَّ

Oğul Oğullar İsrail(in) oğulları 

Zülmeden Zülmedenler Kendilerinin zulmedicileri 

Terk  eden Terk  edenler İlahlarımızın terk edicileri 

Müslüman Müslümanlar Müslümanların ilki 
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işte onların 
mükâfatı 

 اُوٰلٓئِكَ 
bir bağışlanma 

اُؤُھمْ   َجَزٓ
Rablerinden ve  

cennetlerdir ki 

 ِمْن َربِِّھمْ  َمْغِفَرةٌ 

ebedi 
kalıcıdırlar 

 ِمْن تَْحتَِھا

 اْالَْنَھارُ 
ırmaklar 

 َوَجنَّاتٌ 
altlarından 

orada 
 َخاِلدینَ 

ne 
güzeldir 

akan 
 تَْجري

 اَْجرُ  َونِْعمَ  فِیَھا
mükâfatı böyle amel 

işleyenlerin 

 اْلعَاِمِلینَ 

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

اَءكَ  muhakkak َولَقَدْ   َجٓ
sana da 

geldi 

نَبَائِ ِمْن   
haberlerinden bir 

kısmı 

اْلُمْرَسِلینَ   
peygamberlerin 

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

 َعلَْیِھمْ 
üzerlerine 

 فَاْنُظرْ  َمَطراً 
bir 

yağmur 

 َكْیفَ 
nasıl işte bak 

 َكانَ 
oldu 

 َعاقِبَةُ 
sonu 

 اْلُمْجِرِمینَ 
suçluların 

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

 َكٰذِلكَ 
böyle yalanlamışlardı ama bir  

bak 

 َكْیفَ  َكذَّبَ 
nasıl  onlardan 

öncekiler de 
oldu 
 َعاقِبَةُ  َكانَ 

sonu 
 الظَّاِلِمینَ 
zalimlerin 

قَْبِلِھمْ ِمْن الَِّذیَن   فَاْنُظرْ  

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

değildir
اِنْ 

bu
ٰھذَٓا

başkası
اِالَّ 

adetlerinden
ِلینَ ُخلُقُ  اْالَوَّ

öncekilerin

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

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

yaratılışında 

َخْلقِ فِي  اِنَّ   
şüphesiz göklerin 

 السَّٰمَواتِ 
ve ard arda gelişinde 

 َواْالَْرِض 

 الَّْیلِ 
gece ile 

ve yerin 

gündüzün 
یَاتٍ  َوالنََّھارِ   َالٰ

elbette âyetler 
vardır 

 اْالَْلبَابِ  ِالُوِلي
sahipleri 

için 
akıl 

 َواْختَِالفِ 

kâfirler 
واالَِّذیَن  َكفَُرٓ  اِنْ  

değildir 
 ٰھذَٓا

bu (Kur’an) 
 اِالَّٓ 

başka 
bir şey 

 اََساِطیرُ 
masallarından 
ِلینَ   اْالَوَّ

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

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

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

hakikaten
َولَقَدْ 

şerefli  
kıldık

ْمنَا َكرَّ
 Âdemoğullarını

بَٓنِي ٰادَمَ 
onları 
taşıdık

فِي اْلبَرِّ َوَحَمْلنَاُھمْ 
ve denizde karada

َواْلبَْحرِ 

onlar kicanlarını 
alırlar

melekler  kendi 
nefislerine 

zulmediciler  
oldukları halde

sonra
ثُمَّ 

onlar şüphesiz
إِنَُّھمْ 

gireceklerdir
لََصالُو

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

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

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

 ٰاِلَھتِنَا
ilahlarımızı 

 َوَما نَْحنُ 
bırakacak senin 

sözünle sana biz değiliz 
ي  بُِمْؤِمنِینَ  َعْن قَْوِلكَ  بِتَاِرٓكِ

iman edecek 
kimseler de 

ve biz 
değiliz 

 لَكَ  َوَما نَْحنُ 

 َواْصبِرْ 
öyle ise sabret 

 فَِانَّ 
kuşkusuz  

 هللاَ 
Allah 

یُِضیعُ َال   
zayi etmez 

 اْلُمْحِسنِینَ  اَْجرَ 
ecrini iyilik yapanların 

 gerçekten 
biz

وكَ اِنَّا ُمنَجُّ
seni 

kurtaracağız

َواَْھلَكَ 
ve aileni

اِالَّ 
 ancak müstesna

اْلغَابِِرینَ ِمَن َكانَتْ اْمَراَتَكَ 
karıno olacaktırgeride 

kalanlardan
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ey
یَا

hanımları!
اءَ  نَِسٓ

Peygamber

النَّبِّيِ 
 siz  

değilsiniz

َكاََحدٍ لَْستُنَّ 
 kadınlardan herhangi 

biri gibi

اءِ  ِمَن النَِّسٓ

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

yoktur ki
َواِنْ 

hiçbir 
şehir

ِمْن قَْریَةٍ 
 mutlaka

اِالَّ 
biz

نَْحنُ 

یَْوِم اْلِقٰیَمةِ 
kıyâmet 

gününden

ُمْھِلُكوَھا
önce

bir azabla

orayı helak 
etmeyelim

قَْبلَ 

َشدیداً اَوْ 
şiddetli azab  

etmeyelim

بُوَھا ً ُمعَذِّ َعذَابا
veya

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

ُمْھِلُكٓوا
helak  

edicileriz
 kuşkusuz 

bizmemleket
اِنَّ اَْھلِ اِنَّا

şu oranın  
halkı

َكانُوااَْھلََھا
kimselerdir

َظاِلِمینَ 
zalim

اْلقَْریَةِ ٰھِذهِ 
halkınıçünkü

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

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

seslenirler
َونَادَْوا

ey Malik
یَا َماِلكُ 

hüküm 
versin diye

ِلیَْقِض 
hakkımızda

َربُّكَ َعلَْینَا
 Rabbin 



135

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

hani 
 َواِذْ 

demişlerdi ki 

 قَالَتِ 
melekler 
 اْلَمٰلٓئَِكةُ 

Ey 
Meryem 

Şüphesiz 
Allah 

هللاَ اِنَّ  یَا َمْریَمُ   َواْصَطٰفیكِ  
ve seni 

üstün kıldı 

 اْصَطٰفیكِ 
seni tertemiz 

kıldı 
seni seçti 

 َوَطھََّركِ 

ey
یَا أَیَّتَُھا

nefis
النَّْفسُ 

mutmain olmuş/ 
huzura kavuşmuş

اْلُمْطَمئِنَّةُ 
dön

َمْرِضیَّةً اْرِجِعي
O’da senden 

hoşnut olarak

إِلَى َربِّكِ 
 Sen O’ndan 

hoşnut Rabbine

َراِضیَةً 

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

(Bakara 179) 

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

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

Sizin için 
vardır 

 َولَُكمْ 
kısasta 

اْلِقَصاِص فِي   
hayat 

َحٰیوةٌ    
Ey sahipleri 

 اُوِلي یَٓا
 akıl 

لَعَلَُّكْم     تَتَّقُونَ  
sakınırsınız 

 اْالَْلبَابِ 
umulur ki 

de ki 
 قُلْ 

ey 
 یَٓا

ehl-i kitap 
 اَْھَل اْلِكتَابِ 

gelin bir kelimeye 

اءٍ  اِٰلى َكِلَمةٍ  تَعَالَْوا  َسَوٓ
bizimle sizin aranızda eşit olan 

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

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

hani
َواِذْ 

demişti  
ki

قَالَتْ 
bir 

grup da

ائِفَةٌ  َطٓ
 onlardan

یَثِْربَ ِمْنُھمْ 
Yesrib

یَٓا
 halkıgeri dönün ey

َال ُمقَامَ اَْھلَ 
artık 
size

فَاْرِجعُوالَُكمْ 
durma 
yoktur 

oysa demişti ey 
ایٴِلَ  َوقَالَ   بَنِي اِْسَرٓ

israiloğulları Mesih ibadet  
edin 

 هللاَ  اْعبُدُوا
Allah’a 

 َربِّي
benim de 
Rabbim 

 َوَربَُّكمْ 
sizin de 

Rabbiniz olan 

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

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

Dediler 
 ki 

 قَالُوا
Ey 

 babamız 

 یَٓا اَبَانَا
sana ne 

oluyor ki 

 َما لَكَ 
bize güven 
miyorsun? 

تَأَْمنَّاَال   لَھُ  
ona 

 َعٰلى یُوُسفَ 
kuşkusuz 

biz 
iyiliğini istediğimiz 

halde 
Yusuf 

hakkında 

 لَنَاِصُحونَ  َواِنَّا

dedi ki

یَٓا اَیَُّھا
 ileri 

gelenler!

اَیُُّكمْ اْلَملَُؤا
hanginiz

یَأْتِینِي
bana 

getirebilir

بِعَْرِشَھا
 onun 
tahtını

ُمْسِلِمینَ یَأْتُونِياَْن قَْبلَ قَالَ 
önceonlar bana 

gelmedenteslimiyetle ey



 َجنَّاتٌ 
Bahçeler 

 َعاِقبَةُ اْلُمْجِرِمینَ 
Suçluların sonu 

َسِلینَ   نََب اُ اْلُمْر
Elçilerin haberi 

ِلینَ   ُخلُُق االَوَّ

َماَواتِ   َخْلِق السَّ
Göklerin yaratılışı 

 اَْجُر الْعَاِمِلینَ 
İş yapanların mükafatı 

 َعاِقبَةُ الظَّاِلِمینَ 
Zalimlerin sonu   

 ۤایَاٍت 
Ayetler 

 اُولِى االَْلبَابِ 
Akıl sahipleri 

 اَْجَر اْلُمْحِسنِینَ 
İyilik yapanların mükafatı 

ْسَرائِل  بَنِي اِ
İsrail oğulları 

ِسِھمْ  فُ  َظاِلمى اَْن
Kendilerinin 
zülmedicileri 

َھِتنَا  تَاِرِكي ٰاِل
İlahlarımızın  
terk edicisi 

 اَْحَكِم اْلَحاِكِمینَ 
Hüküm verenlerin en iyi 

hüküm vereni 

ْسِلِمینَ  لُ اْلُم  اَوَّ
Müslümanların 

Öncekilerin ahlakı 



لِینَ   اَسَاِطیُر االَوَّ
Öncekilerin masalları 

 بَنِى ٰادَمَ 
Adem’in oğulları 

 االَْنَھارُ 
Nehirler 

 یَا اَیَّتَُھا النَّْفسُ 

 یَا اَْھَل یَثِْربَ 
Ey  Yesrib halkı 

 نَْحُن ُمْھِلكُوھَا
Onun helak edicileriyiz 

 یَْوِم اْلِقیَاَمةِ 
Kıyamet günü 

 َصالُو اْلَجِحیمً 
Cehennemin giricileri 

 یَا َمْریَمُ 
Ey Meryem 

 یَا بَنِي اْسَرائِیل
Ey İsrailoğulları 

 اْختِالَِف اْللَّْیِل َوالنََّھارِ 
Gece ve gündüzün  

art arda gelişi 

وكَ   ُمنَجُّ
Senin kurtarıcıların 

 یَا َماِلكُ 
Ey Malik 

 یَا اَبَانَا
Ey babamız 

 یَا اَْھَل اْلِكتَابِ 
Ey kitap ehli 

Ey can 



kimi 
yüzler de

ُوُجوهٌ 
o gün

یَْوَمئِذٍ 
nimetle  

(sevinçli)dirler

)٨(نَاِعَمةٌ 
(dünyadaki) 

çabalarından ötürü

ِلَسْعیَِھا

)١٠(َعاِلیَةٍ 
yüksek

)٩(َراِضیَةٌ 

 bir 
cennettedirlerboş bir 

söz

hoşnutturlar

َال تَْسَمعُ فِي َجنَّةٍ 
orada
)١١(َالِغیَةً فِیَھا

işitmezler

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

18.DERS



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

orada vardır

فِیَھا
bir 

kaynak

َعْینٌ 
sürekli 
akan

)١٢(َجاِریَةٌ 
orada 
vardır

فِیَھا

َوأَْكَوابٌ 
kadehler

ُسُررٌ 

 yüksek

dizilmiş

sedirler

)١٤(َمْوُضوَعةٌ )١٣(َمْرفُوَعةٌ 

َوَزَرابِيُّ 
yastıklar serilmiş

)١٦(َمْبثُوثَةٌ  )١٥(َمْصفُوفَةٌ َونََماِرقُ 

konulmuş

ve halılar vardır
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SIFAT TAMLAMASI: 

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

adıyla 

 هللاِ  بِْسمِ 
Allah’ın 

ْحٰمنِ   الرَّ
Rahman 

ِحیِم   الرَّ
Rahim 

İsim Sıfat 1 Sıfat 2 

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



SIFAT DÖRT BAKIMDAN İSME UYAR: 

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

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



Sıfat  Tamamlaması Anlamı Sıfat  Tamamlaması Anlamı 

َراطَ الُمستَقِیمَ   Doğru yol الِصّ

 Şerefli melek َملٌَك َكِریمٌ 

 Büyük lütuf اْلفَْضِل اْلعَِظیمِ 

 Zalim kavim اْلقَْومُ الظَّاِلُمونَ 

 Şiddetli azap َعذَابًا َشِدیدًا

ةً ُمْسِلَمةً   اُمَّ
Teslim 
olmuş 
ümmet 

 Dolu kadeh َكاْسًا ِدھَاقًا

 İman etmiş اََمةٌ ُمْؤِمنَةٌ 
cariye 
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َولَُھمْ  
Ve onlara 

 vardır 

اَِلیمٌۙ َعذَاٌب   
Elim bir 

 azap 

یَْكِذبُونَ  
   yalanlıyor 

بَِما َكانُوا   
Olmaları 
sebebiyle 

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

bir 
bağışlama

َواَْجرٍ 
öyle ise  

onu müjdele
 pek 

değerli

َكِریمٍ  ْرهُ  بَِمْغِفَرةٍ فَبَّشِ
ve bir 

mükâfatla 

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

َعلَْینَٓاَوَما 
bize düşen değildir

اِالَّ 
başka bir şey

اْلُمبِینُ  اْلبََالغُ 
tebliğdenapaçık

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

بَلْ 
 siz hayır aslında
ُمْسِرفُونَ اَْنتُمْ 

aşırı giden

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

َوٰایَةٌ 
bir âyet/delildir ölü

لَُھمُ 
toprak

اْلَمْیتَةُ اْالَْرضُ 
onlar için

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

ٰلِكنِ 
fakat

الظَّاِلُمونَ 
o zalimler

اْلیَْومَ 
bu gün

 ُمبِیٍن فِي َضَاللٍ 
bir sapıklık 
içindedirler

apaçık

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



elif. lâm. râ. 
 آلـرٰ 

bunlar 
 تِْلكَ 

âyetleridir 
 ٰایَاتُ 

Kitap’ın 
 َوقُْرٰانٍ  اْلِكتَابِ 

apaçık  Kur’an’ın  
 ُمبِینٍ 

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

فَْوقَُكمْ َوبَنَْینَا
göğü bina 

ettiküstünüzde
َسْبعًا

 yedi 
ِشدَادًا

sağlamyarattık
َوَجعَْلنَا

bir 
lamba

ِسَراًجا
parıldadıkça 
parıldayan

َوھَّاًجا
indirdik
َوأَْنَزْلنَا

اًجا ثَجَّ
şarıl şarıl 

akan

ِمَن اْلُمْعِصَراتِ 
 bir su yağmur yüklü 

bulutlardan

َماءً 

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

َواِحدَةً اِْن َكانَتْ 
sadece hemen

ُھمْ فَِاذَا
onlar

َخاِمدُونَ 
sönüverdiler 

(birden yok oluverdiler)

َصْیَحةً اِالَّ 
idibir

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

(sizi) 
aradılar

ِخَاللَ 
aralarına 

kadar giripevlerin
یَارِ  َوَكانَ الدِّ

bu idi
َوْعداً 

bir va’d
َمْفعُوالً 

yerine 
getirilmiş

فََجاُسوا

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

اِنَّھُ 
şüphesiz o

َكانَ 
idi

َشُكوراً َعْبداً 
bir kulçok şükreden

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

َوِمَن اللَّْیلِ 
secde 

et

فَاْسُجدْ 
O’na
لَھُ 

ve O’nu 
tesbih et

لَْیالً َوَسبِّْحھُ 
 uzunca gece
َطِویالً 

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

 َوَمنْ 
kim şirk  

koşarsa 

 بِا�ِ  یُْشِركْ 
Allah’a 

 فَقَدِ 
muhakkak 

ى  اْفتَٰرٓ
iftira etmiş 

olur 

 ً  اِثْما
bir 

günahla 

 ً  َعِظیما
büyük 

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

فَاْصبِرْ 
 bir sabırla

َجِمیالً َصْبًرا
güzel o halde sabret

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

kavmim

إِنِّيیَا قَْومِ 
kuşkusuz 

ben

لَُكمْ 
sizin  
için

نَِذیرٌ 
 bir 

uyarıcıyım

 ُمبِیٌن 
apaçık dedi ki

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

hayır
ُھوَ 

 âyetlerdir
بَیِّنَاتٌ ٰایَاتٌ 

apaçık
ُصدُورِ فِي 

sinelerinde
الَِّذیَن اُوتُوا
  kendilerine 
verilenlerin 

اْلِعْلمَ بَلْ 
 ilim o

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

 Allah’tan 
یَتْلُو

elçidir sahifeler
َرةً ُصُحفًا ُمَطھَّ

tertemiz
ِمَن ا�َِّ َرُسولٌ 

okuyanonlarda 
vardır

فِیَھا
hükümler

ُكتُبٌ 
 dosdoğru 

قَیَِّمةٌ 

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



152

َوٰاَمنَ اِالَّ 
tevbe  

edenler işleyenler
َعَمالً َوَعِملَ 

amel
 ً َصاِلحا
salih

تَابَ َمْن   
ancak

müstesnadır
iman  
edip

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

misali ise 
 َكِلَمةٍ  َوَمثَلُ 

 bir sözün 
 َخبِیثَةٍ 
kötü 

 َكَشَجَرةٍ 
bir ağaca  
benzer ki 

 َخبِیثَةٍ 
kötü 

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

sebat verir 
 یُثَبِّتُ 

Allah 
 هللاُ 

mü’minlere 
ٰاَمنُواالَِّذیَن   

sözle 
ِخَرةِ َوفِي  بِاْلقَْولِ  اْالٰ  

ahirette de 
 الثَّابِتِ 

dünya hayatında da sağlam 
 فِي اْلَحٰیوِة الدُّْنیَا

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



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

 Ben değilim لَْستُ 

 Sen değilsin لَْستَ 

 O değil لَْیسَ 

 O (dş) değil لَْیَستْ 

 Biz değiliz لَْسنَا

 Siz değilsiniz لَْستُمْ 

 Onlar değiller لَْیسُوا

sizin 
Rabbiniz 

 قَالُوا
dediler ki ben değil 

miyim 
evet 

(Rabbimizsin) 

 بَِربُِّكمْ  اَلَْستُ  بَٰلى

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

icabet 
etmezse

َال یُِجبْ 
Allah’ın 

davetçisine

دَاِعَي ا�َِّ 
değildir

َولَْیسَ فَلَْیسَ 
yoktur

بُِمْعِجزٍ 
 yer 

yüzünde
veliler/ 

dostlar da
âciz 

bırakacak

لَھُ اْألَْرِض  فِي
O’ndan 
başka

أَوِلیَاءُ ِمْن دُونِھِ 
kendisi  

için

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

zaman
إِذَا

vuku 
bulduğu

َوقَعَتِ 
gerçekleşecek 

(Kıyâmet)

 اْلَواقِعَةُ 
yoktur

ِلَوْقعَتَِھالَْیسَ 
 yalanlayacak onun 

vukuunu

َكاِذبَةٌ 

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

derler ki 

 َویَقُولُ 
inkâr edenler 

َكفَُرواالَِّذیَن   
Sen  

değilsin 

 لَْستَ 
gönderilmiş 

bir kimse 

 بِا�ِ  ُمْرَسالً 
Allah 

 قُلْ 
yeter de ki 

 َشِھیداً  َكٰفى
şahid 
olarak 

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

 لَْیُسوا
hepsi bir 

اءً   َسَوٓ
ehl-i kitaptan 

vardır ki 

 ِمْن اَْھِل اْلِكتَابِ 
bir 

topluluk 
dosdoğru 

olan 

ةٌ   قَٓائَِمةٌ  اُمَّ

gece 
 الَّْیلِ  ٰانَٓاءَ 

saatlerinde 
 یَتْلُونَ 

Allah’ın  
âyetlerini 

 َوُھمْ 
ve 

onlar 

 یَْسُجدُونَ 
secde 

ederler 
okurlar 

هللاِ ٰایَاِت   

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

yalanladı 
 َوَكذَّبَ 

onu 

 بِھِ 
kavmin 

 قَْوُمكَ 
O 

(Kur’an) 

 لَْستُ  َوُھوَ 
ben 

değilim 

 اْلَحقُّ 
de ki sizin 

üzerinize 
hak olduğu 

halde 

 َعلَْیُكمْ  قُلْ 
bir 

vekil 

 بَِوِكیلٍ 

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

ey
یَا

hanımları!
اءَ  نَِسٓ

Peygamber

النَّبِّيِ 
 siz  

değilsiniz

َكاََحدٍ لَْستُنَّ 
kadınlardan herhangi

biri gibi

اءِ  ِمَن النَِّسٓ

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

sağladık 
 لَُكمْ 

sizin
için orada 

 َمعَایِشَ  فِیَھا
 geçim 

kaynakları 

 َوَمنْ 
ve 

kimseler için 

 لَْستُمْ 
olmadığınız 

 لَھُ 
onlara 
 بَِراِزقِینَ 

rızık 
verici 

 َوَجعَْلنَا

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

şüphesiz َّاِن 
onlara va’d olunan (azab) zamanı 

 َمْوِعدَُھمُ 
Sabah vaktidir 

ْبحُ   الصُّ
değil mi 

ْبحُ  اَلَْیسَ   yakın الصُّ
sabah 

  بِقَِریبٍ 

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



 َضَالٍل ُمٖبینٍ 

 َعذَاٌب اَٖلیمٌ 

 ً  َعَمالً َصالِحا

 قُْرٰاٍن ُمٖبینٍ 

 اْلقَْوِل الثَّابِتِ 

 َسَواءً 

 ِسَراًجا َوھَّاًجا

 َكِلَمٍة َخبِیثَةٍ 

 لَْیسَ 

 لَْیسُوا

 ً  اثْماً َعِظیما

 اَْجٍر َكِریمٍ 

ةٌ قَائَِمةٌ   اُمَّ

 اَْوِلیَاءُ 

 ٰایَاٌت بَیِّنَاتٌ 

Büyük günah 

Cömert karşılık 

Ayakta duran topluluk 

Dostlar 

Apaçık ayetler 

Eşit 

Parlak kandil 

Pis, kötü söz 

Değil 

Değiller 

Apaçık sapıklık 

Acıklı azap 

Salih iş 

Apaçık bir kur’an 

Sabit söz 



 َعْبداً َشُكوراً 

 قَْوٌم ُمْسِرفُونَ 

 كَاِذبَةٌ 

 ُكتٌُب قَیَِّمةٌ 

 َكَشَجَرةٍ َخبِیثَةٍ 

 لَْستُنَّ 

 لَْیالً َطِویالً 

 َصبْراً َجِمیالً 

َرةً   ُصُحفاً ُمَطھَّ

 َصْیَحةً َواِحدَةً 

 اْالَْرُض اْلَمْیتَةُ 

 اْلبَالَُغ اْلُمبِینُ 

 اْلَحیَاِة الدُّْنیَا

 دَاِعَي هللاِ 

 َسْبعًا ِشدَادًا

Ölü yeryüzü 

Apaçık bildirme 

Dünya hayatı 

Allah’ın davetçisi 

Yedi kuvvetli 

Değilsiniz (dş) 

Uzun gece 

Güzel sabır 

Temizlenmiş sahifeler 

Tek çığlık 

Çok şükreden kul 

Aşırı giden kavim 

Yalancı 

Dosdoğru kitaplar 

Kötü bir ağaç gibi 



َویَْعبُدُونَ 
 Allah’ı 
bırakıp

َما َال یَْنفَعُُھمْ هللاِ ِمْن دُوِن 
kendilerine fayda 

sağlamayan şeylere 

ُھمْ َوَال  یَُضرُّ
ve zarar  

veremeyen

َوَكاَن 
 -dır

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

arka çıkan

tapıyorlar

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

19.DERS 



biz seni gönderdik
ا اَْرَسْلنَاكَ  َوَمٓ

ancak
اِالَّ 

müjdeci
راً  ُمبَّشِ

 ve uyarıcı 
olarak

﴾٥٦﴿َونَِذیراً 

َعلَْیھِ 

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

bunun  
karşılığında

قُلْ 
 sizden 

istemiyorum

kimseler  
(olmanızı istiyorum)

de ki
ا اَْسـ�لُُكمْ  ِمْن اَْجرٍ َمٓ

اءَ  َشٓ

sadece

  tutmayı 
َربِّھِ اِٰلى اَْن یَتَِّخذَ 

Rabbine  
taraf

﴾٥٧﴿َسبِیالً 
bir yol

اِالَّ 

َمنْ 
herhangi  
bir ücret

dileyen



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

 Yapmaz ال یَْفعَلُ  Yapar یَْفعَلُ 

 Girmezsin ال تَْدُخلُ  Girersin تَْدُخلُ 

 Çıkmam ال اَْخُرجُ  Çıkarım اَْخُرجُ 

 Anlamıyoruz َما نَْفقَھُ  Anlıyoruz نَْفقَھُ 

 Zannetmem َما اَُظنُّ  Zannederim اَُظنُّ 
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 de ki قُلْ 
sizden 

istemiyorum 
herhangi 
bir ücret 

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

 karşı 
O 

(Kur’an) 

 اِالَّ  ُھوَ 
başkası 

  ِلْلعَالَِمیَن 
bir 

öğütten 
âlemler 

için 

 ِذْكٰرى اَْجراً  َعلَْیھِ 

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

de ki kendime de  
 َضرا�  قُلْ 

zarara sahip 
değilim 

ve 
faydaya 

 ً  اِالَّ  َوَال نَْفعا
 hariç 

اءَ   َما َشٓ
dilemesi 

 هللاُ 
Allah’ın 

اَْمِلكُ  الَٓ   ِلنَْفِسي 

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

 gizlice  
yöneldi 

ٰاِلَھتِِھمْ  اِٰلى
 ve dedi 

ki

تَأُْكلُونَ اََال فَقَالَ   
yemiyor  
musunuz

َما لَُكمْ 
neyiniz  
var ki

تَْنِطقُونَ َال 
 konuşmuyorsunuz

فََراغَ 
İlahlarına 
(putlarına)

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

daha yakınız
أَْقَربُ 

ona
إِلَْیھِ 

sizden
َولَِكنْ ِمْنُكمْ 

  siz göremezsiniz ancak
تُْبِصُرونَ َال 

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

ey
الَِّذیَن آََمنُوا

 neden
تَقُولُونَ ِلمَ 

söylüyorsunuz
تَْفعَلُونَ َما َال 

yapmayacağınız şeyi
یَا أَیَُّھا

iman edenler

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

 o  
gün

َال تَْمِلكُ یَْومَ 
yapmaya güç 

yetiremez

نَْفسٌ 
hiçbir 
nefis

ِلنَْفٍس 
 bir başka 
nefis için

َشْیئًا
hiçbir  

şey

یَْوَمئِذٍ َواْألَْمرُ 
emir o gün

 َِّ�ِ 
yalnızca 

Allah’ındır

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

etmiyorlar

َعلَْیِھمُ َوإِذَا
Kur’an

 َال یَْسُجدُوَن اْلقُْرآَنُ 
kendilerine

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

sonra
َال یَُموتُ 

 orada
یَْحیَاَوَال فِیَھا

yaşamaz da
ثُمَّ 

ölmez de

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

de ki onun 
ilmi 

هللاِ ِعْندَ  قُلْ   
Allah 

katındadır ancak fakat 
 اَْكثَرَ  َوٰلِكنَّ 

 
çoğu 

 النَّاِس 
insanların 
یَْعلَُموَن َال    

bilmiyorlar 

 ِعْلُمَھا اِنََّما

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

şüphesiz 
 اِنَّ 

en 
şerlisi 

 َشرَّ 
debelenenlerin 

ابِّ   الدََّوٓ
Allah 

katında 

هللاِ ِعْندَ  یَْعِقلُونَ َال الَِّذیَن    
akıl 

erdirmeyen 

مُّ   الصُّ
ve 

dilsizlerdir 
sağırlar 

 اْلبُْكمُ 

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

dediler ki 
 قَالُوا

ey Şuayb 
 یَا ُشعَْیبُ 

anlamıyoruz 
نَْفقَھُ َما   

çoğunu 
 لَنَٰریكَ  َكثِیراً 

seni 
görüyoruz 

ا تَقُولُ   ِممَّ
şüphesiz  

biz 
içimizde 

söylediklerinden 

 فِینَا َواِنَّا
zayıf  biri  

olarak 

 ً  َضِعیفا

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

cezalandırılmazsınız
اِالَّ 

 olduğunuzdan
تَْعَملُونَ َما ُكْنتُمْ 

yapmakta
َوَما تُْجَزْونَ 

başkasıyla

Yapmakta olduğunuzdan başkasıyla 
cezalandırılmazsınız. (37:39) 
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aldatırlar 

 هللاَ  یَُخاِدُعونَ 
Allah’ı 

 َوالَِّذینَ 
Ve o  

kimseleri 

ٰاَمنُواۚ    
İman  
etmiş 

aldatmıyorlar 

اِالَّٓ    َوَما یَْخدَُعونَ    
başkasını 

اَْنفَُسُھمْ    
Kendilerinden 

یَْشعُُرونَۜ َوَما    
Farkında 
değiller 

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

yakışmaz 
 َما یَُكونُ 

bana 
 ِلي بَِحقٍّ  ٓلِي

hakkım 

 اَْن اَقُولَ 
olmayan 
bir şeyi 

ben onu 
söylemiş söylemem 

 اِنْ  َما لَْیسَ 

 فَقَدْ 
muhakkak 

olsaydım 

onu  
bilirdin 

 َعِلْمتَھُ 

 قُْلتُھُ  ُكْنتُ 

sen 
bilirsin 

 تَْعلَمُ 
nefsimde 

olanı 

فِي نَْفِسيَما   
ama ben bilmem 

اَْعلَُم َوَالٓ   
senin zatında 

olanı 

فِي نَْفِسكَ َما   

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

biz 
bilmiyoruz

َما السَّاَعةُ 
demiştiniz sanmayız

إِالَّ إِْن نَُظنُّ 
başka

َظن�ا
bir 

kuruntudan

َوَما نَْحنُ 
 ve biz 
değiliz

بُِمْستَْیِقنِینَ َما نَْدِريقُْلتُمْ 
(ona) kesin bir 

bilgi ile inananlar
kıyâmet 

günü nedir

bana ne 
olmuş ki

َوَما ِليَ 
ibadet 

etmeyeyim

اَْعبُدُ  الَٓ 
beni yoktan 

yaratana

فََطَرنِي الَِّذي
 O’na

تُْرَجعُونَ َواِلَْیھِ 
döndürüleceksiniz

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



GEÇMİŞ ZAMANIN OLUMSUZU- 1 

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

 Yapmadı َما فَعَلَ  Yaptı فَعَلَ 

 Girmedin َما دََخْلتَ  Girdin دََخْلتَ 

 Çıkmadım َما َخَرْجتُ  Çıktım َخَرْجتُ 

 Doğrulamadı الَ َصدَّقَ  Doğruladı َصدَّقَ 

 Kılmadı َما َجعَلَ  Kıldı َجعَلَ 
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 َوَما َظلََمُھمُ 
onlara 

zulmetmedi 

 هللاُ 
fakat 

 یَْظِلُمونَ  اَْنفَُسُھمْ  َوٰلِكنْ 
Allah onlar 

zulmetmektedirler 
nefislerine 

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

ben yarattım
اْلِجنَّ 

 ve 
insanları

ْنسَ  إِالَّ َواْإلِ
ancak

 ِلیَْعبُدُوِن 
bana ibadet 
etsinler diye

َوَما َخلَْقتُ 
cinleri

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

yalanlamadı
َما َكذَبَ 

kalbi
اْلفَُؤادُ 

gördüğünü
َرأَىَما 

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

(İsa’ya) benzer  
gösterildi 

ve asmadılar kendilerine 
 َوٰلِكنْ  َوَما َصلَبُوهُ  لَُھمْ 

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

ben 
söylemedim 

 َما قُْلتُ 
onlara 
 لَُھمْ 

başkasını 
 اِالَّ 

bana 
emrettiğinden 

ا  اََمْرتَنِي بِھِ َمٓ  َربِّي 
benim de 
Rabbim 

 اَِن اْعبُدُوا
Allah’a sizin de 

Rabbiniz olan 
ibadet edin 

diye 

 َوَربَُّكمْ  هللاَ 

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

değildir
َما َكانَ 

Muhammed
دٌ  ُمَحمَّ

babası
اَبَٓا

 hiç  
kimsenin

اََحدٍ 

َرُسوَل هللاِ 
Allah’ın 
Resûlü

ِمْن ِرَجاِلُكمْ 
 ancak adamlarınızdan

َوٰلِكنْ 

َوَخاتَمَ 
peygamberlerin

النَّبِیِّنَ 
ve  

sonuncusudur

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

َكفََر َوَما   ُسلَْیٰمنُ  
Süleyman 

 الشَّیَاِطینَ 
kâfir oldular 

 َكفَُروا
şeytanlar 

 َوٰلِكنَّ 
Fakat 

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

ٰھذَٓا 
 değildir uydurulmuş 

َوَما َسِمْعنَااِالَّ َما
bir 

sihirden
 bunu
ٰابَٓائِنَآفِي بِٰھذَا

atalarımızdan da
ِلیَن   اْالَوَّ

evvelki
ُمْفتًَرىِسْحرٌ 

başka  
bir şey

işitmedik

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

ama o 
doğrulamadı

فََال َصدَّقَ 
ve namaz 
kılmadı

َصلَّىَوَال 

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

 فََما َربَِحتْ 
ticaretleri 

تَِجاَرتُُھمْ    
olmadılar 

 َوَما َكانُوا
Hidayet bulanlar 

ُمْھتَِدینَ    

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

artık ağlamadı
فََما بََكتْ 

onlara
َعلَْیِھمُ 

gök de
السََّماءُ 

yer de
َوَما َكانُواَواْألَْرضُ 

 ve onlar mühlet 
verilenlerden de olmadılar
ُمْنَظِرینَ 

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

فََال اْقتََحمَ 
sarp yokuşu

اْلعَقَبَةَ 
ancak o aşamadı

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



 َما َجعَلَ 

 َما َصلَبُوهُ 

 َما َكفَرَ 

 َما َسِمْعنَا

Tapmam 

 َما َربَِحتْ 

Kılmadı 

Onu asmadılar 

İnkar etmedi 

İşitmedik 

Kar etmedi 

 َما یَُكونُ 

 َما نَْدِرى

 الَ یَُموتُ 

 الَ یَْعلَُمونَ 

 الَ یَْعِقلُونَ 

Olmaz 

Bilmiyoruz 

Ölmez 

Bilmezler 

Akletmezler 

 الَ اَْساَلُ 

 ال اَْمِلكُ 

 الَ اَْعبُدُ 

 ال تَاُْكلُونَ 

 الَ تَنِطقُونَ 

İstemem 

Malik olmam 

Yemezsiniz 

Konuşmasınız 



 َما بََكتْ 

 فَالَ َصدَّقَ 

 الَ َصلَّى

 فَالَ اْقتََحمَ 

 َما قَتَلُوهُ 

 َما نَْفقَھُ 

 َما یُْمِسُكُھنَّ 

 َما تُْجَزْونَ 

 َما َظلََمُھمُ 

 َما َخلَْقتُ 

 ال تُْبِصُرونَ 

 الَ تَْفعَلُونَ 

 الَ تَْمِلكُ 

 الَ یَْسُجدُونَ 

 َما قُْلتُ 

Görmezsiniz 

Yapmazsınız 

Malik olmazsın 

Secde etmezler 

Demedim 

Anlamıyoruz 

Onları tutmuyor 

Karşılık verilmezsiniz 

Onlara zulmetmedi 

Yaratmadım 

Ağlamadı 

Doğrulamadı 

Namaz kılmadı 

Atılmadı 

Onu öldürmediler 



O’nun katındadır 
 َوِعْندَهُ 

anahtarları 
 َمفَاتِـحُ 

gaybın 
 اْلغَْیبِ 

onları bilmez 
ا  َال یَْعلَُمَھٓ

 َویَْعلَمُ 
bilir 

 اِالَّ 
O’ndan ne varsa ve denizde 

başkası 

 َوَما تَْسقُطُ  َما ُھوَ 
düşmez ki karada 

bir yaprak 
 اِالَّ  ِمْن َوَرقَةٍ 

mutlaka 
 یَْعلَُمَھا

onu  
bilmesin 

َحبَّةٍ  َوالَ   
hiçbir  
dâne 

ُظلَُماتِ  فِي  
karanlıklarındaki 

 اْالَْرِض 
yerin 

 َوَال یَابٍِس  َوَال َرْطبٍ 
hiçbir yaş 

 اِالَّ 

bulunmasın 

ve hiçbir kuru yoktur ki 

 َواْلبَْحرِ  فِي اْلبَرِّ 

﴾٥٩﴿ُمبِیٍن ِكتَاٍب فِي   
apaçık bir kitapta 

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

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

O
ُھوَ 

Allah
 ُ ا�َّ

ki
الَِّذي

ilah 
yoktur

َعاِلمُ َال إِلَھَ 
bilendir

إِالَّ 
 O’ndan

O başka
ْحَمنُ اْلغَْیبِ ُھوَ  الرَّ

ve 
görünmeyeniRahim’dir

ِحیمُ  الرَّ ُھوَ َوالشََّھادَةِ 
görüneniRahman’dır

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

dediler 
 ُسْبَحانَكَ  قَالُوا

Seni  
Tenzih ederiz 

ِعْلمَ  الَ   
ilmimiz yoktur 

 لَنَا
bizim başka 

 اِنَّكَ  اِالَّ 
muhakkak 
ki sen 

 اَْنتَ 
sen 

 اْلعَِلیمُ 
Her şeyi  

hakkıyla bilen 

 اْلَحِكیمُ 
Her şeyi 
hikmetle 
yapansın 

 َما َعلَّْمتَنَاۜ 
Senin bize 

öğrettiğinden 

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

dediler ki
قَالُوا

siz de
ا اَْنتُمْ  َمٓ

ancak
اِالَّ 

 insansınız
بََشرٌ 

ْحٰمنُ  الرَّ
Rahman

ِمثْلُنَا
 indirmemiştir

sadece

bizim  
gibi

ا اَْنَزلَ  َوَمٓ

تَْكِذبُونَ َشْيءٍ ِمْن 
siz

اِالَّ اِْن اَْنتُمْ 
hiçbir şeyyalan söylüyorsunuz

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

Resul’e 
düşen 

başkası 
 اْلبََالغُ  اِالَّ 

tebliğden 
 َوهللاُ 

Allah 
 یَْعلَمُ 
bilir 

 َما تُْبدُونَ 
açığa 

vurduklarınızı da 

  َوَما تَْكتُُموَن 
gizlediklerinizi de 

 َما

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

sen onlardan 
istemiyorsun 

 َوَما تَْسـ�لُُھمْ 
buna 
karşı 

 َعلَْیھِ 
bir 

ücret 

اَْجرٍ ِمْن   
değildir 
 ِذْكرٌ  اِنْ 

öğütten 
 ُھوَ 

başkası Âlemler için O 

 ِلْلعَالَِمینَ  اِالَّ 

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

bir gurur/bir 
aldanış içindedirler

إِِن اْلَكافُِرونَ 
sadece

ُغُرورٍ فِي إِالَّ 
kâfirler

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

واالَِّذیَن  َكفَُرٓ  اِنْ  
değildir 

 ٰھذَٓا
bu 

(Kur’an) 

 اِالَّٓ 
başka 
bir şey 

 اََساِطیرُ 
masallarından 
ِلینَ   اْالَوَّ

öncekilerin 

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

 َوقَالُٓوا
demişlerdi ki 

 اِنْ 
yoktur 

 ِھيَ 
bu 

 اِالَّ 
başkası 

 الدُّْنیَا َحیَاتُنَا
hayatımızdan 

 َوَما نَْحنُ 
ve biz değiliz dünya 

 بَِمْبعُوثِینَ 
diriltilecek de 

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

değildir 
 َوَما

dünya 
hayatı 

 اْلَحٰیوةُ الدُّْنیَٓا
başka bir 

şey 

 اِالَّ 
bir 

oyun 

 َخْیرٌ  لَِعبٌ 
daha 

hayırlıdır 

 َولَْھوٌ 
ahiret yurdu 

ise 
ve 

eğlenceden 

ِخَرةُ   َولَلدَّاُر اْالٰ

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

demiyorum 
 َالٓ اَقُولُ 

size 
 لَُكمْ 

yanımdadır 
 اْلغَْیبَ  ِعْنِدي

gaybı da 
ائُِن  هللاِ َخَزٓ  

bilmem 

demiyorum muhakkak  
ben 

Allah’ın hazineleri 
 َوَالٓ اَْعلَمُ 

 َملَكٌ  َوَالٓ اَقُولُ 
bir  

meleğim de size tabi  
olmam 

 اِالَّ  اِْن اَتَّبِعُ 
başkasına 

 َما یُوٰحٓى
vahyolunandan 

 اِلَيَّ 
bana 

 اِنِّي لَُكمْ 

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

de ki 
 قُلْ 

güce sahip 
değilim 

 َالٓ اَْمِلكُ 
kendime 
 ِلنَْفِسي

fayda 
 ً اءَ  نَْفعا  َما َشٓ

dilemesi 
 َوَال َضرا� 

dışında Allah’ın ve zarar 
verecek 

 هللاُ  اِالَّ 

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

asla bize  
isabet etmez 

یُِصیبَنَٓالَْن   
başkası 

 اِالَّ 
Allah’ın 

yazdığından  

هللاُ َما َكتََب   َمْوٰلینَا 
bizim  

Mevlâmızdır 

 لَنَا
O bizim 

 için 

 ُھوَ 

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

gelmeleri 
ٰلوةَ   الصَّ
namaza ancak 

 َوُھْم ُكَساٰلى اِالَّ 
 üşenerek 

 َوَال یُْنِفقُونَ 
 infak etmelerinden 
 اِالَّ 

ancak 
َكاِرُھونَ َوُھْم   

gönülsüz 
 َوَال یَأْتُونَ 

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

لُ   َما نُنَّزِ
biz indiririz hak ile 

 َوَما َكانُٓوا اْلَمٰلٓئَِكةَ 
olmazlar ancak o zaman 

  ُمْنَظِریَن  اِذاً 
 mühlet  

verilenlerden de 

 بِاْلَحقِّ  اِالَّ 
melekleri 

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

hiçbir 
şey 

 ِمْن َشْيءٍ 
mutlaka 

bulunmasın 

 اِالَّ 
katımızda 

 اِالَّ  ِعْندَنَا
ancak 

ائِنُھُ   َخَزٓ
onu 

indiririz 
hazineleri 

لُـھُٓ   بِقَدَرٍ  َوَما نُنَّزِ
belirlenmiş 

 َمْعلُومٍ 
bir 

ölçü ile 

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

biz seni 
gönderdik

ا اَْرَسْلنَاكَ  َوَمٓ
ancak

اِالَّ 
bütün

افَّةً  َكٓ
  insanlara 
بَِشیراً ِللنَّاِس 

 ve bir uyarıcı 
olarak

bir  
müjdeci

َونَِذیراً 

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

ancak
َواِنْ 

hepsi
ُكلٌّ 

 zaman 
ا لَمَّ

 toplandığı

لَدَْینَاَجِمیعٌ 
getirileceklerdir huzurumuza

ُمْحَضُرونَ 

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

اِنْ ِمْن ِجنَّةٍ 
değildir

ُھوَ 
O

اِالَّ 
 

başkası

بَْیَن یَدَيْ لَُكمْ نَِذیرٌ 
bir uyarıcıdansizin 

için
öncesinde

َعذَابٍ 
bir 

azabın

َشِدیدٍ 
şiddetli arkadaşınızda 

yoktur

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

hiçbir
نَْفٍس 

yoktur ki 
bulunmasın

ا َعلَْیَھالَمَّ
üzerinde

َحافِظٌ 
bir koruyucu 

melek

ُكلُّ إِنْ 
nefis

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

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

ا  تَْعلَُمَھٓ
onları 
biliyor 

değildin sen önce 
 ٰھذَا اَْنتَ  َما ُكْنتَ 

bundan ve 
kavmin 

o halde 
sabret 

 اِنَّ  فَاْصبِرْ 
şüphesiz 

 اْلعَاقِبَةَ 
akıbet 

 ِلْلُمتَِّقینَ 
muttakileri
n olacaktır 

 ِمْن قَْبلِ  َوَال قَْوُمكَ 

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

ِلَربِّكَ فََصلِّ 
 ve kurban kes Rabbin 

için

َواْنَحرْ 

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

لَتْ   َسوَّ
sürüklemiş 

 قَالَ 
hayır sizi bir işe (Yakub)  

dedi ki 

 فََصْبرٌ  لَُكمْ  بَلْ 
artık  

(bana düşen) sabırdır 
nefisleriniz güzel 

 اَْمراً  اَْنفُُسُكمْ  َجِمیلٌ 

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

güzel 
gösterdi 

َعتْ   فََطوَّ
ona 

 لَھُ 
(Kabil’in) 

 nefsi 

 نَْفُسھُ 
öldürmeyi 

 فَاَْصبَحَ  قَتْلَ 
böylece 

oldu 

 اَِخیھِ 
ve onu 

öldürdü 
hüsrana 

uğrayanlardan 
kardeşini 
اْلَخاِسِرینَ ِمَن  فَقَتَلَھُ   

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

yalnız benden 

إِلَھٌ  فَاْرَھبُونِ 
korkunbir tek

فَِإیَّايَ َواِحدٌ 

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

قَٰضى
 hükmettiği zamander

لَھُ اَْمراً اِذَا
ona sadece “ol”

فَیَُكونُ ُكنْ 
o da hemen 

oluverir

یَقُولُ فَِانََّما
bir işe

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

bir  
vesvese

ا یَْنَزَغنَّكَ  فَاْستَِعذْ َوإِمَّ
şeytandan Allah’a

بِا�ِ  نَْزغٌ ِمَن الشَّْیَطانِ 
 eğer seni dürtersehemen  

sığın

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

şüphesiz
َوأَنَّ 

mescidler
اْلَمَساِجدَ 

Allah’ındır
 ِ�

o halde 
yalvarmayın

أََحدًافََال تَْدُعوا
kimseye

َمعَ 
Allah’la beraber

ا�َِّ 

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

 sonra
اََخْذتُ ثُمَّ 

yakaladım
الَِّذیَن َكفَُروا

inkâr edenleri
فََكْیفَ 

 nasıl
نَِكیرِ َكانَ 
olduazabım

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

 ٰاَمنَ 
iman  
eder 

kim ve ıslah 
 olursa onlara 

یَْحَزنُونَ َوَال ُھْم  َواَْصلَحَ  فََمنْ   
ve onlar mahzun 

da olmazlar 
bir korku 

yoktur 

 َعلَْیِھمْ  فََال َخْوفٌ 

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



 فََصبَُروا

 فََصلِ 

 فَقَتَلَھُ 

 قَْبلِ 

 قَٰضى

 َجِمیلٌ 

 ِجنَّةٍ 

 اْلَخاِسِرینَ 

 َخْوفٌ 

 ِذْكرٌ 

 اََجلٌ 

اً  اََحد  

 اََخْذتُ 

ةٍ   اُمَّ

 اَْمًرا

Süre 

Bir, bir kişi 

Tuttum, yakaladım 

Ümmet, topluluk 

İş 

Güzel 

Delilik 

Kaybedenler 

Korku 

Öğüt, hatırlama 

Boylece sabrettiler 

O halde namaz kıl 

Böylece onu öldürdü 

Önce 

İcra etti 



 َكافَّةً 

 ُمبِینٌ 

 اْلُمتَّقُونَ 

 َمْعلُومٍ 

 نَِذیرٌ 

 َساَعةً 

 َسِمیعٌ 

 شَاءَ 

 َشِدیدٍ 

 َصبْراً 

 اَْمِلكُ 

ِلینَ اْالَ  وَّ  

 بََشرٌ 

 بَِشیراً 

 بَِصیرٌ 

Malikim, sahibim 

Öncekiler 

İnsan 

Müjdeleyici 

Gören 

Saat 

Hakkıyla işiten 

İstedi 

Şiddetli 

Sabır 

Toptan, hep birlikte 

Apaçık 

Sakınanlar 

Bilinen 

Uyarıcı 



 نَِكیرِ 

 َولَقَدْ 

 فَاْستَِعذْ 

 فَاَْصبَحَ 

 ً  نَفْعا

 َضّراً 

 اْلعَاقِبَةَ 

 ِعْلمْ 

 ُغُرورٍ 

ٰلوة  الصَّ

 بَْعثُُكمْ 

 ثُمَّ 

 فَاْصبِرْ 

 فَانََّما

 اْلبََالغُ 

Diriltilmeniz 

Sonra 

O halde Sabret 

O halde ancak 

Ulaştırma, bildirme 

Zarar 

Son 

İlim, bilgi 

Aldanma 

Namaz 

Benim inkarım 

Ve gerçekten 

O halde sığın 

Böylece oldu 

Fayda 



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

diyorlar ki
َویَقُولُونَ 

ne  
zaman

َمتَى
bu
َھذَا

va’d  
(azab)

اْلَوْعدُ 

)٢٥(َصاِدقِیَن 
doğru sözlüler

إِنْ 
 iseniz

o bilgi

eğer
ُكْنتُمْ 

ِعْندَ ا�َِّ قُلْ 
ancak

 sadece
أَنَاَوإِنََّما

ben ise 
نَِذیرٌ 

bir uyarıcıyım
)٢٦(ُمبِیٌن 

  apaçık 

اْلِعْلمُ إِنََّما
de kiAllah 

katındadır

21.DERS 



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

ama 
zaman

ا فَلَمَّ
onu (azabı) 
gördükleri 

َرأَْوهُ 
 yakında 

ُزْلفَةً 
kararır

ِسیئَتْ 

َوقِیلَ 
ve  

denili
r

ُوُجوهُ 
 küfre sapanların

kendisini

yüzleri
َھذَاالَِّذیَن َكفَُروا

)٢٧(تَدَُّعوَن 
olduğunuz (azab)tır

بِھِ الَِّذي ُكْنتُمْ 
işte  
bu

istemekte



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

de ki
قُلْ 

ne dersiniz
أََرأَْیتُمْ 

eğer

إِنْ 
beni helak 

etse 

أَْھلََكنِيَ 

أَوْ 
ya da

 ُ ا�َّ

 ve benimle beraber 
olan (Mü’min)leri

kurtaracaktır

Allah

َرِحَمنَاَوَمْن َمِعيَ 

اْلَكافِِرینَ 
artık kim 

 azabdan
)٢٨(أَِلیٍم ِمْن َعذَابٍ 

elim

یُِجیرُ فََمنْ 
bize  

rahmet etse

kâfirleri



لََھا َماَوقَاَل اْالِ نَساُن   

 ُ اَنَصارالَى َمنْ قَاَل   �َّ  
 

ٰھذَا اْلَوْعدُ اْن ُكنتُْم  َمتَىٰ َویَقُولُوَن 
 َصاِدقِینَ 

ُشَركَاُؤُكمُ الَِّذیَن كُنتُْم تَْزُعُمونَ  اَْینَ   

 َما

 َمنْ  

 َمتَى

 اَْینَ 

SORU HARFLERİ 

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

Kim?  Ki o Allah yolunda yardımcılarım kim? dedi 

Ne zaman? Doğru sözlüyseniz, bu tehdit ne zaman derler 

Nerede? 
Nerede, ilah olduklarını iddia ede geldiğiniz 

ortaklarınız? 



تَْحُكُمونَ  َكْیفَ َما لَُكْم   

لَبِثْتُْم فِي اْال ْرِض َعدَدَ ِسنِینَ  َكمْ قَاَل   

َشْيٍء اَْكبَُر َشَھادَة اَيُّ قُْل   

لَِك ٰھذَا اَنَّىقَاَل یَا َمْریَُم   

یَْحَسُب اْالِ نسَاُن اَلَّن نَْجَمَع ِعظَاَمھاَ   

 َكْیفَ 

 َكمْ 

 اَيُّ 

 اَنَّى

Nasıl? 

Kaç tane; ne kadar? 

Hangi? 

Nereden?  Niçin? 

mi?  mı? 

Size ne oluyor, nasıl hükmediyorsunuz? 

“Yeryüzünde sene adedi olarak ne kadar 
kaldınız?” dedi 

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

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

İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya 
getirmeyeceğimizi mi sanır?  

 اَ 



اَنتُم ُمطَِّلعُونَ  َھلْ قَاَل   

اََجْبتُُم اْلُمْرَسِلینَ  َماذَافَیَقُوُل   

تَقُولُوَن َما َال تَْفعَلُونَ  ِلمَ   

اُ نِزَل َعلَْیِھ َملَكٌ  لَْوالَ َوقَالُوا   

 َھلْ 

 َماذَا

 ِلمَ 

 لَْو الَ 

mi? mı? 

Ne? 

Niçin?  Neden? 

Değilse; olmasa 

Siz (işin gerçeğine) vakıf mısınız? dedi 

Peygamberlere ne cevap verdiniz? der 

Yapmadığınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? 

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

insan
ْنَسانُ  اْإلِ

seni aldatan  
nedir

كَ  َما َغرَّ
Rabbine  

karşı

اْلَكِریمِ بَِربِّكَ 
keremi 

bol 

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

o gün
یَْومَ 

deriz de
نَقُولُ 

cehenneme
ِلَجَھنَّمَ 

doldun mu
َوتَقُولُ َھِل اْمتََألْتِ 

 fazlası var mı der
َمِزیٍد َھْل ِمْن   

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

قَدْ 
gerçekten

أَْفلَحَ 
 kurtuluşa 
ermiştir

َمنْ 
kimse

تََزكَّى
arınan

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

َسنُْقِرئُكَ 
sen de 

unutmayacaksın

تَْنَسىفََال 
ancak  
başka

إِالَّ 
dilediği

یَْعلَمُ َما َشاءَ 
bilir

 ُ ا�َّ
 şüphesiz 

O
Allah’ın

اْلَجْھرَ إِنَّھُ 
gizli 

olanı da

یَْخفَىَوَما 
açığı da

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

der ki
یَقُولُ 

 insan 
ْنَسانُ  اْإلِ

o gün
یَْوَمئِذٍ 

neresi
اْلَمفَرُّ أَْینَ 

kaçacak yer

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

gördün mü?
اََراَْیتَ 

kimseyi
َمنِ 

edinen
اتََّخذَ 

  ilah 
َھٰویھُ اِٰلَھھُ 

kendi hevâsını

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

görmediler 
mi kendilerinden 

önce

اْلقُُرونِ  ِمنَ قَْبلَُھمْ 
nesilleri

َكمْ اَلَْم یََرْوا
helak 

ettiğimizi

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

َھْل أَتَاكَ 
 sana geldi mi

َحِدیثُ 
haberi

اْلُجنُودِ 
orduların

Orduların haberi sana geldi mi? (85:17) 

hangi 
şeyden

َخلَقَھُ ِمْن أَّيِ َشْيءٍ 
onu  

yarattı

َخلَقَھُ 
 bir damla 

sudan
onu yarattı

فَقَدََّرهُ ِمْن نُْطفَةٍ 
ve ona 

biçim verdi

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

karşılığı
َھْل َجَزاءُ 

iyiliğin
ْحَسانِ  اْإلِ

başka bir şey 
midir

إِالَّ 
iyilikten
ْحَساُن   اْإلِ

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

dedi 
ki 

 قَالَ 
Rabbim 

 َربِّ 
nasıl 

 اَنّٰى
olabilir benim için 

bir oğul  

ُغَالٌم  ِلي یَُكونُ   
ve hanımım da 

 َواْمَراَتِي اْلِكبَرُ 
ihtiyarlık 

 َوقَدْ 
bana gelip 

 çattığı  

 َعاقِرٌ 
kısır olduğu 

 halde gerçekten 

 بَلَغَنِيَ 

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

zamandenildiği onlaraneindirdiRabbinizdediler kimasallarınıöncekilerin

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

هللاُ َعفَا   
 

seni  

 َعْنكَ 
niçin  

izin verdin 

اَِذْنتَ  ِلمَ   
onlara 
َصدَقُوا الَِّذینَ  لَُھمْ   

doğru 
söyleyenler 

یَتَبَیََّن  َحتّٰى  
sana ve 

bilmeden 
belli 

olmadan 

 َوتَْعلَمَ  لَكَ 
yalancıları 

 اْلَكاِذبِینَ 

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

قُلْ ُھوَ َمٰتى
ne zamanode ki

َعٰسٓى
umulur ki

 ً قَِریبا اَْن یَُكونَ 
olurpek yakında

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

onlardan 
bir kısım 

 فَِمْنُھمْ 
kimseler 

 َمنْ 
iman 
etti 

 ٰاَمنَ 
ona 
 َصدَّ  بِھِ 

yüz çevirdi 
 َوِمْنُھمْ 

kimseler de 
ondan ve onlardan 

bir kısım 

 َعْنھُ  َمنْ 

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

olmuş 
 اْنُظُروا

 nasıl akıbeti/sonu bir bakın 
 َعاقِبَةُ  َكْیفَ 

yalanlayıcıların 
بِینَ   اْلُمَكذِّ

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

الَِّذي
Ove  

hayatı

ِلیَْبلَُوُكمْ َخلَقَ 
ölümü hanginiz

أَْحَسنُ أَیُُّكمْ 
daha  

iyi

َعَمالً 
amel  

edecek diye

َواْلَحیَاةَ اْلَمْوتَ 
yaratandırsizi imtihan 

etmek için

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

 َولَْوالَ 
olmasaydı bir  

söz 
Rabbin 

tarafından 

 لَقُِضيَ  َكِلَمةٌ 
elbette hüküm 
verilmiş olurdu 

önceden 
verilmiş 

 ِمْن َربِّكَ  َسبَقَتْ 

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



 َغفُورٌ 

 قَْبلَھُم

 قَِدیرٌ 

فَقَدََّرهُ 

 اَتَاكَ 

 اِتََّخذَ 

 اْالِ ْحَسانُ 

 ُغَالمٌ 

 َما

 َمنْ 

 َمتَى

 عَاقِبَةُ 

Kelimelerin anlamlarını yazın. 

Çok bağışlayan 

Onlardan önce 

Gücü yeten 

ve ona biçim verdi 

Sana geldi 

Edindi 

İyilik 

Bir oğul 

Ne, değil, o şey ki 

Kim, ki o 

Ne zaman 

akıbeti/sonu 



 اْلقُُرونِ 

 اْلقَْوم

 كَانَ 

 اْلَكِریمِ 

 ُكلِ 

 اَِذْنتَ 

 اََراَْیتَ 

 اَْفلَحَ 

 اَْھلَْكنَا

 اَیَُّھا

 اَْینَ 

 َكْیفَ 

 َكمْ 

 اَيُّ 

 اَنَّى

Nerede 

Nasıl 

Ne kadar? 

Hangi 

Nereden 

İzin verdin 

Gördün mü? 

Başardı 

Helak ettik 

Ey 

Nesiller, çağlar 

Kavim, millet 

Oldu 

Şerefli, cömert 

Her, hep, bütün 



 َمِزیدٍ 

 نَقُول

 یَاْتِینَا

 یَْخفَىٰ 

 یََرْوا

 َجَزاءُ 

 اْلُجنُودِ 

 اْلَجْھرَ 

 َحِدیثُ 

 َحِكیًما

 اَ 

 َھلْ 

 َماذَا

 ِلمَ 

 لَْو الَ 

Mi ? mı? 

-mi? -mı? 

Ne 

Niçin 

Olmalı değil miydi 

Karşılık 

Ordular 

Açık 

Söz 

Hikmetli 

Çok, daha fazla 

Deriz 

Bize gelir 

Gizlenir 

Gördüler 



şüphesiz
إِنَّ 

günü
یَْومَ 

o hüküm
اْلفَْصلِ 

-tir
َكانَ 

یُْنفَخُ 
üfürülür

)١٧(ِمیقَاتًا 

 o gün

bölük bölük

belirlenmiş bir vakit

فِي الصُّورِ یَْومَ 

َوفُتَِحتِ 
artık siz geleceksiniz

 gök
فََكانَتْ السََّماءُ 

olmuştur
)١٩(أَْبَوابًا

kapı kapı

فَتَأْتُونَ 

)١٨(أَْفَواًجا
sûr’a

ve açılmış

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

22.DERS 



َوُسیَِّرتِ 
 yürütülmüş

اْلِجبَالُ 
dağlar

)٢٠(َسَرابًا فََكانَتْ 
artık 

olmuşturbir serap

kuşkusuz
إِنَّ 

cehennem
َجَھنَّمَ 

olmuştur
َكانَتْ 

bir gözetleme 
yeri

)٢١(ِمْرَصادًا

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

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

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

ْنَسانُ  اْالِ
fakat 
insan

-dır tartışmacı
اَْكثَرَ َوَكانَ 

her 
şeyden

َجدَالً َشْيءٍ 
daha 
çok

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

hikmet 
sahibi

 ُ ا�َّ
 üstündür/mutlak 

galiptir Allah
َعِزیًزا

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

اِنَّ 
şüphesiz
هللاَ 

Allah
َعٰلى ُكّلِ َشْيءٍ 
her şeye

قَِدیرٌ 
kadirdir

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

her şeye
قَِدیراً َوَكانَ 

 Allah
َعٰلى ُكّلِ َشْيءٍ هللاُ 

-dır.kadir olan

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

 هللاَ 
Allah 

 َخبِیراً  َكاَن َعِلیماً 
haber alandır bilendir 

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

 اِنَّ 
şüphesiz 

 هللاَ 
Allah 

 َال یَْھِدي
hidâyete 
erdirmez 

 الظَّاِلِمینَ  اْلقَْومَ 
topluluğunu zalimler 

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

نَِعیمٍ لَِفي 
nimetler 

içindedirler

إِنَّ 
 iyilercehennemdedirler şüphesiz

َوإِنَّ اْألَْبَرارَ 
 kötüler 

ارَ  َجِحیمٍ لَِفي اْلفُجَّ
 kuşkusuz 

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



 اِنَّ 
 gerçekten 

 ُھمُ 
ta kendileridir 

 اْلفَاِسقُونَ 
fasıkların 

 اَْلُمنَافِِقینَ 
 münafıklar 

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

 اِنَّ 
şüphesiz 

 ُرُسلَنَا
elçilerimiz 

تَْمُكُرونَ َما  یَْكتُبُونَ   
yazmaktadırlar kurduğunuz 

tuzakları 

Şüphesiz elçilerimiz kurduğunuz tuzakları 
yazmaktadırlar. (10:21) 

dikkat  
edin 

 اَالَٓ 
şüphesiz 

 اَنَّ 
Allah’ındır 

 ِ�ِ 
göklerdeki  

her şey  

السَّٰمَواتِ  َما فِي  اِنَّ  
gerçekten 

 َواْالَْرِض 
dikkat  
edin 

Allah’ın  
va’di 

 ve 
yerdeki 

هللاِ َوْعدَ  اَالَٓ   
haktır 

 َحقٌّ 

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



55 

bunda 
یَاتٍ   َالٰ

 âyetler 
vardır 

şüphesiz bir kavim 
için 

 یَْسَمعُونَ  ِلقَْومٍ 
 dinleyen 

ٰذِلكَ فِي  اِنَّ   

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

şüphesiz
اِنَّ 

İbrahim
اِْبٰرِھیمَ 

idi
َكانَ 

 bir 
ümmet

ةً  ً اُمَّ  birَحنِیفا
muvahhid  ً قَانِتا

Allah’a itaat eden ve 
hakka yönelen

 ِ�ِ

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

nesli
َمْن َحَمْلنَا
taşıdıklarımızın ile 

beraber

نُوحٍ َمعَ 
Nuh

اِنَّھُ 
şüphesiz 

o

َكانَ 
idi

یَّةَ  َشُكوراً َعْبداً ذُّرِ
bir kulçok 

şükreden

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



56 

 -dir
ْنَسانُ َوَكانَ  اْالِ

insan
َعُجوالً 

pek aceleci

İnsan pek acelecidir. (17:11) 

karşılığı verilir
فَاُوٰلئِكَ 

çabalarının
َمْشُكوراً َكاَن َسْعیُُھمْ 

işte onların

İşte onların çabalarının karşılığı verilir. (17:19) 

َكانَ فَِانَّھُ 
 şüphesiz 

o
-dır

ابِینَ  ِلْالَوَّ
tevbe ile  

(kendisine) yönelenler

 َغفُوراً 
için çok bağışlayıcı

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



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

zikret
َواْذُكرْ 

kardeşini
أََخا

Âd’ın

َعادٍ 
hani
بِاْألَْحقَافِ إِذْ 

 Ahkaf’taki 
أَْنذَرَ 

kavmini
uyarmıştı

قَْوَمھُ 

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

girmişler
دََخلُوا

yanına
َعلَْیھِ 

demişlerdi
َسَالمٌ فَقَالُوا

selam
َسَالًما

 o da 
demişti selam
قَْومٌ قَالَ 

tanınmamış
ُمْنَكُرونَ 

kimseler

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

andolsun
لَقَدْ 

razı  
olmuştur

َرِضيَ 
Allah
 ُ ا�َّ

Mü’minlerden
الشََّجَرةِ َعِن اْلُمْؤِمنِینَ 

o ağacın
إِْذ یُبَایِعُونَكَ 

 altında sana biat 
ederlerken

تَْحتَ 

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

o zaman
إِذْ 

kaplıyordu
یَْغَشى

Sidre’yi
ْدَرةَ  الّسِ

kaplayan
 َما یَْغَشى 



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

hakikaten 
 َولَقَدْ 

helak  
ettik 

 اَْھلَْكنَا
nice  

nesilleri 

 اْلقُُرونَ 
sizden  

önce de 

ا ِمْن قَْبِلُكمْ   لَمَّ
zulmettikleri zaman 

 َظلَُموا

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

Nuh’un kavmi 
de

َوقَْوَم نُوحٍ 
vakit
ا لَمَّ

yalanladıkları

َكذَّبُوا
 peygamberleri 
ُسلَ  ِللنَّاِس الرُّ

insanlar  
için

اَْغَرْقنَاُھمْ 
  ve onları 

kıldık 
onları  

boğduk

ٰایَةً َوَجعَْلنَاُھمْ 
bir ibret

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



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

أُْلقُوا
atıldıkları  zamanonun

َشِھیقًافِیَھاإِذَا
işitirler kaynarken

تَفُورُ َوِھَي  لََھاَسِمعُوا
orayaçıkardığı 

uğultuyu

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

okunduğu

َعلَْیھِ 
ona

آَیَاتُنَا
 âyetlerimiz

قَالَ 
der

ِلینَ أََساِطیرُ  اْألَوَّ
masallarıöncekilerin

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

onlar ki
اَلَِّذینَ 

 zaman 
اِذَا

zikredildiği

ذُِكرَ 
  Allah 

َوِجلَتْ هللاُ 
kalpleri ürperir
قُلُوبُُھمْ 

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

neticede

َحتّٰٓى
zaman

اِذَٓا
geldikleri

اَتَْوا
 karınca 
vadisine

اَیَُّھا یَٓاالنَّْملِ  َوادِ  َعٰلى
 ey 

قَالَتْ 
 bir 

karınca
yuvalarınıza dedi ki

النَّْملُ نَْملَةٌ 
girin

َمَساِكنَُكمْ اْدُخلُوا
karıncalar!

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



 َحقٌّ 

یَاتٍ   اِنَّ ٖفى ٰذِلَك َالٰ

 َعْبداً 

 َشكُوراً 

 اْلقَْوَم الظَّاِلٖمینَ 

 اْالَْبَرارَ 

ارَ   اْلفُجَّ

 نَٖعیمٍ 

 قَٖدیرٌ 

 َغفُورٌ 

 َرٖحیمٌ 

 ُكّلِ َشْىءٍ 

Kelimelerin anlamlarını yazın. 

Hak, gerçek 

Gerçekten bunda 
ayetler var 

Kul 

Çok şükreden 

Zalimler kavmi 

İyiler 

Günahkarlar 

Nimetler 

Gücü yeten 

Çok bağışlayan 

Çok merhametli 

Her şey 



 َعُجوالً 

 َسْعیُُھمْ 

 َمْشكُوًرا

 اِذْ 

 اََخا عَادٍ 

اْلفَاِسقُو
 نَ 

 اِنَّ ُرُسلَنَا

 یَْكتُبُونَ 

 َوْعدَهللاِ 

 لَقَدْ 

 َكانَ 

 َعِزیًزا

 َحِكیًما

 اِنَاهللاِ 

 َعٖلیًما

Oldu, -dır, -dir 

Güçlü, yüce 

Hikmet sahibi 

Gerçekten Allah 

Hakkıyla bilen 

Yoldan çıkanlar 

Gerçekten elçilerimiz 

Yazarlar 

Allah’ın vaadi 

Gerçekten 

Çok aceleci 

Onların çalışması 

Şükredilen 

Olduğu zaman 

Ad’ın kardeşi 



 قَْوَمھُ 

 قَْوٌم ُمْنَكُرونَ 

 اِذَا تُتْلَى

ِلینَ   اََساِطیُر اْال وَّ

 اِذَا اُْلقُوا

 َرِضَي هللاُ 

 اِْذ یَْغَشى

 اْلُمْؤِمنِینَ 

 یُبَایِعُونَكَ 

 تَْحَت الشََّجَرةِ 

 َخٖبیًرا

 اِذَا ذُِكَر هللاُ 

 َوِجلَْت قُلُوبُُھمْ 

ا َظلَُموا  لَمَّ

 اَْغَرْقنَاُھمْ 

Hakkıyla haberdar 

Allah anıldığı zaman 

Kalpleri ürperir 

Haksızlık ettikleri 
zaman 

Onları boğduk 

Allah razı oldu 

Bürüdüğü zaman 

Müminler 

Sana biat ediyorlar 

Ağacın altında 

Onun kavmi 

Tanınmayan kavim 

Okunduğu zaman 

Öncekilerin 
masalları 

Atıldıkları zaman 



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

incire yemin  
ederim

َوالتِّینِ 
ve zeytine
ْیتُونِ  )١(َوالزَّ

dağına
َوُطورِ 

Sînâ

)٢(ِسینِینَ 

)٣(اْألَِمیِن 
emin

َوَھذَا
 beldeye

insanı

ve şu
لَقَدْ اْلبَلَدِ 

فِي أَْحَسنِ 
biz  
yarattık

biçimde
)٤(تَْقِویٍم 

sonra daثُمَّ 
َردَْدنَاهُ 

döndürdük
أَْسفَلَ 

 aşağısına

َخلَْقنَا

ْنَسانَ  اْإلِ

)٥(َسافِِلیَن 
aşağıların

hakikaten

en güzel

23.DERS 



İŞARET ZAMİRLERİ 

Eril 

 ٰھذَا

 ھُؤَالءِ 

 ٰذِلكَ 

Dişil 

 Bu ٰھذهِ  

Bunlar 

 Şu; o تِْلكَ 

 ,Şunlar اُولَئِكَ 
onlar 
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َھذَا
işte bu

یَْومُ 
günüdür

اْلفَْصلِ 
 ayırma

َجَمْعنَاُكمْ 
sizi bir arada 

topladık

ِلینَ  َواْألَوَّ
ve öncekileri

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

işte bu
النَّارُ 

 sizin  
olduğunuz 

بَِھاالَّتِي ُكْنتُمْ 
kendisini

بُونَ  تَُكذِّ
yalanlamış

َھِذهِ 
ateştir

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

 فِیھِۚ  َال َرْیبَۚ  اْلِكتَابُ  ٰذِلكَ 
İşte bu Kitap Şüphe yoktur içinde 

ُھدًى    ِلْلُمتَِّقینَۙ   
Bir hidayettir 

Takva 
sahipleri için 

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

bir  
ümmetti 

 قَْد َخلَتْۚ 
hakikaten 
gelip geçti 

 لََھا
onlara 

kazandıkları 

 َولَُكمْ  َما َكَسبَتْ 
sizedir 

َكَسْبتُمْ َما   
sizin 

kazandıklarınız da 

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

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

اْلُمْفِلُحونَ  
  

ُھمُ    
Onlardır 

Kurtuluşa 
erenler 

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

(Lût)  
dedi ki 

 قَالَ 
şüphesiz 

 اِنَّ 
bunlar 

ءِ   ٰھُٓؤَالٓ
benim 

misafirlerimdir 

تَْفَضُحوِن فََال  َضْیِفي   
sakın beni 

utandırmayın 

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

kendisine mirasçı 
kılındığınız

اْلَجنَّةُ 
cennet

الَّتِي أُوِرثْتُُموَھا
olduklarınız

a karşılık

تَْعَملُونَ بَِما ُكْنتُمْ 
yapmakta

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

işte 
bunlar

تِْلكَ 
Allah’ın 

âyetleridir

آَیَاُت ا�َِّ 
onları 

okuyoruz

نَتْلُوَھا
sana
بِاْلَحقِّ َعلَْیكَ 

hak 
olarak

إِنَّ 
gerçekten

çarçabuk  
geçeni (dünyayı)

َویَذَُرونَ َھُؤَالءِ 
seviyorlar 

da
 önlerindeki
یَْوًماَوَراَءُھمْ 

günü 
(ahireti) ise

ثَِقیالً 
ağır

اْلعَاِجلَةَ یُِحبُّونَ 
onlarbırakıyorlar

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

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



ي ن َكالَّ  بُوَن بِالدِّ بَْل تَُكذِّ  

 لَْیَس َكِمثِْلِھ َشْيٌء َوُھَو السَِّمیُع اْلبَِصیرُ 

ٰھذَا بََشراً  َما  

َخْوٌف َعلَْیُكمُ  الَ یَا ِعبَاِد   

 َكالَّ 

 لَْیسَ  

 َما

 الَ 

OLUMSUZLUK EDATLARI: 

Hayır! Aksine, siz dini yalanlıyorsunuz. 

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

Bu bir insan değildir. 

Ey kullarım! Size korku yoktur. 

Hayır, asla 

Değil 

Değil, yok 

Değil, yok 



یَِسیرٍ  َغْیرُ َعلَى اْلَكافِِریَن   

ا�َِّ ِمْن دُوِن فَلَْم یَِجدُوا لَُھْم   اَنَصاًرا   

ِمن َضِریعٍ  اِالَّ لَْیَس لَُھْم َطعَامٌ   

 َغْیر

 ِمْن دُونَ 

  اِالَّ  

OLUMSUZLUK EDATLARI: 

Kafirler için kolay değildir. 

Kendilerine Allah’tan başka yardımcılar 
bulamadılar. 

Onlara, acı dikenden başka yiyecek yoktur. 

Değil, -den başka 

-den başka 

-den başka 



ِخَرة االٰ  الَّ یََخافُونَ بَل  َكالَّ   

ً  ا�َِّ  َكِذبا ُھَو اِالَّ َرُجٌل افتَٰرى َعٰلى اِنْ    

ُكْنتُْم َصاِدقِینَ  اِنْ قُْل ھَاتُوا بُْرھَانَُكْم   

 بَل

 اِنْ 

 اِْن 

OLUMSUZLUK EDATLARI: 

Hayır, onlar ahiretten korkmuyorlar. 

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

De ki: Eğer doğru söyleyenler iseniz 
delillerinizi getirin 

Aksine, hayır 

Değil, yok 

Eğer 
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hayır
َكالَّ 

bilakis
بَلْ 

siz 
seviyorsunuz

تُِحبُّونَ 
çarçabuk 

geçeni

اْلعَاِجلَةَ 

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

değildir
َھذَا

fakat 
o der

 başka 
bir şey

أََساِطیرُ إِالَّ 
masallarından

ِلینَ  اْألَوَّ
eskilerin

َمافَیَقُولُ 
bu

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

her 
kim 

 َوَمنْ 
ararsa 

 یَْبتَغِ 
başka 

 َغْیرَ 
 İslam’dan  bir  

din 

ْسَالمِ  ً  اْالِ  فَلَْن یُْقبَلَ  ِدینا
ondan asla kabul 

edilmeyecektir 

 ِمْنھُ 

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

rızıklandırır 
 یَْرُزقُ   َمنْ 

kimseyi 
اءُ    یبِغَْیِر ِحَسابٍ   یََشٓ

dilediği hesapsız 

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

şüphesiz 
 اِنَّ 

Allah 
 هللاَ 

bağışlamaz 
 َال یَْغِفرُ 

şirk 
koşulmasını 

 َما دُونَ  اَْن یُْشَركَ 
dışında  

olanları ise 

 بِھِ 
bağışlar bunun 

 ِلَمنْ 
dilediği kendisine 

 ٰذِلكَ  َویَْغِفرُ 
kimse 
için 

اءُ   یََشٓ

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

kalmadınız
اِالَّ 

buyurur ki az bir  
süreden

لَوْ قَِلیالً 
keşke

اَنَُّكمْ 
siz

ُكْنتُمْ 
olsaydınız

تَْعلَُمونَ اِْن لَبِثْتُمْ قَالَ 
bilmiş  başka 

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

bu da 
değildir

 sizin  
gibi

یَأُْكلُ ِمثْلُُكمْ 
yiyor

ا تَأُْكلُونَ  ِممَّ
o 

yediğinizden

ِمْنھُ 
ondan

ا تَْشَربُوَن َویَْشَربُ اِالَّ َما ٰھذَٓا  ِممَّ
içiyoriçtiğinizden bir  

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

yoksa
اَمْ 

söylüyorlar?
یَقُولُونَ 

onda
بِھِ 

  delilik 
olduğunu mu 

بِاْلَحقِّ ِجنَّةٌ 
hakkı

بَلْ 
O onlara 
getirdi

hoşlanmıyorlar hayır
اَءُھمْ  َواَْكثَُرُھمْ َجٓ

haktan
َكاِرُھونَ ِلْلَحقِّ 

fakat 
onların çoğu

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

ِمْن َوِلّيٍ 
bir dost da

َوَما لَُكمْ 
 Allah’tan başka sizin için yoktur

نَِصیرٍ َوَال هللاِ ِمْن دُوِن 
yardımcı da

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



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

bu 
 ٰذِلكَ 

takdim ettiğiniz 
(günahlar) yüzündendir 

 بَِما قَدََّمتْ 
ellerinizle 

 اَْیِدیُكمْ 

şüphesiz  Allah 
 ِلْلعَبِیدِ  هللاَ  َواَنَّ 

kullar(ın)a 
karşı 

 لَْیسَ 
zulmedici değildir 

مٍ   بَِظالَّ

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

bir mecnun/deli
بِنِْعَمةِ 

 Rabbinin nimeti  
sayesinde

َربِّكَ 

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

ا اَْنتَ  َوَمٓ
 Sen 

değilsin

َعلَْیِھمْ 
onların 

üzerinde

 بَِوِكیلٍ 
bir vekil

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

biz değiliz
َوَما نَْحنُ 

inanacak
 بُِمْؤِمنِینَ لَھُ 

 ona 

Biz ona inanacak değiliz. (23:38) 



 اُوٰلئِكَ 

 اِ الَّ 

 ٰھُؤَالءِ 

 ٰایَاتُ 

 َغْیر

 ِمْن دُونَ 

 ذَ ِلكَ 

 بِنِْعَمِة َربِّكَ  ذَ ِلكَ  تِْلكَ  َكالَّ 

 ِمْن َوِلىٍّ  ٰھذَا ٰھِذهِ  َما

مٍ  اْلُمْفِلُحونَ  الَ   لَْیَس بَِظالَّ

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

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

Değil, yok Başaranlar Kesinlikle zalim değil 

Değil, başka Bunlar Onlar 

-den başka Ayetler -den başka 



 بَل

 بِغَْیِر ِحَسابٍ 

 ِمثْلُُكمْ 

 اَْكثَُرُھمْ 

 َما لَُكمْ 

 النَّارُ 

 اِنْ 

 ِلَمن یَشَاءُ 

 بََشرٌ 

ةٌ   اُمَّ

 اْلعَاِجلَةَ 

ٖلینَ   اََساٖطیُر اْالَوَّ

 ُھدًى

 یَْوُم اْلفَْصلِ 

 لَْیسَ 

Peşin, acil 

Eskilerin masalları 

Yol gösterici 

Ayırma günü 

Değil 

Ateş 

Eğer                 Değil 

Kim isterse 

İnsan 

Ümmet, topluluk 

Hayır, aksine 

Hesapsız 

Sizin gibi 

Onların çoğu 

Sizin için yoktur 



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

kurusun/hela
k olsun

تَبَّتْ 
iki  
eli

یَدَا
Ebu 

Leheb’in

أَبِي لََھبٍ 
kurudu da

)١(َوتَبَّ 

َمالُھُ 
malı

َما أَْغنَى
 kendisine bir yarar 

sağlamadı

)٢(َوَما َكَسَب َعْنھُ 
ve kazandıkları

24.DERS 



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

girecektir
َسیَْصلَى

bir ateşe
نَاًرا

alevli
)٣(لََھبٍ ذَاَت 

ve karısı da
َواْمَرأَتُھُ 

فِي ِجیِدَھا
boynunda olduğu halde 

(ateşe girecektir)

الَةَ  َحمَّ

 odun

hamalı 
olarak

َحْبلٌ )٤(اْلَحَطِب 
hurma  
lifinden

)٥(ِمْن َمَسٍد 
bükülmüş 

bir ip



 ُ ذُواْلفَْضِل اْلعَِظیمِ  َوا�َّ  

ْحَمةِ   َوَربَُّك اْلغَفُوُر ذُو الرَّ
 

 َف ٰاِت ذَا اْلقُْربَٰى َحقَّھُ 

 اَن كَاَن ذَا َماٍل َوبَنِینَ 

 ذُو

 ذُو
 

 ذَا

 ذَا

SAHİPLİK EDATLARI 

Allah, büyük lütuf sahibidir. 

Rabbin, çok bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir. 

Öyle ise akrabaya (yakınlık sahibine)  
hakkını ver. 

Mal ve oğulları vardır diye 

Merfu Eril 

Merfu Eril 

Mansub Eril 

Mansub Eril 



اْلَجَالِل َواْالِ ْكَرامِ ِذي  تَبَاَرَك اْسُم َربِّكَ   

ةٍ ِعندَ  اْلعَْرِش َمِكینٍ  ِذيِذي قُوَّ  

اْال ْكَمامِ  ذَاتُ فِیَھا فَاِكَھةٌ َوالنَّْخُل   

لََھبٍ  ذَاتَ َسیَْصلَٰى نَاًرا   

 ِذي

 ِذي
 

 ذاتُ 

 ذاتَ 

SAHİPLİK EDATLARI 

Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir. 

Güçlüdür, Arşın sahibi (Allah) katında yücedir. 

Onda meyvalar ve salkımlı hurmalar var. 

Alevli bir ateşe girecektir. 

Mecrur Eril- 

Mecrur Eril 

Merfu Dişil 

Mansub Dişil 



 َوالسََّماِء ذَاِت اْلبُُروجِ 

 َوَما یَذَّكَُّر اِالَّ اُولُو اْال ْلبَابِ 

ٍة َو اُولُو َب اٍْس َشِدیدٍ   قَالُوا نَْحُن اُولُو قُوَّ

 َولَُكْم فِى اْلِقَصاِص َحٰیوةٌ یَا اُولِى اْالَْلبَابِ 

 ذاتِ 

 اُولُو

 اُولُو

 اُولِى

SAHİPLİK EDATLARI 

Burçlar sahibi göğe andolsun 

Akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez. 

Dediler: "Biz kuvvetliyiz, çok güçlüyüz”  

Ey akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat vardır. 

Mecrur Dişil 

Merfu Çoğul 

Merfu Çoğul 

Mansub Çoğul 



 اُوِلى

SAHİPLİK EDATLARI 

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

Mecrur  
Çoğul 

yaratılışında 

َخْلقِ فِي  اِنَّ   
şüphesiz göklerin 

 السَّٰمَواتِ 
ve ard arda gelişinde 

 َواْالَْرِض 

 الَّْیلِ 
gece ile 

ve yerin 

gündüzün 
یَاتٍ  َوالنََّھارِ   َالٰ

elbette  
âyetler vardır 

  اْالَْلبَاِب  ِالُوِلي
 sahipleri 

için 
akıl 

 َواْختَِالفِ 
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Rabbin 
 لَذُو َمْغِفَرةٍ 
bağışlama 
sahibidir 

şüphesiz insanlar 
için 

ُظْلِمِھمْ َعٰلى  ِللنَّاِس   
 zulümlerine 

rağmen 

 َربَّكَ  َواِنَّ 

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

versin
ِلیُْنِفقْ 

eli geniş olan
ذُو َسعَةٍ 

genişliğine göre
ِمْن َسعَتِھِ 

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

şüphesiz
اِنَّ 

Allah
هللاَ 

emreder
یَأُْمرُ 

adaleti
اْلقُْرٰبى ِذيبِاْلعَْدلِ 

yakınlara
ْحَسانِ  َواْالِ

ve vermeyi iyiliği
َواِیتَٓائِ 

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

mal
ı 

اْلَمالَ    
Ona olan  

sevgisine rağmen 

ُحبِّھِ َعٰلى   
yakın akrabaya yetimlere 
 َواْلیَتَاٰمى ذَِوي اْلقُْرٰبى

miskin/yoksullara 
 َواْلَمَساِكینَ 

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

َوتََضعُ 
bırakırhamlini

ُكلُّ 
hamile

َحْملََھاذَاِت َحْملٍ 
her

Her hamile hamlini bırakır. (22:2) 

اِنََّما
ancak

اُولُوا اْالَْلبَابِ یَتَذَكَّرُ 
öğüt 

alırlar
akl-ı selim 
sahipleri



 nin kardeşleri ‘ اِ نَّ 

نَّ اَ   Ki 

 ,Ancak ٰلِكنَّ 
fakat, lakin 

 Gibi َكاَنَّ 

 Umulur ki, ola ki لَعَلَّ 

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

böylece     
bilmezlik etmesinler

ِلئَالَّ یَْعلَمَ 
kitap ehli

أَْھُل اْلِكتَابِ 
malik 

olmadıklarını

أَالَّ یَْقِدُرونَ 
hiçbir 
şeye

ا�َِّ  بِیَدِ َشْيءٍ  َعلَى
Allah’ın elinde 

olduğunu

فَْضِل ا�َِّ  ِمنْ 
 lütfun 

bütünüyle
Allah’ın 

lutfundan

اْلفَْضلَ  َوأَنَّ 

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



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

Onlar 
bilmiyorlar mı ki 

یَْعلَُموَن اََوَال   اَنَّ  
gerçekten 
هللاَ    

Allah 
 یَْعلَمُ 

bilmektedir 
Gizlemekte 
olduklarını 

ونَ  َما یُِسرُّ یُْعِلنُوَن َوَما     
ve açığa vurmakta 

olduklarını 

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

dedi ki gerçekten Allah 
 اَنَّ  قَالَ 

her şeye 
 هللاَ  َعٰلى ُكّلِ َشْيءٍ 

gücü yetendir 
 اَْعلَمُ  قَِدیرٌ 

biliyorum ki 

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

bilin ki

َواْعلَُموا
içinizdedir

أَنَّ فِیُكمْ 
Allah’ın elçisi
َرُسوَل ا�َِّ 



90 

Fakat Allah, âlemlere karşı büyük lütuf sahibidir. (2:251) 

hazineleri
السََّماَواتِ 

oysa  
Allah’ındır ve yerin

َولَِكنَّ َواْألَْرِض 
fakat

اْلُمنَافِِقینَ 
münafıklar

یَْفقَُھونَ َال 
 anlamazlar

َخَزائِنُ َوِ�َِّ 
göklerin

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

َوَما یُْدِریكَ 
ne biliyorsunyakındır

لَعَلَّ 
kıyâmet saati

قَِریبٌ السَّاَعةَ 
belki

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

fakat 

 فَْضلٍ  ذُو هللاَ  َوٰلِكنَّ 
sahibidir büyük lütuf 

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

 meydana 
getirir

بَْعدَ یُْحِدثُ 
ardından

ذَِلكَ 
bunun

أَْمًرا
 bir durum

لَعَلَّ 
Allah

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

هللاِ ِمْن دُوِن 
Allah’tan başka  edindilerkendilerine yardımı dokunur diye

ٰاِلَھةً َواتََّخذُوا
belki

یُْنَصُرونَ لَعَلَُّھمْ 
ilahlar

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

zaman
َواِذَا

okunduğu
تُتْٰلى

ona
َعلَْیھِ 

 
âyetlerimiz

َكاَنْ ٰایَاتُنَا
sanki 
gibi

َولّٰى
 büyüklük 
taslayarak

kulaklarında sırt çevirir
َوْقراً لَْم یَْسَمْعَھاُمْستَْكبِراً 

sanki

اُذُنَْیھِ ٓفِي َكاَنَّ 
bunları 

işitmemiş
ağırlık 
varmış

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



 اََوَال یَْعلَُمونَ 

 قَالَ 

 اَْعلَمُ 

 ٖفیُكمْ 

 ٰلِكنَّ 

 َال یَْفقَُھونَ 

 َما یُْدٖریكَ 

 لَعَلَّ 

 اِنَّ َربَّكَ 

 ذُو َمْغِفَرةٍ 

 ِللنَّاِس 

 ذُو َسعَةٍ 

Kelimelerin anlamlarını yazın. 

Bilmezler mi 

Dedi 

Bilirim 

İçinizde var 

Fakat, lakin 

Anlamazlar 

Sana ne bildiriyor 

Ola ki, umulur ki 

Gerçekten senin rabbin 

Bağışlama sahibi 

İnsanlar için 

Genişlik sahibi 



 اَْھُل اْلِكتَابِ 

 یَْقِدُرونَ 

 فَْضِل هللاِ 

 ذُو فَْضلٍ 

 السَّاَعةَ 

 قَٖریبٌ 

 اَْمراً 

 ٰاِلَھةً 

 اِْحَسانِ 

 ٖایتَاٸِ 

 ِذى اْلقُْرٰبى

 ذَِوى اْلقُْرٰبى

Kitap ehli 

Güçleri yeter 

Allah’ın lütfu 

Lütuf sahibi 

Kıyametin vakti 

Yakın 

İş 

İlahlar 

İyilik, güzellik 

Verme 

Yakınlık sahibi 

Yakınlık sahipleri 



 َِّ�ِ 

 َخَزائِنُ 

اَنَّ   هللاَ   

 َكاَنَّ 

 ٰایَاتُنَا

 ُمْستَْكبًِرا

 َكاَْن لَْم یَْسَمْعَھا

 َوْقًرا

 اْلیَتَاٰمى

 اْلَمَساٖكینَ 

 ذَاِت َحْملٍ 

 اُولُوا اْالَْلبَابِ 

Allah için 

Hazineler 

Ki Allah 

Sanki 

Ayetlerimiz 

Büyüklenerek 

Duymamış gibi 

Ağırlık 

Yetimler 

Miskinler 

Yük sahibi (gebe) 

Akıl sahipleri 



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

kuşluk vaktine 
yemin ederim

﴾١﴿َوالضُّٰحى
geceye

َوالَّْیلِ 
zaman

اِذَا
 sakinleştiği

﴾٢﴿َسٰجى

﴾٣﴿قَٰلىَوَما 
 ve darılmadı

َما َودََّعكَ 
Rabbin seni terk 

etmedi

َربُّكَ 

25.DERS 



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

şüphesiz 
ahiret

َولَْآلَِخَرةُ 
daha 

hayırlıdır

َخْیرٌ 
senin 
 için

لَكَ 
ilk olandan/ 
dünyadan

)٤(ِمَن اْألُولَى 

)٥(فَتَْرَضى
sen de hoşnut 

olacaksın

َولََسْوَف یُْعِطیكَ 
  Rabbin kuşkusuz sana 

verecek

َربُّكَ 
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İLLETLİ FİİLLER: 

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

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

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



Mazi Muzari Aynı özellikteki filler 

قَام    تَابَ  یَقُول قَالَ  كَانَ      َماتَ      

İllet harfi ortada  
 َكادَ  یََخافُ  َخافَ  ( ا )

İllet harfi 
ortada  ( ي )   َسَارَ     كَادَ  یَِزیدُ  َزاد  

İllet harfi sonda  
)و  ) 
 
 

تَالَ    عفَا  یَْدعُو دَعَا    
 بَدَا

İllet harfi 
sonda  ) ي (  نَِسيَ    َرِضَي  یَْخشَى َخ ِشيَ  

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



Mazi Muzari Aynı özellikteki filler 

İllet harfi başta  َیَِجدُ  َوَجد 
َوَصفَ   َوَعدَ  َوقَى     َوعظَ   

َولَدَ    َوِلجَ  َوَزرَ    َوذَرَ     

 یَأُمرُ  أََمرَ 
أَكَل    أََخذَ    أَتَى   َراَى     

تَالَ    عفَا  بَدَا     

Şeddeli  َّیَِضل َضل 
َحيَّ     ظنَّ  بَثَّ     تَمَّ   تَبَّ  

ذَلَّ    دَعَّ    َخفَّ   ع زَّ   َزلَّ  



Mazi Mazi Mazi Mazi 

Ben 

Sen 

O(er) 

O(dş) 

 دََعْوتُ 
Çağırdım 

 دََعْوتَ 
Çağırdın 

 دََعا
Çağırdı 

 دََعتْ 
Çağırdı 

 اَِجدُ 
Bulurum 

 تَِجدُ 

Bulursun 

 یَِجدُ 
Bulur 

 تَِجدُ 
Bulur 

Biz 

Siz 

Onlar 

 دََعْونَا
Çağırdık 

 دََعْوتُمْ 
Çağırdınız 

 دََعُوا
Çağırdılar 

 نَِجدُ 

Buluruz 

 تَِجدُونَ 

Bulursunuz 

 یَِجدُونَ 

Bulurlar 

Kök 

 Kök ع ف و د ع و



Mazi Muzari Mazi Muzari 

Ben 

Sen 

O(er) 

O(dş) 

 قُْلتُ 
Dedim 

 قُْلتَ 
Dedin 

 قَالَ 
Dedi 

 قَالَتْ 
Dedi 

 اَِجدُ 
Bulurum 

 تَِجدُ 

Bulursun 

 یَِجدُ 

Bulur 

 تَِجدُ 
Bulur 

Biz 

Siz 

Onlar 

 قُْلنَا
Dedik 

 قُْلتُمْ 
Dediniz 

 قَالُوا

Dediler 

 نَِجدُ 

Buluruz 

 تَِجدُونَ 

Bulursunuz 

 یَِجدُونَ 

Bulurlar 

Kök  ََوَجد 
Buldu 

 یَقُول
Der 



Mazi Muzari Mazi Muzari 

Ben 

Sen 

O(er) 

O(dş) 

 قُْمتُ 
Kalktım 

 قُْمتَ 
Kalktın 

 قَامَ 
Kalktı 

 قَاَمتْ 
Kalktı 

 اَِعدُ 
Vaad ederim 

 تَِعدُ 

Vaad edersin 

 یَِعدُ 

Vaad eder 

 تَِعدُ 
Vaad eder 

Biz 

Siz 

Onlar 

 قُْمنَا
Kalktık 

 قُْمتُمْ 
Kalktınız 

 قَاُموا
Kalktılar 

 نَِعدُ 

Vaad ederiz 

 تَِعدُونَ 
Vaad 

edersiniz 

 یَِعدُونَ 

Vaad ederler 

Kök 

 ق و م
Kalkar Vaad etti 

 َوَعدَ  یَقُومُ 



Mazi Muzari Mazi Muzari 

Ben 

Sen 

O(er) 

O(dş) 

 ِخْفتُ 
Korktum 

 ِخْفتَ 
Korktun 

 َخافَ 
Korktu 

 َخافَتْ 
Korktu 

 ٰاُمرُ 
Emrederim 

 تَاُْمرُ 

Emredersin 

 یَاُْمرُ 
Emreder 

 تَاُْمرُ 
Emreder 

Biz 

Siz 

Onlar 

 ِخْفنَا
Korktuk 

 ِخْفتُمْ 
Korktunuz 

 َخافُوا

Korktular 

 نَاُْمرُ 

Emrederiz 

 تَاُْمُرونَ 

Emredersiniz 

 یَاُْمُرونَ 
Emrederler 

Kök 
 اََمرَ 

Emretti 

 یََخافُ 
Korkar 



Mazi Muzari Mazi Muzari 

Ben 

Sen 

O(er) 

O(dş) 

 ِزْدتُ 
Artırdım 

 ِزْدتَ 

Artırdın 

 َزادَ
Artırdı 

 َزادَتْ 
Artırdı 

 ٰاتِي
Gelirim 

 تَاْتِي

Gelirsin 

 یَاْتِي
Gelir 

 تَاْتِي
Gelir 

Biz 

Siz 

Onlar 

 ِزْدنَا
Artırdık 

 ِزْدتُمْ 
Artırdınız 

 َزادُوا
Artırdılar 

 نَاْتِي

Geliriz 

 تَاْتُونَ 

Gelirsiniz 

 یَاْتُونَ 
Gelirler 

 ا ت ي
Kök 

 اَتَى
Geldi 

 یَِزیدُ 
Artırır 



Mazi Muzari Mazi Muzari 

Ben 

Sen 

O(er) 

O(dş) 

 َضلَْلتُ 
Saptım 

 َضلَْلتَ 
Saptın 

 َضلَّ 

Saptı 

 َضلَّتْ 
Saptı 

 اَِضلُّ 
Saparım 

 تَِضلُّ 

Saparsın 

 یَِضلُّ 
Sapar 

 تَِضلُّ 
Sapar 

Biz 

Siz 

Onlar 

 َضلَْلنَا
Saptık 

 َضلَْلتُمْ 
Saptınız 

 َضلُّوا
Saptılar 

 نَِضلُّ 

Saparız 

 تَِضلُّونَ 

Saparsınız 

 یَِضلُّونَ 
Saparlar 

 ض ل ل
Kök 



Mazi Muzari Mazi Muzari 

Ben 

Sen 

O(er) 

O(dş) 

 َظنَْنتُ 
Sandım 

 َظنَْنتَ 
Sandın 

 َظنَّ 
Sandı 

 َظنَّتْ 
Sandı 

 اَُظنُّ 
Sanırım 

 تَُظنُّ 

Sanarsın 

 یَُظنُّ 
Sanar 

 تَُظنُّ 
Sanar 

Biz 

Siz 

Onlar 

 َظنَْننَا
Sandık 

 َظنَْنتُمْ 
Sandınız 

 َظنُّوا
Sandılar 

 نَُظنُّ 

Sanarız 

 تَُظنُّونَ 

Sanarsınız 

 یَُظنُّونَ 
Sanarlar 

 ظ ن ن
Kök 



Mazi Muzari Mazi Muzari 

Ben 

Sen 

O(er) 

O(dş) 

 َصبَْرتُ 
Sabrettim 

 َصبَْرتَ 

Sabrettin 

 َصبَرَ 

Sabretti 

 َصبََرتْ 
Sabretti 

 اَْصبِرُ 
Sabrederim 

 تَْصبِرُ 

Sabredersin 

 یَْصبِرُ 
Sabreder 

 تَْصبِرُ 
Sabreder 

Biz 

Siz 

Onlar 

 َصبَْرنَا
Sabrettik 

 َصبَْرتُمْ 
Sabrettiniz 

 َصبَُروا

Sabrettiler 

 نَْصبِرُ 

Sabrederiz 

 تَْصبُِرونَ 

Sabredersiniz 

 یَْصبُِرونَ 
Sabrederler 
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kim 
 فََمنْ 

tevbe 
eder 

 تَابَ 
sonra 

 ِمْن بَْعدِ 
zulmünden 
 هللاَ  ُظْلِمھِ 

Allah 
 َواَْصلَحَ 

şüphesiz onun tevbesini  
kabul eder 

ve ıslah 
olursa 

َعلَْیھِ یَتُوُب  فَِانَّ   

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

zaman
فَِإنََّمافَِإذَا

yalnızca
قََضى

 bir işin 
olmasına

ol hükmettiği
فَیَُكونُ یَقُولُ أَْمًرا

ona
ُكنْ لَھُ 

dero da hemen 
oluverir

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

 َوَال یَٖزیدُ 
artırmaz

 الظَّاِلٖمینَ 
zalimleri

 اِالَّ 
başka

 َخَساًرا
Zarar 

bakımından 

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

o gün ve melekler
َصف�اَواْلَمَالئَِكةُ 

saf olup
َال یَتََكلَُّمونَ 
konuşamaz

إِالَّ 
 hariç

یَقُومُ یَْومَ 

َمنْ 
kimse

Ruh

لَھُ أَِذنَ 
izin 

verdiğikendisine
ْحَمنُ  الرَّ

Rahman’ın
َوقَالَ 

söyler
 َصَوابًا 

doğruyu

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

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

dedi ki

قَالَ 
Rabbim

َربِّ 
gerçekten 

ben

إِنِّي
davet 
ettim

َونََھاًرادََعْوتُ 
ve 

gündüz

قَْوِمي
 gecebaşka bir şey

kavmimi

فَِراًرافَلَْم یَِزْدُھمْ لَْیالً 
benim 

davetim

إِالَّ دَُعائِي
fakat onlara 

artırmadı kaçışlarından
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 Allah’tan 
یَتْلُو

elçidir sahifeler
َرةً ُصُحفًا ُمَطھَّ

tertemiz
ِمَن ا�َِّ َرُسولٌ 

okuyanonlarda 
vardır

فِیَھا
hükümler

ُكتُبٌ 
 dosdoğru 

قَیَِّمةٌ 

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

giremezler 
 اْلَجنَّةَ 

cennete kadar 
 یَِلجَ  َحتّٰى

geçinceye 
 اْلَجَملُ 
deve 

َسمِّ فِي   
deliğinden 

 اْلِخیَاطِ 
iğne 

 َوَال یَْدُخلُونَ 

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

izzet sahibi
ا ُسْبَحانَ  یَِصفُونَ َعمَّ

Rabbin
ةِ َربِّكَ  َرّبِ اْلِعزَّ

münezzehtironların nitelemelerinden

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

kuşkusuz
إِنَّ 

iman 
edip

آََمنُوا الَِّذینَ 
işleyenler 

ise

َوَعِملُوا
salih 

ameller

اِلَحاتِ  تَْجِريالصَّ
akan

لَُھمْ 
 

cennetler
işte onlar 
için vardır

ِمْن تَْحتَِھاَجنَّاتٌ 
ırmaklar
اْألَْنَھارُ 

 altlarından 

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

affedin 
َواْصفَُحوا   فَاْعفُوا  

aldırmayın 
 َحتّٰى

kadar 
 یَأْتِيَ 

getirinceye Allah 
 بِاَْمِرهِ  هللاُ 

emrini 
 هللاَ 

her şeye 
hakkıyla 

  قَِدیٌر  َعٰلى ُكّلِ َشْيءٍ 
kadirdir Allah 

 اِنَّ 
Şüphesiz 

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

kazanmaz başkasına 
 َعلَْیَھا َوَال تَْكِسبُ 

kendi 
aleyhinden her nefis yüklenmez 

 َواِزَرةٌ  َوَال تَِزرُ 
hiçbir günahkâr 

 ِوْزرَ 
günahını 

 اِالَّ  ُكلُّ نَْفٍس  اُْخٰرى

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

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

görmüyorlar 
mı 

 اََوَال یََرْونَ 
gerçekten onlar 

 اَنَُّھمْ 
sınandıklarını 

 یُْفتَنُونَ 
her  
yıl 

ُكّلِ َعامٍ فِي  تَْینِ    َمرَّ
iki  

defa 

ةً   َمرَّ
veya sonra bir  

defa 

 ثُمَّ  اَوْ 
yine de tevbe 
etmiyorlar 

 َال یَتُوبُونَ 

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

kimselerdir 
 یَُظنُّونَ  اَلَِّذینَ 

bilen 

 ُمَالقُوا اَنَُّھمْ 
Şüphesiz 

onlar 
kavuşacaklarını 

َواَنَُّھْم   َربِِّھمْ   
Ve  

gerçekten onlar 
O’na 

 اِلَْیھِ 
Rablerine 

  َراِجعُونَ۬ 
döneceklerini 

اِنَّھُ 
muhakkak ki

َمنْ 
kim

یَأْتِ 
gelirse

ً َربَّھُ  فَِانَّ ُمْجِرما
Rabbinesuçlu  

olarakkuşkusuz
لَھُ 

ona
َال یَُموتُ  َجَھنَّمَ 

cehenne
m vardır

ne  
ölür

فِیَھا
orada

َوَال یَْحٰیى
ne de 
yaşar

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

gireni
َما یَِلجُ 

yerin içine
اْالَْرِض  فِي

  ve 
çıkanı

اءِ یَْخُرجُ  َوَما َمٓ ِمَن السَّ
gökten

ِمْنَھا
  ineni  oradan 
َوَما یَْعُرجُ َوَما یَْنِزلُ 

ve 
oraya

فِیَھا
çıkanı

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

eğer 

 فَِانْ 
saparsanız 

َزلَْلتُْم     
sonra 

 ِمْن بَْعدِ 
geldikten apaçık 

deliller 

اَءتُْكمُ   اْلبَیِّنَاتُ  َما َجٓ
bilesiniz ki 

 اَنَّ 
üstün/mutlak 
galip olandır 

وا   َعِزیزٌ  هللاَ  فَاْعلَُمٓ   َحِكیمٌ   
hikmet 

sahibidir 

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

onların 
dediklerine

َواْھُجْرُھمْ 
sabret bir ayrılışla

َجِمیالً َھْجًرا
güzel

َعلَى َما یَقُولُونَ َواْصبِرْ 
ve onlardan 

ayrıl

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



 یَتُوبُ 

 یَِلجُ 

 یََرى

 یَفُوزُ 

 تَابَ 

 َولَجَ 

 َراَى

 فَازَ 

Kelimelerin anlamlarını yazın. 

Girmek 

Görmek 

Başarmak 

Tevbe eder 

Girer 

Görür 

Başarır 

Tevbe etti 

Girdi 

Gördü 

Başardı 

Mazi Muzari Anlamı 

Tevbe etmek 



 یَِلدُ 

 یَاْتِي

 یَقُومُ 

 یَذَرُ 

 یَشَاءُ 

 َولَدَ 

 اَتَى

 قَامَ 

 َوذَرَ 

 شَاءَ 

Doğurdu 

Geldi 

Ayağa kalktı 

Bıraktı 

İstedi 

Doğurur 

Gelir 

Ayağa kalkar 

Bırakır 

İster 

Doğurmak 

Gelmek 

Ayağa kalkmak 

Bırakmak 

İstemek 



 یَُموتُ 

 یَِزرُ 

 یَاْكُل

 یَذَرُ 

 یََخافُ 

 َماتَ 

 َوَزرَ 

 اََكلَ 

 َوذَرَ 

 َخافَ 

Öldü 

Taşıdı 

Yedi 

Bıraktı 

Korktu 

Ölür 

Taşır 

Yeer 

Bırakır 

Korkar 

Ölmek 

Taşımak 

Yemek 

Bırakmak 

Korkmak 



 یَتْلُو

 یَاُْجرُ 

 یَكَادُ 

 یَْعفُو

 یَاْذَنُ 

 تَالَ 

 اََجرَ 

 َكادَ 

 َعفَا

 اَِذنَ 

Okudu 

Ücret verdi 

Olayazdı 

Affetti 

İzin verdi 

Okur 

Ücret verir 

Olayazar 

Affeder 

İzin verir 

Okumak 

Ücret vermek 

Olayazmak 

Affetmek 

İzin vermek 



 یَِكیدُ 

 یَْبِغي

 یَْبدَءُ 

 یَِزیدُ 

 یَْجِري

 َكادَ 

 بَغَى

 بَدَاَ 

 َزادَ

 َجَرى

Tuzak kurdu 

Aradı 

Başlamak 

Arttırdı 

Aktı 

Tuzak kurar 

Arar 

Başlamak 

Arttırır 

Akar 

Tuzak kurmak 

Aramak 

Başlamak 

Arttırmak 

Akmak 



 یَْحیَى

 یَُزورُ 

 یَْجِزي

 یَُظنُّ 

 یَِسیرُ 

 َحیَّي

 َزارَ 

 َجَزى

 َظنَّ 

 سَارَ 

Yaşadı 

Ziyaret etti 

Karşılık verdi 

Zannetti 

Seyahat etti 

Yaşar 

Ziyaret etder 

Karşılık verir 

Zanneder 

Seyahat eder 

Yaşamak 

Ziyaret etmek 

Karşılık vermek 

Zannetmek 

Seyahat etmek 



 یَْقِضي

 یَبُثُّ 

 یَعُوذُ 

 یَْھِدي

 یَحِ قُ 

 قََضى

 بَثَّ 

 َعاذَ 

 َھدَى

 َحقَّ 

Hükmetti 

Dağıttı 

Sığındı 

Yol gösterdi 

Gerçekleşti 

Hükmeder 

Dağıtır 

Sığınır 

Yol gösterir 

Gerçekleşir 

Hükmetmek 

Dağıtmak 

Sığınmak 

Yol göstermek 

Gerçekleşmek 



 یَِعدُ 

 یَْخَشى

 یَتِمُّ 

 یَِصفُ 

 یَْرَضى

 َوَعدَ 

 َخِشيَ 

 تَمَّ 

 َوَصفَ 

 َرِضيَ 

Vaad etti 

Korktu 

Tamamlandı 

Nitelendi 

Razı oldu 

Vaad eder 

Korkar 

Tamamlanır 

Nitelenir 

Razı olur 

Vaad etmek 

Korkmak 

Tamamlanmak 

Nitelemek 

Razı olmak 



 یَدُعُ 

 یَِقي

 یَْنسَى

 یَِذلُ 

 یَِعظُ 

 دَعَّ 

 َوقَى

 نَِسيَ 

 ذَلَّ 

 َوَعظَ 

İtip kaktı 

Korudu 

Unuttu 

Alçaldı 

Öğut verdi 

İtip kakar 

Korur 

Unutur 

Alçalır 

Öğut verir 

İtip kakmak 

Korumak 

Unutmak 

Alçalmak 

Öğut vermek 



 یَدُعُ 

 یَِقي

 یَْنسَى

 یَِذلُ 

 یَِعظُ 

 دَعَّ 

 َوقَى

 نَِسيَ 

 ذَلَّ 

 َوَعظَ 

İtip kaktı 

Korudu 

Unuttu 

Alçaldı 

Öğut verdi 

İtip kakar 

Korur 

Unutur 

Alçalır 

Öğut verir 

İtip kakmak 

Korumak 

Unutmak 

Alçalmak 

Öğut vermek 



 یَاُْخذُ 

 یَِزلُ 

 یَقُولُ 

 یََخافُ 

 یَْدعُو

 اََخذَ 

 َزلَّ 

 قَالَ 

 َخافَ 

 دَعَا

Tuttu 

Kaydı 

Dedi 

Korktu 

Dua etti/Çağırdı 

Tutar 

Kayar 

Der  

Korkar 

Dua eder/ Çağırır 

Tutmak 

Kaymak 

Demek  

Korkmak 

Dua etmek/Çağırmak 



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

sizi oyaladı
اَْلٰھیُكمُ 

çokluk yarışı
﴾١﴿التََّكاثُرُ  

sonunda
َحتّٰى

 ziyaret 
ettiniz

ُزْرتُمُ  

َسْوفَ 
 ileride

﴾٢﴿اْلَمقَابِرَ 
 hayır

ileride

kabirleri
﴾٣﴿تَْعلَُمونَ َكالَّ 

﴾٤﴿تَْعلَُمونَ 
yine
َسْوفَ ثُمَّ 

bileceksiniz

bileceksiniz
َكالَّ 

hayır

26.DERS 



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

hayır
َكالَّ 

eğer
لَوْ 

bilseydiniz
تَْعلَُمونَ 

kesin 
bilgiyle

﴾٥﴿اْلیَِقینِ ِعْلَم 

ثُمَّ 
sonra

لَتََرُونَّ 

o cehennemi

sonra da

mutlaka 
göreceksiniz

لَتََرُونََّھا﴾٦﴿اْلَجِحیمَ 

لَتُْسـ�لُنَّ 

 gözünüzle kesin 
olarak

 o gün
﴾٨﴿النَِّعیِم َعِن یَْوَمئِذٍ 

nimetten

﴾٧﴿اْلیَِقینِ َعْیَن  

ثُمَّ 

onu elbette 
göreceksiniz

mutlaka sorguya 
çekileceksiniz



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

 Bilirsiniz تَْعلَُمونَ 

 Olur یَُكونُ 

 Ateşe girer یَْصٰلى

 Bileceksiniz َسْوَف تَْعلَُمونَ 

 Olacak َسیَكُونُ 

 Ateşe girecek َسیَْصٰلى

 Bilecek َسْوَف یَْعلَمُ  Bilir یَْعلَمُ 

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

یُْبِصُرونَ 
göreceklerdir

َواَْبِصرْ 
 ileride (onları) gözle
فََسْوفَ 



128 

diyecekler. 
اءُ  َسیَقُولُ   السُّفَـَھٓ

beyinsizler 
 ِمَن النَّاِس 

İnsanlardan 
kimi 

 َما َولّٰیُھمْ 
çeviren 
nedir kıblelerinden 

 الَّتِي َعْن قِْبلَتِِھمُ 
o 

 َعلَْیَھاۜ 
üzerinde 

 َكانُوا
oldukları 

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

karınlarına 
بُُطونِِھمْ فِي  یَأُْكلُونَ   

yemiş/doldurmuş 
olurlar 

 ancak  bir ateş 
 نَاراً 

alevlenmiş bir 
ateşe 

 َوَسیَْصلَْونَ  اِنََّما
onlar 

gireceklerdir 

 َسِعیراً 

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

فَقَدْ 
fakat gerçektenkaçınılmaz

َكذَّْبتُمْ 
Artık 

olacaktır

ً فََسْوَف یَُكونُ  ِلَزاما
siz yalanladınız

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

 قَالَ 
ileride 

 َسْوفَ 
bağışlanma 
dileyeceğim 

 اَْستَْغِفرُ 
sizin  
için 

 ُھَو اْلغَفُورُ  لَُكمْ 
çok 

bağışlayandır 

 َربِّي
şüphesiz O pek merhamet 

edendir 
Rabbimden 

ِحیُم  اِنَّھُ    الرَّ

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

َسْوفَ 
 ileride  hayırileride

 تَْعلَُمونَ تَْعلَُمونَ َكالَّ 
yine
َسْوفَ ثُمَّ 

bileceksinizbileceksiniz
َكالَّ 
hayır

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

kim de 
 َوَمنْ 

isterse 
 یُِردْ 

ahiret 
sevabını 

ِخَرةِ   ثََواَب اْالٰ
ona da  
veririz 

ondan 
 َوَسنَْجِزي ِمْنَھا نُْؤتِھِ 

şükredenleri 
mükâfatlandıracağız 

  الشَّاِكِریَن 

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

dedi ki
قَالَ 

beni 
bulacaksın

َستَِجدُنِي
inşaallah

اَء  هللاُ اِْن َشٓ
 sabreden biri olarak

 اَْمراً َصابِراً 
hiçbir işte

اَْعِصيَوَالٓ 
sana karşı 

gelmeyeceğim

لَكَ 

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

onlar 
öğreneceklerdir

َسیَْعلَُمونَ 
yarın
َغدًا

kimin
َمنِ 

çok yalancı
اْألَِشرُ اْلَكذَّابُ 

şımarık olduğunu

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

 َواِنْ 
korkarsanız 

 َعْیلَةً  ِخْفتُمْ 
 fakirlikten 

یُْغنِیُكمُ فََسْوَف   
sizi zengin edecektir 

 هللاُ 
Allah 

فَْضِلھِ ِمْن   
fazlından dilerse 

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

verecek bize yeter Allah 
فَْضِلھِ ِمْن  هللاُ   

lutfundan 
 َوَرُسولُھُٓ 
Resûlü de 

 هللاُ  َحْسبُنَا

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

َكالَّ 
hayır (o ilahları) inkâr 

edecekler

بِِعبَادَتِِھمْ َسیَْكفُُرونَ 
onların 

ibadetlerini

َویَُكونُونَ 
ve 

olacaklar

َعلَْیِھمْ 
onlara

ِضدا� 
düşman

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

verilir
ا ِكتَابَھُ فَأَمَّ

kimin sağından
فََسْوَف یَُحاَسبُ بِیَِمینِھِ 

o hesaba çekilecektir
ِحَسابًا

bir hesapla
 یَِسیًرا

 kolay
أُوتِيَ َمنْ 

artık isekitabı

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

َولََسْوَف یُْعِطیكَ 
  Rabbin kuşkusuz sana verecek
َربُّكَ 

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

muhakkak ki
َمِعيَ قَالَ 

hayır asla
 Rabbim

 َسیَْھِدیِن َربِّي
bana yol 

gösterecektir

اِنَّ َكالَّ 
(Musa)  
dedi kibenimle 

beraberdir

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

الَِّذیَن یَْستَْكبُِرونَ 
büyüklenenler  kuşkusuzcehenneme

دَاِخِرینَ َعْن ِعبَادَتِيإِنَّ 
gireceklerdir

َجَھنَّمَ َسیَْدُخلُونَ 
bana ibadet 

etmekten
aşağılanmışlar 

olarak

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

 ُ بَْعدَ ا�َّ
Allah

sonra
ُعْسرٍ 

bir 
güçlükten

 یُْسًرا 
bir kolaylık

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

verecektir 
 هللاُ  َوَسْوَف یُْؤتِ 

Allah 
 اْلُمْؤِمنِینَ 
Mü’minlere 

 اَْجراً 
bir mükâfat 

  َعِظیماً 
büyük 

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

 ise 
ا َوأَمَّ

kimin de
َمنْ 

verilir
أُوتِيَ 

 kitabı 
فََسْوَف یَْدُعوِكتَابَھُ 

o da 
çağıracak/isteyecektir

َوَراءَ 
 arka tarafından

 ثُبُوًرا   َظْھِرهِ 
helaki yok olmayı 

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



 ً  اَْجراً َعِظیما

 یُْسراً 

 َسیَْدُخلُونَ 

 ُعْسرٍ 

 یَقُولُونَ 

 فََسْوَف یُْغنِیُكمُ 

 اْالَِشرُّ 

 الشَّاِكِرینَ 

 َسیَقُولُونَ 

 َسیَْصلَىٰ 

 َسیُْغفَرُ 

 فََسْوَف یَكُونُ 

Kelimelerin anlamlarını yazın. 

Büyük ödül 

Kolaylık 

Girecekler 

Zorluk 

Derler 

Sizi zengin edecek 

Küstah 

Sükredenler 

Diyecekler 

Ateşe girecek 

Bağışlanacak 

Olacak 



 اْلُمْؤِمنِینَ 

 ِذْكرٌ 

 َوِلقَْوِمكَ 

 ثُبُوراً 

 َال اَْعِصي

 َغدًا

 اْلَكذَّابُ 

 َسیُْؤتِینَا

 َسْوَف اَْستَْغِفرُ 

 َسْوَف تَْعلَُمونَ 

 َسنَْجِزي

 َستَِجدُنِي

Müminler 

Öğüt 

Ve senin 
kavmin için 

Yok oluş 

İsyan etmem 

Yarın 

Çok yalancı 

Bize verecek 

Bağışlanma 
dileyeceğim 

Bileceksiniz 

Karşılık vereceğiz 

Beni bulacaksın 



َسْوَف یُْؤتِ   هللاُ   

 فَتَْرَضىٰ 

 َسْوَف یُْعِطیكَ 

 َسیَْھِدي نِ 

 ِحَساباً یَِسیراً 

 فََسْوَف یُْبِصُرونَ 

 َسیَْكفُُرونَ 

 فََسْوَف یَُحاَسبُ 

 َسیَْعلَُمونَ 

 اِْن ِخْفتُمْ 

 َسْوَف تُْساَلُونَ 

 فََسْوَف یَْدعُو

Allah verecek 

Razı olursun 

Sana verecek 

Bana yol gösterecek 

Kolay hesap 

Görecekler 

İnkar edecekler 

Hesaba çekilecek 

Bilecekler 

Eğer korkarsanız 

Sorulacaksınız 

Çağıracak 



Mazi Muzari Mazi Muzari 

 اَنَا
Ben 

 اَْنتَ 
Sen 

 ُھوَ 

O(er) 

 ِھيَ 
O(dş) 

 قُْمتُ 
Kalktım 

 قُْمتَ 
Kalktın 

 قَامَ 
Kalktı 

 قَاَمتْ 
Kalktı 

 اَقُومُ 
Kalkar 

 تَقُومُ 

Kalkarsın 

 یَقُومُ 

Kalkar 

 تَقُومُ 
Kalkar 

 نَْح نُ 
Biz 

 اَْنتُمْ 
Siz 

 ھُھمْ 

Onlar 

 قُْمنَا
Kalktık 

 قُْمتُمْ 
Kalktınız 

 قَاُموا

Kalktılar 

 نَقُومُ 

Kalkarız 

 تَقُوُمونَ 

Kalkarsınız 

 یَقُوُمونَ 

Kalkarlar 



Mazi Muzari Mazi Muzari 

 اَنَا
Ben 

 اَْنتَ 
Sen 

 ُھوَ 
O(er) 

 ِھيَ 
O(dş) 

 اَتَْیتُ 
Geldim 

 اَتَْیتَ 
Geldin 

 اَتَى
Geldi 

 اَتَتْ 
Geldi 

 ٰاتِي
Gelirim 

 تَاْتِي

Gelirsin 

 یَاْتِي
Gelir 

 تَاْتِي
Gelir 

 نَْح نُ 
Biz 

 اَْنتُمْ 
Siz 

 ھُھمْ 
Onlar 

 اَتَْینَا
Geldik 

 اَتَْیتُمْ 
Geldiniz 

 اَتَوْ 
Geldiler 

 نَاْتِي

Geliriz 

 تَاْتُونَ 

Gelirsiniz 

 یَاْتُونَ 

Gelirler 



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

çarpacak felaket
﴾ ١﴿اَْلقَاِرَعةُ 

nedir o çarpacak felaket
 ﴾٢﴿اْلقَاِرَعةُ َما  

nedir bilir misin
ا   اَْدٰریكَ َوَمٓ

  o çarpacak felaket
النَّاُس  ﴾٣﴿اْلقَاِرَعةُ َما  

 insanlar
یَْوَم 

 olurlar

olurlar

o gün
َكاْلفََراِش یَُكوُن 

اْلِجبَاُل 
yayılmış renkli yün gibi

 ﴾٥﴿اْلَمْنفُوِش َكاْلِعْھِن 
atılmış

َوتَُكوُن  ﴾٤﴿اْلَمْبثُوثِ 
pervaneler gibi

dağlar da

27.DERS 



İSMİ TAFDİL  

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

 Bilen َعلِیمٌ 

 Yakın قَِریبٌ 

 Büyük َكبِیرٌ 

 Daha iyi bilen, en iyi bilen اَْعلَمُ 

 Daha yakın, en yakın اَْقَربُ 

 Daha büyük, en büyük اَْكبَرُ 

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

 Daha çok, en çok اَْكثَرُ  Çok َكثِیرٌ 

 Daha hızlı, en hızlı اَْسَرعُ  Hızlı َسِریعٌ 

 En Merhametli اَْرَحمُ  Merhametli َرِحیمٌ 

 Daha cömert, en اَْكَرمُ  Cömert, şerefli َكِریمٌ 
cömert, 

  ,Daha küçük اَْقَربُ  Küçük َصِغیرٌ 
en küçük 

 Daha zalim اَْكبَرُ  Zalim َظاِلمٌ 
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 Daha büyük, en büyük  اَْعَظمُ  Büyük َعٖظیمٌ 

 ,Yüksek َعِليٌ 
yüce 

 Daha yüksek, en اَْعلَى
yüksek 

 Daha güzel, En güzel اَْحَسنُ  Güzel َحَسنٌ 

 Daha yakın; daha اَْدنَى Yakın دَانٌ 
alçak; daha az 

 Daha az اَقَلٌّ  Az قَلِیلٌ 

 Daha fazla hak eden اََحقُّ  Hak eden َحقٌّ 



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

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

 En güzel ُحْسنَى

 En yüksek ُعْلیَا

 Bu ondan daha َھذا اْكبَُر ِمْنھُ 
büyüktür 

 En zor ُعْسَرى

 En alçak ُسْفلَىٰ 

�ُ اَْكبَرُ اَ   Allah en 
büyüktür. 

 En büyük ُكْبَرى En kolay یُْسَرى



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

Yaratanların en güzeli 
olan Allah ne yücedir. 

insanı
فِي أَْحَسنِ لَقَدْ 

biz  
yarattıkbiçimde

ثُمَّ تَْقِویمٍ 
sonra da

َردَْدنَاهُ 
döndürdük

أَْسفَلَ 
aşağısına

ْنَسانَ َخلَْقنَا  َسافِِلیَن اْإلِ
aşağıların hakikatenen güzel

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

فَتَبَاَركَ 
pek yücedir

هللاُ 
Allah

اَْحَسنُ  اْلَخاِلِقیَن 
en güzeli olanyaratanların

Yaratanların en güzeli 
olan Allah pek yücedir. 
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 َواْلِفتْنَةُ 
öldürmekten 

اْلقَتْلِ  ِمنَ   اََشدُّ    
 daha şiddetli  

(tehlikeli ve kötü)dür! 
Fitne 

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

tesbih et

َسبِّحِ 
ismini

اْسمَ 
Rabbinin

َربِّكَ 
en yüce

 اْألَْعلَى

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

Rabbin
ُھَو أَْعلَمُ 

elbette sapanı

َعْن َسبِیِلھِ بَِمْن َضلَّ 
kendi yolundan

َوُھَو أَْعلَمُ 
ve en iyi 
bilendir

 بِاْلُمْھتَِدیَن 
 doğru yolda 
olanı da

َربَّكَ إِنَّ 
en iyi bilendir

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

biz
َونَْحنُ 

daha yakınız
أَْقَربُ 

ona
إِلَْیھِ 

sizden
َولَِكنْ ِمْنُكمْ 

  siz göremezsiniz ancak
تُْبِصُرونَ َال 

elbette  
yaratılışı 

لََخْلقُ 
 göklerin 
السََّماَواتِ 

ve 
yerin

َواْألَْرِض 
 daha 

büyüktür

َولَِكنَّ أَْكبَرُ 
fakat

ِمْن َخْلقِ 

 insanların
bilmezler yaratılışından

أَْكثَرَ النَّاِس 
insanların
یَْعلَُمونَ َال النَّاِس 

çoğu

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

Allah’ın 
boyası 

هللاِ  ِصْبغَةَ    َوَمنْ   
kimdir 

 اَْحَسنُ 
daha 
güzel 

هللاِ  ِمنَ   
Allah’tan boyası 

olan 

 َونَْحنُ  ِصْبغَةً 
Biz 

﴾۱۳۸﴿ َعابِدُونَ    
ibadet edenleriz 

 لَھُ 
sadece 
O’na 

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

olabilir
daha  
zalim

ِن اْفتَٰرىاَْظلَمُ  ِممَّ
iftirada 

bulunandan

هللاِ َعلَى 
Allah’a  

karşı

 ً  َكِذبا
yalan  
yere

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

şüphesiz 
 اِنَّ 

en yakın 
olanı 

 اَْولَى
insanların 

 النَّاِس 
İbrahim’e elbette ona 

tabi olanlar 

اتَّبَعُوهُ لَلَِّذیَن  بِِاْبٰرِھیمَ   َوالَِّذیَن ٰاَمنُوا 
ve iman 

 edenlerdir 

 َوٰھذَا
peygamber 

(Muhammed) 
bu 

 النَّبِيُّ 

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

ِمْن ٰذِلكَ اَْصغَرُ  َوالَٓ 
daha küçük hiçbir 

şey yoktur ki bundan

َوَالٓ اَْكبَرُ 
ve daha  
büyük

اِالَّ فِي ِكتَابٍ 
bulunmasınbir 

kitapta

 ُمبِینٍ 
apaçık

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

alçak sözünü Allah’ın 
kelamı 

هللاِ َوَكِلَمةُ  اْلعُْلیَاِھَي    
 en yüce olandır  

 َوهللاُ 
Allah 

 َعِزیزٌ 
azizdir 

 َحِكیمٌ 
hikmet sahibidir 

َكفَُرواالَِّذیَن  َكِلَمةَ   

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

kim de
بَِخلَ 

ancak
 ve kendini 

yeterli görürse

َوَكذَّبَ َواْستَْغٰنى
ve yalan 
sayarsa

بِاْلُحْسٰنى
en güzeli

ُرهُ  فََسنُیَّسِ
 biz de ona 

kolaylaştırırız

ا ِلْلعُْسٰرىَمنْ َواَمَّ
en zor 
olanı cimrilik 

eder

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

ona gösterdi
فَاَٰریھُ 

o mucizeyi
یَةَ  اْالٰ

en büyük
اْلـُكْبٰرى

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

siz tercih 
ediyorsunuz

تُْؤثُِرونَ 
dünya hayatını

الدُّْنیَااْلَحیَاةَ 
oysa 

ahiret

َخْیرٌ َواْآلَِخَرةُ 
 ve daha 

süreklidir
daha 

hayırlı

 َوأَْبقَى 

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

elbette onlara 
tattıracağız

َولَنُِذیقَنَُّھمْ 
azabdan
ِمَن اْلعَذَابِ 

en yakın
اْالَْدٰنى

 önce
یَْرِجعُونَ دُونَ 

 dönerler
اْلعَذَاِب اْالَْكبَرِ 

 umulur ki 
onlar

en büyük 
azabdan 

لَعَلَُّھمْ 

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

اْقَرأْ 
oku

َوَربُّكَ 
Rabbin

اْألَْكَرمُ 
 en üstün 

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

sonra 
 ثُمَّ 

döndürülürler 

 ُردُّٓوا
Allah’a 
هللاِ اِلَى   

dostları 
olan 

 لَھُ  َمْوٰلیُھمُ 
yalnız 

O’nundur 

 اْلَحقِّ 
dikkat 
edin! hüküm en 

süratlisidir 
 gerçek 

 اْلَحاِسبِینَ  اْلُحْكمُ  اَالَ 
hesap 

görenlerin 
O 
 اَْسَرعُ  َوُھوَ 

 فِي َرْحَمتِكَ 
rahmetine ve bizi kat Sen merhametlilerin 

 َواَْنتَ  َواَْدِخْلنَا
en merhametlisisin 

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

ancak
َكاْالَْنعَامِ اِنْ 

onlar hayır

ُھمْ بَلْ 
onlar

اََضلُّ 
daha da 

sapıktırlar

َسبِیالً 
 yol 

bakımından

اِالَّ ُھمْ 
oysahayvanlar 

gibidirler

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

isimler 
اءُ   اْالَْسَمٓ

en güzel 
 اْلُحْسٰنى

öyle ise O’na duâ edin 
 onlarla بَِھا فَاْدُعوهُ 

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

َخْیرٌ 
daha 

hayırlı
 Allah katında 

olanlar ise

َواَْبٰقىهللاِ َوَما ِعْندَ 
hâlâ aklınızı  

kullanmıyor musunuz?

تَْعِقلُونَ اَفََال 
ve daha 

süreklidir

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

بَِمنْ فََربُُّكمْ   َسٖبیالً ُھَو اَْھٰدىاَْعلَمُ 
Fakat 

rabbiniz
 daha iyi 

bilir
kimindaha 

doğru
bir yolda olduğunu 

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



 َخْلقُ 

 َعابِدُونَ 

 اْفتَٰرى

 َكِذبًا

 اَْعَظمُ 

 اَْكَرمُ 

 اَْھدَى

 اَْصغَرُ 

 اََشدُّ 

 اَْعلَى

 اَْعلَمُ 

 اَْقَربُ 

Kelimelerin anlamlarını yazın. 

Yaratılış 

Tapanlar 

Uydurdu 

Yalan 

Daha/en büyük 

Daha/en serefli 

Daha/en doğru 

Daha/en küçük 

Daha/en şiddetli 

Daha/en yüce 

Daha/en iyi bilen 

Daha/en yakın 



 ُمبِینٍ 

 نُیَِسّرُ 

 َخْیرٌ 

  یَْرِجعُونَ 

 ُكْبَرى

 ُعْسَرى

 ُسْفلَىٰ 

 َسافِِلینَ 

 اَْكبَرُ 

 اَْكثَرُ 

 اَْسَرعُ 

 اَْحَسنُ 

Apaçık 

Kolaylaştırırız 

Daha hayırlı 

Dönerler 

Daha/en büyük 

Daha/en zor 

Daha/en alçak 

Alçaklar 

Daha/en büyük 

Daha/en çok 

Daha/en çabuk 

Daha/en güzel 



 ٰایَاتِنَا

 َحاِسبِینَ 

 ُمْھتَِدینَ 

  یَْرِجعُونَ 

 َسبِیال

 َمثَلُ 

 اَْظلَمُ 

 سَافِلِینَ 

 اََحقُّ 

 اَْرَحمُ 

 اَقَلُّ 

 اَْحَسنُ 

Ayetlerimiz 

Hesaba çekenler 

Doğru yolu bulanlar 

Dönerler 

Yol bakımından 

Misal, örnek 

Daha/en zalim 

Alçaklar 

Daha/en haklı 

Daha/en merhametli 

Daha/en az 

Daha/en güzel 



Mazi Muzari Mazi Muzari 

 اَنَا

 اَْنتَ 

 ُھوَ 

 ِھيَ 

 اََخْذتُ 

 اََخْذتَ 

 اََخذَ 

 اََخذَتْ 

ذُ اَخُ    

ُخذُ اْ تَ   

 یَاُْخذُ 

 تَاُْخذَ 

 نَْح نُ 

 اَْنتُمْ 

 ھُھمْ 

 اََخْذنَا

 اََخْذتُمْ 

 اََخذُوا

ذُ نَاْخُ   
 

ُخذُونَ اْ تَ   

 یَاُْخذُونَ 

Ben 

Sen 

O(er) 

O(dş) 

aldım 

aldın 

aldı 

aldı 

alırım 

alırsın 

alır 

alır 

Biz 

Siz 

Onlar 

aldık 

aldınız 

aldılar 

alırız 

alırsınız 

alırlar 



Mazi Muzari Mazi Muzari 

 اَنَا

 اَْنتَ 

 ُھوَ 

 ِھيَ 

 َوَجْدتُ 

 َوَجْدتَ 

 َوَجدَ 

 َوَجدَتْ 

دُ جِ اَ    

 تَِجدُ 

 یَِجدُ 
 

 تَِجدُ 

 نَْح نُ 

 اَْنتُمْ 

 ھُھمْ 

 َوَجْدنَا

 َوَجْدتُمْ 

واَجدُ وَ   

 نَِجدُ 
 

ونَ ِجدُ تَ   

 یَِجدُونَ 

Ben 

Sen 

O(er) 

O(dş) 

Buldum 

Buldun 

Buldu 

Buldu 

Bulurum 

Bulursun 

Bulur 

Bulur 

Biz 

Siz 

Onlar 

Bulduk 

Buldunuz 

Buldular 

Buluruz 

Bulursunuz 

Bulurlar 



kim 
 َوَمنْ 

işlerse 
 یَْعَملْ 

salih ameller 
اِلَحاتِ   ِمَن الصَّ

erkek 
 َوُھوَ  ِمْن ذََكرٍ 

o ki 
 اَوْ 

kadın Mü’min olarak 

girerler 

veya 
 ُمْؤِمنٌ  اُْنٰثى

 اْلَجنَّةَ 
cennete 

işte onlar 

ve haksızlığa da 
uğratılmazlar 

﴾١٢٤﴿نَِقیراً  َوَال یُْظلَُمونَ   
çekirdek oyuğu 

 kadar 

 فَاُوٰلٓئِكَ 

 یَْدُخلُونَ 

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

28.DERS 



kimdir 

 َوَمنْ 
daha  
güzeli  

 اَْحَسنُ 
din 

bakımından 

 ً  ِدینا
kimseden 

نْ   ِممَّ

 ِ�ِ 

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

Allah’a 

 اَْسلَمَ 
yüzünü 

kendisi tabi  
olan 

teslim  
eden 

 َوْجَھھُ 

 ِملَّةَ  َوُھَو 
dinine iyilik eder 

bir halde İbrahim’in 

 اِْبٰرِھیمَ 

 ً  َحنِیفا
ve Allah’ı          

bir tanıyarak 

 َواتََّخذَ 
edinmiştir 

 هللاُ 
Allah 

 اِْبٰرِھیمَ 
İbrahim’i 

﴾١٢٥﴿َخِلیالً   
dost 

 َواتَّبَعَ  ُمْحِسنٌ 



HAL  

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

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

 اْلَحقّ  َوَال تَْلبُِسوا
hakkı 

 َوتَْكتُُموا بِاْلبَاِطلِ 
batıl ile gizlemeyin 

 َواَْنتُمْ  اْلَحقَّ 
siz biliyorken 

   تَْعلَُمونَ 
 hakkı  

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

Ey Ehl-i Kitap 

 یَٓا اَْھَل اْلِكتَابِ 
niçin 

ِلَم    
inkâr 

ediyorsunuz 

 تَْكفُُرونَ 
âyetlerini Allah’ın 
 َواَْنتُمْ  هللاِ  بِٰایَاتِ 

görüp durduğunuz halde  siz  

  تَْشَھدُوَن 

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

ey 
اَیَُّھا یَٓا  

iman edenler 

ٰاَمنُوا الَِّذینَ   
Allah’tan 
korkun 

هللاَ  اتَّقُوا  
gerektiği 
şekilde 

korkulması 
 تُقَاتِھِ  َحقَّ 

Müslümanlar 
olarak 

 ُمْسِلُمونَ  َواَْنتُمْ 
siz 

 َوَال تَُموتُنَّ 
 ancak   ve can 

verin 

 اِالَّ 

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

 یَٓا اَیَُّھا
iman edenler 

ٰاَمنُٓواالَِّذیَن   
itaat edin 

 اَِطیعُوا
Allah’a 
 َعْنھُ  هللاَ 

ondan 

 َوَرُسولَھُ 
yüz çevirmeyin  siz işitip 

duyduğunuz halde  
ve Resûlüne 

تَْسَمعُونَ َواَْنتُْم  َوَال تََولَّْوا   

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

 اَْن یَأُْكلَھُ 
onu yemesinden korkarım kurdun ondan 

ئْبُ  َواََخافُ    َغافِلُوَن  الذِّ
habersiz iken siz 

 َعْنھُ  َواَْنتُمْ 

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

ona nida ettiler 
 فَنَادَتْھُ 

melekler 
 اْلَمٰلٓئَِكةُ 

ayakta durup 
 َوُھَو قَٓائِمٌ 

namaz kılarken O, mihrabda 
اْلِمْحَرابِ فِي  یَُصلِّي  

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

أُْلقُوا
atıldıkları zamanonun

َشِھیقًافِیَھاإِذَا
işitirler kaynarken

لََھاَسِمعُوا َوِھَي تَفُوُر 
orayaçıkardığı 

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

De ki 

ونَنَا قُلْ  اجُّ   اَتَُحٓ
bizimle tartışmaya                      

mı giriyorsunuz 

هللاِ  فِي  
Allah 

hakkında 

 َوُھوَ 
Hâlbuki  

O 
hem bizim 

Rabbimizdir 

 َوَربُُّكمْ  َربُّنَا
hem de sizin 
Rabbinizdir 

 اَْعَمالُنَا
sizedir 

 اَْعَمالُُكمْ  َولَُكمْ 
sizin 

amelleriniz de 

 َونَْحنُ 
Biz Bizim  

amellerimiz 

 َولَـنَٓا

bize 
 لَھُ 

O’na karşı 

 ُمْخِلُصونَ 
ihlâslı olan 
 kimseleriz. 



7 

yoksa emin 
midirler 

 اَفَاَِمنَ 
o şehirlerin 

halkı 

ى  اَْھُل اْلقُٰرٓ
onlara  

gelmeyeceğinden 

 اَْن یَأْتِیَُھمْ 
azabımızın 
  نَائُِمونَ  بَأُْسنَا

uyurken 
 ً  بَیَاتا

onlar 
geceleyin 

 َوُھمْ 

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

Rablerinin

فَأََخذَتُْھمُ فَعَتَْوا
emrine yıldırım

اِعقَةُ  َوُھمْ الصَّ
onlar

یَْنُظُرونَ 
bakıp 

dururlarken

َربِِّھمْ َعْن أَْمرِ 
ancak onlar 
karşı geldilerkendilerini 

çarpıverdi

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

sonra
ثُمَّ 

yöneldi
اْستََوى

göğe
إِلَى السََّماءِ 

 bir duman halinde 
olan 

َوِھَي دَُخانٌ 

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

zikrederler 
 یَْذُكُرونَ 

Allah’ı 
 هللاَ 

ayakta iken otururken 
 ً  َوَعٰلى ُجنُوبِِھمْ  َوقُعُوداً  قِیَاما

ve yanları üstü yatarken 

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

eğer
لَوْ 

indirseydik
أَْنَزْلنَا

bu
َھذَا

Kur’an’ı
َخاِشعًااْلقُْرآَنَ 

baş  
eğmiş

َعلَى َجبَلٍ 
 hakikaten  

onu görürdün
bir 

dağa

ًعالََرأَْیتَھُ  ُمتََصدِّ
Allah  

korkusundan

ِمْن َخْشیَِة ا�َِّ 
ve parça 

parça olmuş

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

sonra
ثُمَّ 

çevir
اْرِجعِ 

gözünü
اْلبََصرَ 

tekrar tekrar
تَْینِ  اْلبََصرُ َكرَّ

göz
یَْنقَِلبْ 

 sana dönecektir
َخاِسئًاإِلَْیكَ 

ve bitkin olarak 

 َوُھَو َحِسیٌر 
yorgun

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

görürsün
َوتََرى

her ümmeti
ةٍ  ُكلَّ أُمَّ

diz çökmüş
َجاثِیَةً 

Her ümmeti diz çökmüş görürsün. (45:28) 

dön

 َمْرِضیَّةً اْرِجِعي
O’da senden 

hoşnut olarak

إِلَى َربِّكِ 
 Sen O’ndan 

hoşnut
Rabbine

َراِضیَةً 

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

sabaha girdikleri 
vakit 

onları da 
yakalayıverdi 

o korkunç 
ses 

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

korkunç  
ses 

 gündoğumuna 
ulaştıklarında 

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

اَالَّ تَْعلُوا
büyüklenmeyin

َعلَيَّ 
bana karşı

َوأْتُونِي
bana gelin

 ُمْسِلِمیَن 
 teslim olanlar olarak

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

bunun üzerine 
kapandılar

فَاُْلِقيَ 
sihirbazlar da

السََّحَرةُ 
secdeye

َساِجِدینَ 

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

arz 
olunurlarken

یُْعَرُضونَ 
ona  

(ateşe)

َعلَْیَھا
başlarını önlerine 
eğmiş bir halde

ِمَن الذُّلِّ َخاِشِعینَ 
zilletten

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

َوِلْألَْرِض 
yere

فَقَالَ 
 ona  

(göğe)
veya ve dedi 

ki

َكْرًھااِئْتِیَالََھا
isteyerek

 dediler

قَالَتَا أَوْ َطْوًعا
gelinistemeyerek

َطائِِعینَ أَتَْینَا
 geldikisteyenler 

olarak

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

َربِّكَ 
Rabbinin

َوَكٰذِلكَ 
yakalaması İşte 

böyledir

َوِھىَ اََخذَ اِذَا  اَْخذُ 
memleketlerin 

halkını 

اْلقُٰرى
yakaladığındaolan

 َظاِلَمةٌ 
 Zulme 
sapmış

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



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

Eril 

Tekil 

Dişil 

Çoğul 

ياَلَّذِ   اَلَّذینَ  

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

O (Allah) 
 ُھوَ 

gönderendir 
ي  ٓذِ اَْرَسلَ الـَّ  

Resûlünü 
 َرُسولَھُ 

hidâyet 
 َوِدینِ  بِاْلُھٰدى

hak din ile 
 اْلَحقِّ 

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

اَْحَسنُ 
en iyi

اِْدفَعْ 
 olanla   Sen sav

یِّئَةَ ِھيَ بِالَّتِي  السَّ
kötülüğü

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

اَْنتُمْ الَّتِي 
sizin olduğunuz

ٰھِذهِ َما 
heykeller şu nedir

لََھاالتََّماثِیلُ 
tapmakta

َعاِكفُونَ 
kendilerine



14 

(59:8) 

zıhar da bulunanlar (bilsinler ki)
الَِّذیَن یَُظاِھُرونَ 

sizden
ِمْنُكمْ 

kadınlara
ِمْن نَِسائِِھمْ 

onlar değildir
َما ُھنَّ 

إِالَّ 
ancak

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

kendilerini doğuranlardır

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

fakir
ِلْلفُقََراءِ 

muhacirler içindir
اْلُمَھاِجِرینَ 

çıkarılmış olan
الَِّذیَن أُْخِرُجوا

yurtlarından

َوأَْمَواِلِھمْ ِمْن ِدیاِرِھمْ 
ve mallarından

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

inkâr 
edenler 

َكفَُرواالَِّذیَن   
ve ölen 

 َوَماتُوا
kimseler 
var ya 

kâfir  
olarak 

 ُكفَّارٌ  َوُھمْ 
dünya 

 اْالَْرِض  ِمْلءُ 
dolusu 

 فَلَْن یُْقبَلَ 
onların 

hiçbirinden 

 ً  ذََھبا
altını kabul 

edilmeyecektir 

اََحِدِھمْ  ِمنْ   

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

durumu
َمثَلُ 

kendilerine yükletilip
لُوا الَِّذیَن ُحّمِ

Tevrat
التَّْوَراةَ 

sonra
ثُمَّ 

اْلِحَمارِ 
eşeğin

لَْم یَْحِملُوَھا
 durumu 
gibidir

onu 
taşımayanların

یَْحِملُ َكَمثَلِ 
kitaplar
أَْسفَاًرا

 taşıyan 

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

yarattı
الَِّذي َخلَقَ 

yedi kat
َسْبعَ 

göğü
َوِمَن اْألَْرِض َسَماَواتٍ 

 benzerlerini ve yerden de
ِمثْلَُھنَّ 

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

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

Fakat inkâr edenlere 
gelince 

ا  َكفَُرواالَِّذیَن فَاَمَّ  
cezalandıracağım 

بُُھمْ   فَاَُعذِّ
bir azab 

ile 

 ً  َعذَابا
şiddetli 

dünyada 

 َشِدیداً 

نَاِصِرینَ ِمْن  فِي الدُّْنیَا  
yardımcılardan hiç kimse 

ِخَرةِۘ   َواْالٰ
onlar için 

yoktur 
ve ahirette 

 َوَما لَُھمْ 



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

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

İman edenler ise 
ا  ٰاَمنُواالَِّذیَن َواَمَّ  

ve 
işleyenler 

 َوَعِملُوا
salih ameller 

اِلَحاتِ   الصَّ
(Allah) onlara 

tastamam verecektir 

mükâfatlarını 

 فَیَُوفِّیِھمْ 

 الظَّاِلِمینَ  اُُجوَرُھمْ 
zalimleri 

 َوهللاُ 
sevmez Allah 

 َال یُِحبّ 

O’dur

َوُھوَ 
kılan

َجعَلَ الَِّذي 
size

لَُكمُ 
 geceyi

ً الَّْیلَ  ُسبَاتا
 istirahat 

 ً ِلبَاسا
 uykuyu dağılıp     

(çalışma zamanı)
bir 

elbise/örtü

َوَجعَلَ َوالنَّْومَ 
gündüzü de

 نُُشوراً النََّھارَ 

ve yapan
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derler ki
َوقَالَ 

kâfirler
الَِّذیَن َكفَُروا

Rabbimiz
َربَّنَا

bize göster

ِمَن اْلِجنِّ أَِرنَا
cinlerden

الَّذَْینِ 
 bizi 

saptırmış
 olanları 

نَا ْنِس أََضالَّ َواْإلِ
onları 

alalım da 

نَْجعَْلُھَما
ve 

insanlardan

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

الَِّذیَن ُھمْ 
 ki onlar

َعلَى َصَالتِِھمْ 
namazlarında

 دَائُِموَن 
devamlıdırlarve onların

َوالَِّذینَ 
mallarında vardır

فِي أَْمَواِلِھمْ 
bir 
hak

َحقٌّ 
belirli
َمْعلُومٌ 

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

(bu) Allah’ın sünnetidir

الَّتِي قَْد َخلَتْ 
 öteden 

beri

َولَْن تَِجدَ ِمْن قَْبلُ 
asla 

bulamazsın

ِلُسنَِّة ا�َِّ 
Allah’ın 

sünnetinde

 تَْبِدیًال 
 bir değişiklik

ُسنَّةَ ا�َِّ 
süregelen

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



Kelimelerin anlamlarını yazın. 

 
 

اِضیَةً رَ   

Razı olarak 

 ُمْصبِِحینَ 
Sabaha ererken 

ْیَحةُ   الصَّ
Çığlık 

 ُمْسِلِمینَ 

Müslümanlar olarak 

نٌ َوِھَى  دَُخا  

Duman iken 

َ اَِطیعُو ا�َّ  

Allah’a itaat edin 

 اْلُھدَى
Yol gösterme 

ئِي  الالَّ
Ki onlar (dş) 

نَ  وتَْعلَمُ  َواَنتُمْ   

Bildiğiniz halde 

 َواَنتُْم تَْشَھدُونَ 

Gördüğünüz halde 

ُمْسِلُمونَ َواَنتُْم   

Siz Müslümanlar iken 

 یَا اَیَُّھا الَِّذیَن ٰاَمنُوا
Ey iman edenler 



 َساِجِدینَ 

Secde edenler olarak 

 َخاِشِعینَ 

Huşu duyanlar olarak 

 ً  َطْوعا

İsteyerek  

 ً   بَیَاتا
Geceleyin 

اءِ  فُقَرَ   

Fakirler 

عَاِكفُو
 نَ 

Adayanlar 

َھاتُُھمْ   اُمَّ

Onların anneleri  

 اْلُمَھاِجِرینَ 
Muhacirler 

 َوُھَو قَائِمٌ  

Ayakta durduğu halde 

َربُّنَا َوَربُُّكمْ َوُھَو    
O bizim ve sizin  
rabbiniz iken 

َظاِلَمةٌ َوِھَي   
 

Zalim iken 

تَفُورُ َوِھَي   

Kaynarken 



 ً  َكْرھا

İstemeyerek 

 ُمْشِرقِینَ 

Güneş doğarken  

 َمْرِضیَّةً 
 

Razı olunmuş  

  نَاِصِرینَ 
Yardım edenler  

 َوُھْم ُكفَّارٌ 

Onlar kafirler iken 

 َسْبَع َسٰمَواتٍ 

Yedi gök 

تَْسَمعُونَ َواَنتُْم   

İşittiğiniz halde  

َشِدیداً َعذَاباً   

Şiddetli azap  

 َشِھیقًا

Kükreyen 

اْلقَُرٰى اَْھُل   

Sehirler ahalisi  

یَنُظُرونَ َوُھْم   

Onlar bakarken  

 اُُجوَرُھمْ 
Mükafatları  



 ً  َخاِسئا

 َجاثِیَةً 

ًعا  ُم تََصدِّ

 قَدْ َخلَتْ 
  

 ُسنَّةَ ا�َِّ 

 ً  قِیَاما

 قُعُوداً 

 فَیَُوفِّیِھمْ 

 ً  ِلبَاسا

ِس نْ اِ   

 دَ ائُِمونَ 

 تَْبِدیالً 

Aciz 

Diz çökmüş  

Parçalanmış 

Süregelen 

Allah’ın kuralı    

Ayakta iken  

Otururken 

Onlara tastamam 
verecektir 

Elbise, örtü  

İnsan 

Devamlı olanlar 

Bir değişiklik 



Mazi Muzari Mazi Muzari 

 اَنَا
Ben 

 اَْنتَ 
Sen 

 ُھوَ 

O(er) 

 ِھيَ 

O(dş) 

 َرأَْیتُ  
Gördüm 

 َرأَْیتَ 
Gördün 

ىَرأَ   
Gördü 

 َرأَتْ 
Gördü 

َرىاَ    
Görürüm 

َرىتَ   

Görürsün 

َرىیَ   
 

Görür 

 تََرى
Görür 

 نَْح نُ 
Biz 

 اَْنتُمْ 
Siz 

 ھُھمْ 

Onlar 

نَاَرأَیْ   
Gördük 

 َرأَْیتُمْ 

Gördünüz 

أَوْ رَ   

Gördüler 

 نََرى
 

Görürüz 

نَ وْ رَ تَ   

Görürsünüz 

 یََرْونَ 
Görürler 



Mazi Muzari Mazi Muzari 

 اَنَا
Ben 

 اَْنتَ 
Sen 

 ُھوَ 
O(er) 

 ِھيَ 

O(dş) 

تُ أْ جِ   

 
Geldim 

 ِجأْتَ 

Geldin 

َ جَ  أ  
 Geldi 

 َجأَتْ 

Geldi 

----- 

----- 

----- 
 

------ 

 نَْح نُ 
Biz 

 اَْنتُمْ 
Siz 

 ھُھمْ 

Onlar 

نَاأْ جِ   
Geldik 

 ِجأْتُمْ 

Geldiniz 

 ُ وَجأ  

Geldiler 

------ 
 

------ 

------- 



her şeyin

 ُ اَ�ّٰ

َوُھوَ 
 yaratıcısıdır 

 her şey üzerinde

﴾٦۲﴿َوِكیلٌ ُكّلِ َشْيءٍ  َعٰلى
vekildir

 َشْيءٍۘ  ُكلِّ َخاِلقُ 
Allah

ve O

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

29.DERS 



O’na  
aittir

لَھُ 
anahtarları

َمقَاِلیدُ 
göklerin

السَّٰمَواتِ 
 ve yerin

َواْالَْرِض 

اُوٰلٓئِكَ 

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

işte

َكفَُروا َوالَِّذینَ 

 Allah’ın 
âyetlerinide ki

inkâr edenler 
var ya

ُھمُ  ا�ِّٰ  بِٰایَاتِ 

ِ أَفَغَْیَر  ا�ّٰ

hüsrana 
uğrayanlardır

 bana 
emrediyorsunuz

ونِّٓي اَْعبُدُ تَأُْمُرٓ
ibadet 

etmemi mi

﴾٦٤﴿اْلَجاِھلُونَ اَیَُّھا 
ey cahiller

قُلْ ﴾٦۳﴿اْلَخاِسُرونَ 
onlar

Allah’tan 
başkasına



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

 Bilen َعاِلمٌ  Yaratan َخاِلقٌ  Yazan  َكاتِبٌ 

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

 Bilinen َمْعلُومٌ  Yaratılan َمْخلُوقٌ  Yazılan َمْكتُوبٌ 

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

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



Mazi 
Yaptı 

Muzari 
Yapar 

İsmi Fail 
Yapan 

İsmi Mef'ul 
Yapılan 

Mastar 
Yapma 

Anlam 
 

 َمْفعُولٌ  فَاِعلٌ  یَْفعَلُ  فَعَلَ 
 

 فِْعلٌ 

 َخْلقٌ  َمْخلُوقٌ  َخاِلقٌ  یَْخلُقُ  َخلَقَ 

 ِعْلمٌ  َمْعلُومٌ  َعاِلمٌ  یَْعلَمُ  َعِلمَ 

 ِكتَابَةٌ  َمْكتُوبٌ  َكاتِبٌ  یَْكتُبُ  َكتَبَ 
 

 نَْصرٌ  َمْنُصورٌ  نَاِصرٌ  یَْنُصرُ  نََصرَ 

Yapmak 

Yaratmak  

Bilmek 

Yazmak 

Yardım 
etmek 



Mazi 
Yaptı 

Muzari 
Yapar 

İsmi Fail 
Yapan 

İsmi Mef'ul 
Yapılan 

Mastar 
Yapma 

Anlam 
 

 َضْربٌ  َمْضُروبٌ  َضاِربٌ  یَْضِربُ  َضَربَ 

 َمْسُموعٌ  َساِمعٌ  یَْسَمعُ  َسِمعَ 
 

 َسْمعٌ 

 َمْضلُولٌ  َضالٌّ  یَِضلُّ  َضلَّ 
 

 َضالَلَةٌ 
 

 ُوُجودٌ  َمْوُجودٌ  َواِجدٌ  یَِجدُ  َوَجدَ 

 یَقُولُ  قَالَ 
 

 َمقُولٌ  قَائِلٌ 
 

 قَْولٌ 

Vurmak 

İşitmek 

Sapıtmak 

Bulmak 

Demek 



Mazi 
Yaptı 

Muzari 
Yapar 

İsmi Fail 
Yapan 

İsmi Mef'ul 
Yapılan 

Mastar 
Yapma 

Anlam 
 

 دَُعاءٌ  َمْدُعوٌّ  دَاِعي یَْدُعو دََعا

 اَْمرٌ  َماُْمورٌ  ٰاِمرٌ  یَاُْمرُ  اََمرَ 

 قََضاءٌ  َمْقِضيٌّ  قَاٍض  یَْقِضي قََضى

 ِرَضاءٌ  َمْرِضيٌّ  َراٍض  یَْرَضى َرِضيَ 
 

 اَْكلٌ  َماْكُولٌ  ٰاِكلٌ  یَاُْكلُ  اََكلَ 

Çağırmak 

Emretmek 

İcra etmek 

Razı olmak 

Yemek 
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onlar ki
ٰكوةِ  ِللزَّ

 verenlerdir
ُھمْ  َوالَِّذینَ  فَاِعلُوَن 

zekâtıonlar ki
ُھمْ  َوالَِّذینَ 

ırzlarını
ِلفُُروِجِھمْ 

koruyanlardır
 َحافُِظوَن 

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

َوَما لَُكمْ النَّارُ َوَمأْٰویُكمُ 
varacağınız yer  ateştir ve sizin için yoktur

نَاِصِرینَ ِمْن   
yardımcılar da

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

bir söz 

 قَْولٌ 
güzel 

 َمْعُروفٌ 
ve bir 

bağışlama 

َوَمْغِفَرةٌ    
daha 

hayırlıdır sadakadan 

ا اَذًى ِمْن َصدَقَةٍ  َخْیرٌ   یَتْبَعَُھٓ
eziyet akabinde 

gelen 

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

oldular
اْلغَاِلبِینَ ُھُم فََكانُوا

onlara yardım ettik de

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

tevbe  
edenler 

 اَلتَّٓائِبُونَ 
ibadet  

edenler 

 اْلعَابِدُونَ 
hamd  

edenler 

 اْلَحاِمدُونَ 
(cihad için)  

seyahat edenler 

ائُِحونَ   السَّٓ

ِمُرونَ   اْالٰ
emredenler 

اِكعُونَ   الرَّ

secdeye kapananlar iyiliği kötülükten 

rükû edenler 

 بِاْلَمْعُروفِ  السَّاِجدُونَ 

 َواْلَحافُِظونَ 
ve koruyanlar 

alıkoyanlar 

Allah’ın sınırlarını 
هللاِ ِلُحدُوِد  رِ    َوبَّشِ

 müjdele 
  اْلُمْؤِمنِیَن 

mü’minleri 

 َعِن اْلُمْنَكرِ  َوالنَّاُھونَ 

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

Allah
هللاَ 

emreder
یَأُْمرُ 

adaleti
بِاْلعَْدلِ 

ِذي اْلقُْرٰبى
yakınlara

ْحَسانِ  َواْالِ
ve vermeyi

 ve yasaklarfenalığı

iyiliği
َواِیتَٓائِ 

َواْلبَْغيِ َویَْنٰھى
azgınlığı çirkinliği

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

sürekli kalacaklardır
َخاِلِدینَ 

orada
ا فِیَھٓ

 bulamazlar
� َال یَِجدُونَ  َوِلیا

yardımcı dadost da

نَِصیراً َوَال   

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

yarılmıştır
بِھِ 

 gök  -tir
َوْعدُهُ َكانَ 

O’nun  
va’di

َمْفعُوالً 
yerine getirilmiş

ُمْنفَِطرٌ السََّماءُ 
onunla

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

 ً َمْظلُوما
haksız yere

فَقَدْ 
şüphesiz

ً ِلَوِلیِّھِ َجعَْلنَا ُسْلَطانا
verdikonun velisineyetki

فََال یُْسِرفْ 
ancak aşırı gitmesin

اِنَّھُ  اْلقَتْلِ  فِي
kısastazira o

َكاَن َمْنُصوراً 
yardım görmüştür

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

döndürülecek 
kimselermişiz

اْلَحافَِرةِ  فِيیَقُولُونَ 
gerçekten  

biz mi

لََمْردُودُونَ أَئِنَّا
diyorlar kieski 

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

gökyüzüne 
yemin ederim

َوالسََّماءِ 
burçlara sahip 

olan

اْلبُُروجِ ذَاِت    
o güne
َواْلیَْومِ 

va’dedilen
َوَشاِھدٍ  اْلَمْوُعودِ 

 ve şahid 
olunana

şahid 
olana

 َوَمْشُھودٍ 

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

َما َخْلقُُكمْ 
ve diriltilmeniz

َوَال بَْعثُُكمْ 
ancak
اِالَّ 

 kişinin  
(yaratılması ve diriltilmesi) gibidir! 

هللاَ َكنَْفٍس 
 

Allah

َواِحدَةٍ 
 kuşkusuz bir

َسِمیعٌ اِنَّ 
hakkıyla  
görendir

بَِصیرٌ 
hakkıyla 
işitendir

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

sabret

َواْصبِرْ 
Senin 

sabrın da

َوَما َصْبُركَ 
ancak

اِالَّ 
 Allah(’ın yardımı) 

 iledir

تَكُ  َوالَ بِا�ِ 
düşme

َوَال تَْحَزنْ 
onlara 

üzülme 

فِي َضْیقٍ َعلَْیِھمْ 
ve kurdukları 

tuzaklardan dolayı da

ا    یَْمُكُرونَ ِممَّ
sıkıntıya

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

bu
َھذَا

-dür. 
َكانَ 

size
َمْشُكوًرالَُكمْ 

makbul
َجَزاءً 

 çabanız görülmüştür ödül
َوَكاَن َسْعیُُكمْ 

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

 اِنَّ 
şüphesiz 

ٰلوةَ   الصَّ
namaz 

 َكانَتْ 
-dır 

اْلُمْؤِمنِینَ َعلَى   
Mü’minler üzerine 

 ً  ِكتَابا
bir fariza 

  َمْوقُوتاً 
vakitleri belirlenmiş 

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

 de ki قُلْ 
sizden 

istemiyorum 
herhangi bir 

ücret 

 اِنْ  َالٓ اَْسـ�لُُكمْ 
değildir Ona  

(Kur’an’a) karşı 
O 

(Kur’an) 

 اِالَّ  ُھوَ 
başkası 

 ِلْلعَالَِمینَ 
bir 

öğütten 
âlemler 

için 

 ِذْكٰرى اَْجراً  َعلَْیھِ 

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

َوأُْخَرى
seveceğiniz
تُِحبُّونََھا

 bir yardım 
نَْصرٌ 

Allah’tan
رِ ِمَن ا�َِّ  َوبَّشِ

müjdele
َوفَتْحٌ 

 yakın ve bir 
fetih

اْلُمْؤِمنِیَن قَِریبٌ 
 Mü’minleri

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

o halde 
girinkapılarından

cehennemin   içinde 
barınacakları yer

ne kötüdür! ebedi kalıcılar 
olarak

büyüklük taslayanların

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

kuşkusuz onlar
فَِانَُّھمْ 

yerler
ِكلُونَ  َالٰ

ondan
ِمْنَھا

 ve doldururlar
ِمْنَھافََماِلُؤنَ 

  karınlarını ondan
اْلبُُطونَ 

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



Mazi 
Yaptı 

Muzari 
Yapar 

İsmi Fail 
Yapan 

İsmi Mef'ul 
Yapılan 

Mastar 
Yapma 

Anlam 
 

  Demek قَْولٌ  َمقُولٌ  قَائِلٌ  یَقُولُ  قَالَ 

 Bilmek ِعْلمٌ  َمْعلُومٌ  َعاِلمٌ  یَْعلَمُ  َعِلمَ 

رُ یَْكُف  َكفَرَ   İnkâr etmek ُكْفرٌ  َمْكفُورٌ  َكافِرٌ  

 İşlemek َعَملٌ  َمْعُمولٌ  َعاِملٌ  یَْعَملُ  َعِملَ 

 Yaratmak َخْلقٌ  َمْخلُوقٌ  َخاِلقٌ  یَْخلُقُ  َخلَقَ 



Mazi 
Yaptı 

Muzari 
Yapar 

İsmi Fail 
Yapan 

İsmi Mef'ul 
Yapılan 

Mastar 
Yapma 

Anlam 
 

 Yol göstermek ُھدًى ----- َھادٍ  یَْھِدي َھدَى

 Tutmak اَْخذٌ  َماُْخوذٌ  ٰاِخذٌ  یَاُْخذُ  اََخذَ 

 Tapmak ِعبَادَةٌ  َمْعبُودٌ  عَابِدٌ  یَْعبُدُ  َعبَدَ 

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

 Sapmak َضالَلَةٌ  َمْضلُولٌ  َضالٌّ  یَِضلُّ  َضلَّ 



Mazi 
Yaptı 

Muzari 
Yapar 

İsmi Fail 
Yapan 

İsmi Mef'ul 
Yapılan 

Mastar 
Yapma 

Anlam 
 

 Hükmetmek قََضاءٌ  َمْقِضيٌّ  قَاٍض  یَْقِضي قََضى

 نَاهٍ  یَْنَھى نََھى
  

 Yasaklamak نَْھيٌ  َمْنِھيٌّ 

 Emretmek اَْمرٌ  َماُْمورٌ  ٰاِمرٌ  یَاُْمرُ  اََمرَ 

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

 Vaad etmek َوْعدٌ  َمْوعُودٌ  َواِعدٌ  یَِعدُ  َوَعدَ  



Mazi 
Yaptı 

Muzari 
Yapar 

İsmi Fail 
Yapan 

İsmi Mef'ul 
Yapılan 

Mastar 
Yapma 

Anlam 
 

 Açmak فَتْحٌ  َمْفتُوحٌ  فَاتِحٌ  یَْفتَحُ  فَتَحَ 

 َرادٌّ  یَُردُّ  َردَّ 
 

 Döndürmek َردٌّ  َمْردُودٌ 

 Görmek َشَھادَةٌ  َمْشُھودٌ  َشاِھدٌ  یَْشَھدُ  َشِھدَ 



ancak
ا َمٓ اِنـَّ

ben 
emrolundum

اُِمْرتُ 
ibadet 

etmekle

اَْن اَْعبُدَ
 Rabbine

َربَّ 

الَِّذي
ki O

ٰھِذهِ 

 beldenin 
(Mekke’nin)

ben emrolundum

bu

َولَھُ اْلبَْلدَةِ 

اَْن اَُكونَ 
her şey

 müslümanlardan
﴾٩١﴿اْلُمْسِلِمینَ ِمَن 

َشْيءٍ ُكلُّ 

َواُِمْرتُ 
 O’nundur

olmamla

َمَھا َحرَّ
burayı haram 

 kılmıştır

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

30.DERS 



okumamla da
َواَْن اَتْلَُوا

Kur’an’ı
اْلقُْرٰانَ 

artık  
kim

فََمنِ 
 hidâyete 

ererse

اْھتَٰدى

ِلنَْفِسھِ 

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

kendi için

فَِانََّما

 hidâyete ererde ki

 ancak 

اَوَمنْ یَْھتَِدي اِنََّمٓ
saparsa

benاَنَا

﴾٩٢﴿اْلُمْنِذِرینَ  ِمنَ 
uyarıcılardanım

َوقُلِ 
de ki

ِ�ِ اْلَحْمدُ 
hamd  

Allah’adır

فَقُلْ َضلَّ 

ٰایَاتِھِ َسیُِریُكمْ 

فَتَْعِرفُونََھا
size  

gösterecek
âyetlerini

siz de onları 
tanıyacaksınız

َربُّكَ  َوَما
Rabbin 
değildir

ا  ﴾٩٣﴿تَْعَملُونَ َعمَّ بِغَافِلٍ 

kim de

habersizyaptıklarınızdan

ancak



GENİŞ ZAMAN FİLİNİN MANSUB HALİ 

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

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

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

 یَاْتِيَ  یَاْتِي

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



Nasb edatları şunlardır: 

Olması için, ta ki  ِل 

O zaman (şart 
cümlelerinde)   َف 

Eğer  ِنْ ا  

-a kadar, ta ki حتَّى 
olması için, ta 

ki  َْكى 
Ki, olması 

için  ْاَن 
Gelecek zamanın 
olumsuzu 
(olmayacak) 

 لَنْ 

Olmaması için  َّالَ اَْن  اَال  

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

 قَالُوا
biz  

istiyoruz ki 

 نُِریدُ 
yiyelim 
 اَْن نَأُْكلَ 

ondan 
 ِمْنَھا

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

isterler 

 یُِریدُونَ 
 çıkmak  

 اَْن یَْخُرُجوا
ateşten 

 ِمَن النَّارِ 
onlar değildirler 
 بَِخاِرِجینَ  َوَما ُھمْ 

oradan çıkacak 
 ِمْنَھا

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

bu وا  ِلتَْعلَُمٓ
bilmeniz içindir 

gerçekten 

 هللاَ  اَنَّ 
Allah’ın  

 یَْعلَمُ 
bildiğini 

 َما
her 
şeyi 

 َوَما فِي السَّٰمَواتِ 
ve her 

şeyi  

اْالَْرِض  فِي  
yerdeki 

 ٰذِلكَ 
göklerdeki 

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

 ve 
insanları

ْنسَ  إِالَّ َواْإلِ
ancak

 ِلیَْعبُدُوِن 
bana ibadet 
etsinler diye

َوَما َخلَْقتُ 
cinleri

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

eğer
َولَوْ 

hakikaten onlar

أَنَُّھمْ 
sabretselerdi
َصبَُروا

kadar
لََكانَ َحتَّى

elbette 
olurdu

تَْخُرجَ 
 yanlarına sen  

çıkıncaya

َخْیًراإِلَْیِھمْ 
kendileri 

için

لَُھمْ 
daha  

hayırlı

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

ve seni 
zikredelim

َكثِیراً َكْي نَُسبَِّحكَ 
daha çok daha çok

َونَْذُكَركَ َكثِیراً 
ki seni tesbih 

edelim

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

 َواِنَّا
şüphesiz 

biz 
asla oraya 

girmeyeceğiz çıkmayıncaya 

 ِمْنَھا لَْن نَْدُخلََھا
oradan kadar eğer 

 یَْخُرُجوا فَِانْ 
 çıkarlarsa 

 ِمْنَھا
oradan 

 فَِانَّا
kuşkusuz 

biz de 

  دَاِخلُوَن 
hemen 
gireriz 

 یَْخُرُجوا َحتّٰى

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

eğer 
 لَْم تَْفعَلُوا فَِانْ 

yapmadıysanız 
 َولَْن تَْفعَلُوا
Ki asla 
yapamayacaksınız 

O halde 
sakının 

 النَّارَ  فَاتَّقُوا
ateşten 
 الَّتِي

ki 
 َوقُودَُھا

Onun 
yakıtı 

 النَّاسُ 
insanlar 

 َواْلِحَجاَرةُ 
Ve taşlardır 

o sanıyor
أَیَْحَسبُ 

asla güç 
yetiremeyeceğini mi

أَْن لَْن یَْقِدرَ 
kendisine

َعلَْیھِ 
hiç kimsenin
 أََحدٌ 

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

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

َوَما ُكنَّا
Biz  

değiliz

بِینَ   َرُسوالً َحتّٰى نَْبعَثَ ُمعَذِّ
(hiçbir kavme) 
azab ediciler

 göndermedikçebir 
peygamber

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

ٰادَمَ  بَٓنِيیَا 
ey Âdemoğulları

اَلَْم اَْعَھدْ 
 sizezira o ahdetmedim 

mi? 

لَُكمْ اَْن َال تَْعبُدُوااِلَْیُكمْ 
şeytana bir 

düşmandır  

ُمبِینٌ َعدُوٌّ 
apaçık

اِنَّھُ الشَّْیَطانَ 
kulluk 

etmeyin diye 
size 

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

َوِمْنُكمْ 
kimisien rezil çağınabilmez hale 

gelsin diye  sizden 
بَْعدَ اِٰلى اَْرذَلِ َمنْ 

sonra ömrünbir 
ilimden

ً ِعْلمٍ  َشْیـٴا
bir şey

ِلَكْي َال یَْعلَمَ اْلعُُمرِ 

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

indirdik
اًجا َوأَْنَزْلنَا  ثَجَّ

şarıl şarıl 
akan

ِمَن اْلُمْعِصَراتِ 
 bir su

taneler
yağmur yüklü 
bulutlardan

 َونَبَاتًا ِلنُْخِرجَ َماءً 
onunla

َحب�ابِھِ 
çıkaralım 

diye
ve bitkiler

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

َال یُْؤِمنُونَ 
iman etmezler

بِھِ 
 ona

اْلعَذَابَ یََرُواَحتّٰى
kadar dagörünceyeazabı

 اْالَِلیمَ 
acıklı

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

kıldık ki 
sizi 

ةً   اُمَّ
bir 

ümmet 

 ً  َوَسطا
vasat olasınız 

 ُشَھدَٓاءَ  ِلتَُكونُوا
şahidler 

 َویَُكونَ 
peygamber de 
ُسولُ   َعلَْیُكمْ  الرَّ

sizin 
 üzerinize 

 َشِھیداً 
şahid olsun 

 َعلَى النَّاِس 
insanlar 
üzerinde 

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



 تَْعِرفَ  یَْعِرفَ  تَْعِرفُ  یَْعِرفُ 

 تَْعِرفُوا یَْعِرفُوا تَْعِرفُونَ  یَْعِرفُونَ 

Bilmek 

Bilmek 

 Vurmak َمْضُروبٌ  َضاِربٌ  یَْضِربُ  َضَربَ 

 Vurmak تَْضِربُوا یَْضِربُوا تَْضِربُونَ  یَْضِربُونَ 

 Yardım etmek تَْنُصرَ  یَْنُصرَ  تَْنُصرُ  یَْنُصرُ 

 Yardım etmek تَْنُصُروا یَْنُصُروا تَْنُصُرونَ  یَْنُصُرونَ 

Merfu Mansub Anlam 



 تَْعلَمَ  یَْعلَمَ  تَْعلَمُ  یَْعلَمُ 

 تَْعلَُموا یَْعلَُموا تَْعلَُمونَ  یَْعلَُمونَ 

Bilmek 

Bilmek 

 Çağırmak تَْدُعوَ  یَْدُعوَ  تَْدُعو یَْدُعو

 Çağırmak تَْدُعوا یَْدُعوا تَْدُعونَ  یَْدُعونَ 

 Demek تَقُولَ  یَقُولَ  تَقُولُ  یَقُولُ 

 Demek تَقُولُوا یَقُولُوا تَقُولُونَ  یَقُولُونَ 

Merfu Mansub Anlam 



 تَاْتِيَ  یَاْتِيَ  تَاْتِي یَاْتِي

 تَاْتُوا یَاْتُوا تَاْتُونَ  یَاْتُونَ 

Gelmek 

Gelmek 

 Bulmak تَِجدَ  یَِجدَ  تَِجدُ  یَِجدُ 

 Bulmak تَِجدُوا یَِجدُوا تَِجدُونَ  یَِجدُونَ 

 Sapmak تَِضلَّ  یَِضلَّ  تَِضلُّ  یَِضلُّ 

اتَِضلُّو یَِضلُّوا تَِضلُّونَ  یَِضلُّونَ   Sapmak 

Merfu Mansub Anlam 



 نَْكتُبَ  اَْكتُبَ  نَْكتُبُ  اَْكتُبُ 

 نَقُولَ  اَقُولَ  نَقُولُ  اَقُولُ 

Yazmak 

Demek 

 Karşılık vermek نَْجِزيَ  اَْجِزيَ  نَْجِزي اَْجِزي

 Affetmek نَْعفُوَ  اَْعفُوَ  نَْعفُو اَْعفُو

Merfu Mansub Anlam 



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

neyi
َعمَّ 

birbirlerine soruyorlar
)١(یَتََساَءلُوَن 

o haberi mi
َعِن النَّبَإِ 

 büyük 
)٢(اْلعَِظیمِ 

)٣(ُمْختَِلفُوَن 
ayrılığa düşmüşlerdir

الَِّذي ُھمْ 
 onun hakkında

sonra

ki onlar
فِیھِ 

َكالَّ َكالَّ 
yakında 

bileceklerdir
 yakında 

bileceklerdir

)٥(َسیَْعلَُموَن  ثُمَّ )٤(َسیَْعلَُموَن 
hayırhayır

31.DERS 



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

yapmadık mı
أَلَْم نَْجعَلِ 

yeri
اْألَْرضَ 

bir döşek
)٦(ِمَھادًا

dağları da
َواْلِجبَالَ 

)٨(أَْزَواًجا
çift çift

)٧(أَْوتَادًا
 sizi yarattık

 bir dinlenme 

kazıklar
َوَجعَْلنَاَوَخلَْقنَاُكمْ 

َوَجعَْلنَا
uykunuzu

 geceyi
)١٠(ِلبَاًسااللَّْیلَ 

bir örtü
َوَجعَْلنَا

kıldık
النََّھارَ 
 gündüzü de

نَْوَمُكمْ 

)٩(ُسبَاتًا

)١١(َمعَاًشا 
geçim vakti

 yaptık

yaptık

فَْوقَُكمْ َوبَنَْینَا
göğü bina 

ettik
üstünüzde

َسْبعًا
 yedi 

)١٢(ِشدَادًا 
sağlam



GENİŞ ZAMAN FİLİNİN MECZUM HALİ 

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

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

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

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

beraber

هللاِ َمعَ 
 Allah ile 

 ً اِٰلھا
bir 
ilah

ٰاَخرَ 
başka

ً فَتَْقعُدَ  َمْخذُوالً َمْذُموما
sonra oturup 

kalırsın kınanmış
ve kendi başına terk 

edilmiş olarak

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

Öyleyse koşmayın 
ِ�َِّ  فََال تَْجعَلُوا

Allah’a 
 اَْندَاداً 

eşler 
 َواَْنتُمْ 

siz biliyorken 
  تَْعلَُمونَ 

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

ِللشَّْمِس 
güneşe de  secde etmeyinAllah’a

َوَال ِلْلقََمرِ َال تَْسُجدُوا
secde ediniz

ِ�َِّ َواْسُجدُوا
aya da

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



60 Hilelerini boşa çıkarmadı mı? (105:2) 

Bunlar 

 تِْلكَ 
sınırlarıdır 
 ُحدُودُ 

Allah’ın 
 هللاِ 

onlara  
yaklaşmayın 

İşte 
böylece 

 َكٰذِلكَ  فََال تَْقَربُوَھاۜ 
açıklıyor 

ٰایَاتِِھ   هللاُ   
 Allah 

 یُبَیِّنُ 
âyetlerin

i 

لَعَلَُّھْم   ِللنَّاِس     یَتَّقُونَ  
insanlara 

umulur 
ki 

sakınırlar 

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

karıştırmayın 

 اْلَحقّ  َوَال تَْلبُِسوا
hakkı 

 َوتَْكتُُموا بِاْلبَاِطلِ 
batıl ile gizlemeyin 

 َواَْنتُمْ  اْلَحقَّ 
siz biliyorken 

   تَْعلَُمونَ 
 hakkı  

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

أَلَْم یَْجعَلْ 
 çıkarmadı mı

َكْیدَُھمْ 
boşa

 فِي تَْضِلیٍل 
hilelerini
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yapmadık mı
أَلَْم نَْجعَلِ 

yeri
اْألَْرضَ 

bir döşek
 ِمَھادًا

dağları da
 أَْوتَادًاَواْلِجبَالَ 

kazıklar

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

bir baksın
فَْلیَْنُظرِ 

insan
ْنَسانُ  اْإلِ

neyden
ِممَّ 

yaratıldı
ُخِلقَ 

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

demeyin! 
ِلَمنْ   َوَال تَقُولُوا  

kimseler 
için 

 یُْقتَلُ 
öldürülen  

  فِي َسبِیِل هللاِ  
Allah 

yolunda 
“ölüler” 
  بَْل    اَْمَواتٌۜ 

Bilakis (onlar) 

 َوٰلِكنْ 
siz 

anlayamazsınız 

  َال تَْشعُُروَن 
fakat 

 اَْحیَٓاءٌ 
diridirler 

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

َربَّ 
bu

 اْلبَْیتِ َھذَا
Rabbine

Bu evin Rabbine kulluk etsinler. (106:3) 

َعلَّمَ 
öğretti

ْنَسانَ  اْإلِ
insana

یَْعلَمْ َما لَْم   
bilmediğini

İnsana bilmediğini öğretti.  (96:5) 

لَْم یَِلدْ 
O doğurmamıştırO’nun

ُكفًُوایُولَدْ َولَْم 
yoktur  hiçbir 

لَھُ َولَْم یَُكنْ    أََحدٌ 
ve doğurulmamıştırdengi

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

 size  
dokunursa  

 تَْمَسْسُكمْ 
bir iyilik 
 َحَسنَةٌ 

onları 
üzer 

eğer 
 َواِنْ  تَُسْؤُھمْ 

onunla 

 یَْفَرُحوا

 بَِھا
sevinirler 

 تُِصْبُكمْ 
bir  

kötülük 

eğer 
 َواِنْ 

sabreder 

 size  
erişirse 

 َسیِّئَةٌ 

ُكمْ  َوتَتَّقُوا تَْصبُِروا  َال یَُضرُّ
sakınırsanız size zarar 

vermez 
onların  
hilesi 

ً  َكْیدُُھمْ   َشْیـٴا
hiçbir 

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

فََال تَقُلْ 
deme

ا َوَال تَْنَھْرُھَمااُفٍّ لَُھَمٓ
onlara“öf” bileve onları 

azarlama

َوقُلْ 
söyle

قَْوالً  لَُھَما
onlarasöz

 ً َكِریما
güzel

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



Merfu Meczum Anlam 

 تَْعِر فْ  یَْعِر فْ  تَْعِرفُ  یَْعِرفُ 
 تَْعِرفُوا یَْعِرفُوا تَْعِرفُونَ  یَْعِرفُونَ 

Bilmek 

Bilmek 

 Vurmak تَْضِربْ  یَْضِربْ  تَْضِربُ  یَْضِربُ 

 Vurmak تَْضِربُوا یَْضِربُوا تَْضِربُونَ  یَْضِربُونَ 

 Yardım etmek تَْنُصرْ  یَْنُصرْ  تَْنُصرُ  یَْنُصرُ 

 Yardım etmek تَْنُصُروا یَْنُصُروا تَْنُصُرونَ  یَْنُصُرونَ 



 تَْعلَمْ  یَْعلَمْ  تَْعلَمُ  یَْعلَمُ 

 تَْعلَُموا یَْعلَُموا تَْعلَُمونَ  یَْعلَُمونَ 

Bilmek 

Bilmek 

 Çağırmak تَْدعُ  یَْدعُ  تَْدعُ  یَْدُعو

 Çağırmak تَْدُعوا یَْدُعونا تَْدُعونَ  یَْدُعونَ 

 Demek تَقُولْ  یَقُولْ  تَقُولُ  یَقُولُ 

 Demek تَقُولُوا یَقُولُوا تَقُولُونَ  یَقُولُونَ 

Merfu Meczum Anlam 



 تَاْتِ  یَاْتِ  تَاْتِي یَاْتِي

 تَاْتُوا یَاْتُوا تَاْتُونَ  یَاْتُونَ 

Gelmek 

Gelmek 

 Bulmak تَِجدْ  یَِجدْ  تَِجدُ  یَِجدُ 

 Bulmak تَِجدُوا یَِجدُوا تَِجدُونَ  یَِجدُونَ 

 Sapmak تَْضِللْ  یَْضِللْ  تَِضلُّ  یَِضلُّ 

اتَِضلُّو یَِضلُّواَ  تَِضلُّونَ  یَِضلُّونَ   Sapmak 

Merfu Meczum Anlam 



 نَْكتُبْ  اَْكتُبْ  نَْكتُبُ  اَْكتُبُ 

 نَقُولْ  اَقُولْ  نَقُولُ  اَقُولُ 

Yazmak 

Demek 

 Karşılık نَْجزِ  اَْجزِ  نَْجِزي اَْجِزي
vermek 

 Affetmek نَْعفُ  اَْعفُ  نَْعفُو اَْعفُو

Merfu Meczum Anlam 



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

biz ona öğretmedik
َوَما َعلَّْمنَاهُ 

şiir
ْعرَ  الّشِ

hem yaraşmaz da
یَْنبَِغيَوَما 

 ona
لَھُ 

ِذْكرٌ 
bir öğüt

اِْن ُھوَ 
 sadeceta ki uyarsın o
َوقُْرٰانٌ اِالَّ 

َمْن َكانَ 
apaçık

 diri
 � َویَِحقَّ َحیا

ve hak 
olsun

اْلقَْولُ 
(azab) 
hükmü

﴾۷۰﴿اْلَكافِِرینَ  َعلَى  
 kâfirler 

aleyhine de

ِلیُْنِذرَ ﴾٦۹﴿ُمبِینٌ 
ve bir  

Kur’an’dır

olanları

32.DERS 



FİİLLERİN MANSUB VE MECZUM HALLERİ: 

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

اِنْ ، لَمْ    gibi harflerle tamamlanır. Mesela: 

 Yapmanız تَْفعَلُوا

 Yapmayacaksınız لَْن تَْفعَلُوا

 Yapmayın الَ تَْفعَلُوا

 Sizin yapmanız اَْن تَْفعَلُوا
için 

 Yapmadınız لَْم تَْفعَلُوا

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

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

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

şiir
ْعرَ  الّشِ

hem yaraşmaz da
یَْنبَِغيَوَما 

 ona
لَھُ 

ِذْكرٌ 
bir  

öğüt

اِْن ُھوَ 
 sadece o
َوقُْرٰانٌ اِالَّ 

apaçık
ُمبِینٌ 

ve bir  
Kur’an’dır

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

ta ki uyarsın 
َمْن َكانَ 

 diri
 � َویَِحقَّ َحیا

ve hak 
olsun

اْلقَْولُ 
(azab) 
hükmü

اْلَكافِِرینَ َعلَى   
 kâfirler aleyhine de

ِلیُْنِذرَ 
olanları

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



 ُمبِینٌ 

 َما یَْنبَِغي 

 َویَِحقَّ 

 لَھُ 

 َما َعلَّْمنَاهُ  

 ِلیُْنِذرَ 

 ِذْكرٌ 

 اِنْ 

ْعرَ   الّشِ
 

 َعلَى اْلَكافِِرینَ 
 

 �  َحیا

 ُھوَ 

Kelimelerin anlamlarını yazın. 

Apaçık 

Hem yaraşmaz da 

Ve hak olsun 

Ona 

Biz ona öğretmedik 

Ta ki uyarsın  

Bir öğüt 

O 

Şiir 

Kâfirler aleyhine de 

Diri 

Sadece 



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

biz açıp 
genişletmedik mi

أَلَْم نَْشَرحْ 
 senin 

لَكَ 
göğsünü
)١(َصْدَرَك 

ve indirip 
atmadık mı

َوَوَضْعنَا

الَِّذي
ki o

َعْنكَ 
 yükünü senin
أَْنقَضَ )٢(ِوْزَرَك 

senin belini
)٣(َظْھَرَك 

bükmüştü

33.DERS 



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

ve yüceltmedik mi
َوَرفَْعنَا

senin
لَكَ 

şanını
)٤(ِذْكَرَك 

 şüphesiz 
)٥(یُْسًرا فَِإنَّ 

bir  
kolaylık

َمعَ 
 zorlukla

zorlukla

beraber 
vardır

إِنَّ اْلعُْسرِ 

)٦(یُْسًرا

beraber 
vardır

 o halde 
zaman

فََرْغتَ فَِإذَا
boş  

kaldığın

)٧(فَاْنَصْب 
hemen 
yorul

َوإِلَى َربِّكَ 
 ve Rabbine

َمعَ 

اْلعُْسرِ 

) ٨(فَاْرَغْب   
yalvar

gerçekten

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

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



Mazi Emir Muzari Çoğul Emir Anlamı 

 ,Vaki olmak قَعُوا قَعْ  یَقَعُ  َوقَعَ 
düşmek 

 Karşılıksız َھبُوا َھبْ  یََھبُ  َوَھبَ 
vermek 

 Söylemek قُولُوا قُلْ  یَقُولُ  قَالَ 

 Ayağa kalkmak قُوُموا قُمْ  یَقُومُ  قَامَ 

 Olmak ُكونُوا ُكنْ  یَُكونُ  َكانَ 



Mazi Emir Muzari Çoğul Emir Anlamı 

 Okumak اُتْلُوا اُتْلُ  یَتْلُو تَالَ 

 Çağırmak, dua اُْدعُوا اُْدعُ  یَْدعُو دَعَا
etmek 

 یَْساَلُ  َساَلَ 
 

 Sormak اِْسئَلُوا َسْل اِْسئَلْ 

 Okumak اِْقَر اُوا اِْقَراْ  یَْقَراُ  قََراَ 

 Korumak قُوا قِ  یَِقي َوقَى



Mazi Emir Muzari Çoğul Emir Anlamı 

 Açmak اِْفتَُحوا اِْفتَحْ  یَْفتَحُ  فَتَحَ 

 ,Diriltmek اِْبعَثُوا اِْبعَثْ  یَْبعَثُ  بَعَثَ 
göndermek 

 یَتُْركُ  تََركَ 
 

 Terk etmek اُتُْركُوا اُتُْركْ 

 Toplamak اُْحُشُروا اُْحُشرْ  یَْحُشرُ  َحَشرَ 

 Yazmak اُْكتُبُو اُْكتُبْ  یَْكتُبُ  َكتَبَ 



Mazi Emir Muzari Çoğul Emir Anlamı 

 İnkar etmek اُْكفُُروا اُْكفُرْ  یَْكفُرُ  َكفَرَ 

 Bilmek اِْعلَُموا اِْعلَمْ  یَْعلَمُ  َعِلمَ 

 یَْعَملُ  َعِملَ 
 

 Çalışmak اِْعَملُو اِْعَملْ 

 Engel olmak اُْصدُدُوا اُْصدُدْ  یَُصدُّ  َصدَّ 

 Yemek ُكلُوا ُكلْ  یَاُْكلُ  اََكلَ 
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بَْینَ 
arasında  o halde hükmetuyma

اْلَھٰوىالنَّاِس فَاْحُكمْ 
hak ile

َّبِعِ بِاْلَحقِّ  َوَال تَت
insanlarhevâya

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

Siz beni 
zikredin ki, 

 َواْشُكُروا ِلي فَاْذُكُروٓنِي
ben de sizi 
zikredeyim/anayım 

تَْكفُُرونِ۬ َوَال   
Bana 

şükredin 
ve bana nankörlük 

etmeyin 

 اَْذُكْرُكمْ 

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

 َعنَّا
bizi 

 لَنَا َواْغِفرْ 
bağışla 

 َواْعفُ 
bizi 

 َواْرَحْمنَا
bize 

merhamet et 

 اَْنتَ 
Sen Mevlâmızsın 

 َمْوٰلینَا
affet 

فَاْنُصْرنَا  اْلقَْومِ  َعلَى   
bize 

yardım et 
topluluğuna 

karşı 

  اْلَكافِِرینَ 
kâfirler 

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

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

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

zikret
اْسمَ 

 Rabbinin
بُْكَرةً َربِّكَ 

sabah
 َوأَِصیًال 
akşam 

َواْذُكرِ 
adını

de ki 
 َوقُلِ 

(dilediğinizi) 
yapın 

 اْعَملُوا
artık  

görecektir 

 فََسیََرى
Allah da 

 َواْلُمْؤِمنُونَ  هللاُ 
Mü’minler de 

 َعَملَُكمْ 
Resûlü de amelinizi 

 َوَرُسولُھُ 

sakının 
 َواتَّقُوا

Allah’tan 
 هللاَ 

ve 
bilin ki 

وا  َواْعلَُمٓ
gerçekten Allah 

  هللاَ    اَنَّ  
beraberdir 

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

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

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

oku
اْقَرأْ 

adıyla
بِاْسمِ 

Rabbinin
َربِّكَ 

yaratan
َخلَقَ الَِّذي   

sadece
ا َمٓ اِنـَّ

O’nun 
emri

اَْمُرهُٓ 
zaman

اِذَٓا
 istediği 
لَھُ اََرادَ

ona

 ً َشْیـٴا
 demesidir bir şeyin 

olmasını

ُكنْ اَْن یَقُولَ 
o da hemen  

oluverir

 فَیَُكونُ 
ol

َربِّ 
 ihsan et
ِليَھبْ 

bana
اِلِحینَ ِمَن  الصَّ  

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

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

قُمِ 
geceleyin

نِْصفَھُ اللَّْیلَ 
(gecenin) yarısı 

kadar

إِالَّ 
birazı ondan hariç

أَوِ  قَِلیالً 

 قَِلیًال 

eksilt

 yahut
ِزدْ أَوْ 

ilave et
َعلَْیھِ 

üzerine
َوَرتِّلِ 

 ve tane  
tane oku

ِمْنھُ اْنقُصْ 

اْلقُْرآَنَ 
Kur’an’ı

ya da

biraz
 تَْرتِیًال 

ağır bir 
okuyuşla

یَٓا اَیَُّھا
eysecdeye varın

َواْعبُدُواٰاَمنُواالَِّذیَن 
rükû edin

 Rabbinize
َواْفعَلُواَربَُّكمْ 

ve işleyin
اْلَخْیرَ 

hayır
لَعَلَُّكمْ 

umulur ki

َواْسُجدُوااْرَكعُوا

تُْفِلُحونَ 
kurtuluşa erersiniz

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

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

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

 artık  
ayır

َوبَْینَُھمْ بَْینِي فَاْفتَحْ 
benimle onların 

arasını

 ً فَتْحا
nasıl 

ayıracaksan

نِي َونَّجِ
  beni 
kurtar 

اْلُمْؤِمنِینَ ِمَن َوَمْن َمِعيَ   
ve beraberimdekiMü’minleri

de ki
قُلْ 

yürüyüp 
(dolaşın)

ِسیُروا
yeryüzünde

فِي اْالَْرِض 
 bir bakın

َعاقِبَةُ فَاْنُظُروا
olmuş

َكْیفَ 
nasıl

 اْلُمْجِرِمینَ َكانَ 
suçluların ve sonu

Hani bir 
zaman 

 قُْلنَا َواِذْ 
demiştik 

 اْدُخلُوا
girin 

 ٰھِذهِ 
şu şehre 

 فَُكلُوا  اْلقَْریَةَ 
yiyin 

 َحْیثُ 
yerden 
 َرَغداً   ِشئْتُمْ  

dilediğiniz bolca 
  ِمْنَھا

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

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

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

 ey  
kavmim

َواْرُجواقَْومِ  یَا
umut  

bağlayın

اْعبُدُوا
 Allah’ayeryüzünde

ibadet  
edin

ِخرَ هللاَ   ُمْفِسِدینَ اْلیَْوَم اْالٰ
ve karışıklık 
çıkarmayın

فِي اْالَْرِض َوَال تَْعثَْوا
ahiret 

gününebozgunculukla

kimseyi
َخلَْقتُ 

bana bırak tek olarak
َوِحیدًا َوَمنْ ذَْرنِي

yarattığım

َواتْلُ 
oku

َعلَْیِھمْ 
 onlara

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

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

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

اْشَرحْ 
genişlik 

ver

قَالَ 
Rabbim!kolaylaştır dedi ki
ٓلِيِليَربِّ 

göğsüme işimi
اَْمِري رْ  َصْدِري َویَّسِ

benim

Rabbimiz bize 
ver 

ٰاتِنَا   َربَّنَٓا    
dünyada 

 َحَسنَةً 
iyilik 
ver 

ِخَرِة     َوفِي اْالٰ َحَسنَةً     
 ahirette de 

 فِي الدُّْنیَا
iyilik 

 َوقِنَا
ve bizi 
koru 

  َعذَاَب النَّارِ 
ateşin azabından 

sor 
 َسلْ 

İsrailoğullarına 

ایٴِلَ   بَنِي اِْسَرٓ  
nice 

َكْم    
onlara 
verdik âyet/mucize 

 ِمْن ٰایَةٍ   ٰاتَْینَاُھْم  
apaçık 

بَیِّنَةٍ    



 َواْعبُدُوا

 َواْعلَُموا

 َواْغِفرْ 

 َواْفعَلُوا

 ِسیُروا

 فَاْصبِرْ 

 فَاْحُكمْ 

 َواْذُكُروا

 اُْدُخلُوا

ْشَرحْ اِ   

 اُْعبُدُوا

 َسلْ 

Kelimelerin anlamlarını yazın. 

Ve kulluk edin 

Ve bilin 

Ve bağışla 

Ve yapın 

Seyahat edin 

O halde sabret 

Öyleyse hükmet 

Ve anın 

Girin 

Genişlet 

Kulluk edin 

Sor 



 َوَرتِّلْ 

 َوَسبِّحْ 

 َوقِنَا

 َھبْ 

 فَاْفتَحْ 

 فَاْفعَلُوا

 فَاْنُظُروا

 فَُكلُو

ْرَكعُوااِ   

ْعَملُوااِ   

ْفعَلْ اِ   

 اِْقَرأْ 

Ve anlayarak oku 

Ve tesbih et 

Ve bizi koru 

Hibe et 

Öyleyse aç 

Öyleyse yapın 

Öyleyse bakın 

O halde yiyin 

Ruku edin 

İşleyin 

Yap 

Oku 



 َواتْلُ 

 َواْحلُلْ 

 َواْرُجوا

 َواْسُجدُوا

 قُلْ 

 قُمْ 

 ُكنْ 

 َواْشُكُروا

 ذَْرنِى

 ذُوقُوا

 ِزدْ 

 َواْذُكرْ 

Ve oku 

Ve çöz 

Ve ümit edin 

Ve secde edin 

De 

Kalk 

Ol 

Ve şükredin 

Beni bırak 

Tadın 

Arttır 

Ve an 



yaklaşmayın
َوَال تَْقَربُوا

zinaya
ٰنٓى الّزِ

şüphesiz o
اِنَّھُ 

 bir  
hayâsızlıktır

َكاَن فَاِحَشةً 

َوَال تَْقتُلُوا
öldürmeyin

اءَ  َوَسٓ

bir yoldurolmadıkça

ve ne kötü 

النَّْفسَ ﴾٣٢﴿َسبِیالً 

بِاْلَحقّ 
haklı  
sebep

Allah’ın  
haram kıldığı

  kim 
قُتِلَ َوَمنْ 

öldürülürse

 ً َمْظلُوما
haksız yere

فَقَدْ 
şüphesiz

َم هللاُ  اِالَّ الَّتِي َحرَّ

ً ِلَوِلیِّھِ َجعَْلنَا ُسْلَطانا
verdikonun  

velisine
yetki

فََال یُْسِرفْ 
ancak aşırı gitmesin

اِنَّھُ  فِي اْلقَتْلِ 

bir canı

kısastazira o
﴾٣٣﴿َكاَن َمْنُصوراً 

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

34.DERS 



yaklaşmayın
َوَال تَْقَربُوا

yetimin malına
اْلیَتِیمِ َماَل 

olmadıkça
اِالَّ 

 güzel bir şekilde
اَُشدَّهُ ِھَي اَْحَسنُ بِالَّتِي 

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

rüşdüne
َحتّٰى

erinceye

şüphesiz

kadar 
یَْبلُغَ 

اْلعَْھدَ َواَْوفُوا
verilen 

söz
ahdi sorumluluk 

gerektirir

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

Mazi Nehiy Muzari Çoğul Emir Anlamı 

 Olmak, düşmek ال تَقَعُوا ال تَقَعْ   یَقَعُ  َوقَعَ 

 Karşılıksız ال تََھبُوا ال تََھبْ  یََھبُ  َوَھبَ 
vermek 

 Söylemek ال تَقُولُوا ال تَقُلْ  یَقُولُ  قَالَ 



Mazi Nehiy Muzari Çoğul Nehiy Anlamı 

 Ayağa kalkmak ال تَقُوُموا ال تَقُمْ  یَقُومُ  قَامَ 

 Açmak ال تَْفتَُحوا ال تَْفتَحْ  یَْفتَحُ  فَتَحَ 

  ,Diriltmek ال تَْبعَثُوا ال تَْبعَثْ  یَْبعَثُ  بَعَثَ 
göndermek 

 یَتُْركُ  تََركَ 
 

 Terk etmek ال تَتُْركُوا ال تَتُْركْ 

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

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

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

bugün
اِنَُّكمْ 

feryat 
etmeyin

 bizden
تُْنَصُرونَ َال ِمنَّا  

yardım 
göremezsiniz

اْلیَْومَ َال تَْجـ�ُروا
kuşkusuz 

siz

ancak 
نَْحُن   اِنََّما  

Biz 
 فِتْنَةٌ 

sakın  
kâfir olma! 

 فََال تَْكفُرْۜ 
bir  

fitneyiz 

 اِنِّٓي
muhakkak 

ben emrolundum 

 اَْن اَُكونَ  اُِمْرتُ 
 olmamla  

لَ   اَوَّ
ilki 

 َمْن اَْسلَمَ 
Müslümanların 

 َوَال تَُكونَنَّ 
ve (bana)  

‘sakın olma!’ (denildi) 

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

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

ey Âdemoğulları 
ٰادَمَ بَٓنِي یَا   

alın  
(güzel elbisenizi giyin) 

 ُخذُوا
ziynetinizi 

 ِزینَتَُكمْ 
yerinde  

(mescide gidişte) 

 َواْشَربُوا ِعْندَ 
için 

 ُكّلِ َمْسِجدٍ 
yiyin 

fakat israf etmeyin sevmez 

her 
mescid 

 َوُكلُوا

تُْسِرفُواَوَال    اْلُمْسِرفِیَن  
israf edenleri şüphesiz o (Allah) 

 َال یُِحبُّ  اِنَّھُ 

(namaza) 
durma 

 َال تَقُمْ 
orada 

 فِیھِ 
asla 

 اَبَداً 
bir mescid, 

 elbette 

ِل یَْومٍ  لََمْسِجدٌ   ِمْن اَوَّ
ilk günden 

beri 

سَ   اُّسِ
takva 
üzeri 

daha  
layıktır 

 içinde  kurulmuş  
olan 

التَّْقٰوى َعلَى  اََحقُّ  
(namaza) 
durmana 

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

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

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

 َعَملٌ 
bir amel 

(sahibidir 
kuşkusuz 

O 
salih  

olmayan 
olmadığın  

bir şeyi 

َصاِلحٍ  َغْیرُ  اِنَّھُ   بِھِ  
hakkında benden  

isteme 
bilgi 

sahibi 

 َما لَْیَس لَكَ  فََال تَْسـ�ْلنِ  ِعْلمٌ 

ey babam
َال تَْعبُدِ 

ibadet etme şeytan’a
اِنَّ الشَّْیَطانَ 

şüphesiz
الشَّْیَطانَ 

şeytan
َكانَ 

oldu
ْحٰمنِ یَٓا اَبَتِ  � ِللرَّ  َعِصیا

Rahman’aasi

 فَقَالُوا
 dediler ki  

هللاِ َعلَى   
Allah’a 

ْلنَا  تََوكَّ
tevekkül 

ettik 

نَا  َربـَّ
 Rabbimiz 

 َال تَْجعَْلنَا
bizi kılma 

 ِلْلقَْومِ  فِتْنَةً 
bir 

fitne 

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

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

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

اِذْ 
hani

قَالَ 
demişti ki
لَھُ 

 kendisine

اِنَّ َال تَْفَرحْ قَْوُمھُ 
kavmişımarmakuşkusuz

هللاَ 
Allah

َال یُِحبُّ  اْلفَِرِحینَ 
sevmezşımaranları

korkma 
 اِنَّٓا

şüphesiz biz dediler ki gönderildik 
 اِٰلى قَْومِ  اُْرِسْلـنَٓا

kavmine 
  لُوٍط 

Lût 
 َال تََخفْ  قَالُوا

Rabbimiz
َربَّنَا

bizi  
kılma

َال تَْجعَْلنَا
bir deneme 

konusu

فِتْنَةً 
inkâr  

edenler için

َربَّنَاِللَِّذیَن َكفَُروا
Rabbimiz

َواْغِفرْ 
 bizi

üstün/mutlak 
galipsin

bağışla
 اْلَحِكیُم إِنَّكَ لَنَا 

sen
اْلعَِزیزُ أَْنتَ 

 şüphesiz 
hikmet 

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

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

yaklaşmayın 
 َوَال تَْقَربُوا

edepsizliğin 
 اْلفََواِحشَ 

açığına da 
 َما َظَھَر ِمْنَھا

gizlisine de 
بََطنَ َوَما   

مَ الَّتِي  َحرَّ  
haram kıldığı 

 َوَال تَْقتُلُوا
bir canı Allah’ın haketmesi öldürmeyin 

 هللاُ  النَّْفسَ 
hariç 

 بِاْلَحقّ  اِالَّ 

(cimrilik) yapma 
یَدَكَ َوَال تَْجعَلْ 

elini
َمْغلُولَةً 

bağlanmış
ُعنُِقكَ  اِٰلى

boynunda
َوَال تَْبُسْطَھا

فَتَْقعُدَ ُكلَّ اْلبَْسطِ 
ve onu açma

büsbütün de sonra  
oturup kalırsın

 ً َملُوما
kınanmış

 َمْحُسوراً 
pişman/eli boş 

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

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

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

ey 
 یَٓا اَیَُّھا

iman edenler 
ٰاَمنُواالَِّذیَن   

yemeyin 
 َال تَأُْكلُوا

faizi kat kat 
ٰبٓوا  ُمَضاَعفَةً  الّرِ

kurtuluşa 
erersiniz 

  تُْفِلُحوَن 
umulur ki 

هللاَ  َواتَّقُوا  
Allah’tan 
sakının 

artırılmış 
olarak 

ً  لَعَلَُّكمْ   اَْضعَافا

sizlersiniz 
 َوَال تَْحَزنُوا َوَال تَِھنُوا

ve üzülmeyin gevşemeyin en üstün 
olanlar 

 َواَْنتُمُ 
eğer iseniz 

  ُمْؤِمنِیَن  اِْن ُكْنتُمْ  اْالَْعلَْونَ 
Mü’min 

 bugün 

 اَْلیَْومَ 
ümitlerini kestiler 

 فََال تَْخَشْوُھمْ  یَـئِسَ 
artık onlardan 

korkmayın 

َكفَُرواالَِّذیَن   
sizin 

dininizden 
benden korkun kâfirler 

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

Yeryüzünde bozguncular olarak fesat 
çıkarmayın. (26:183) 

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

ey 
 یَٓا اَیَُّھا

iman edenler 
ٰاَمنُواالَِّذیَن   

sormayın 
 َال تَْسـ�لُوا

şeylerden 
 لَُكمْ  َعْن اَْشیَٓاءَ 

size 
تُْبدَ  اِنْ   

hoşunuza 
gitmeyecek 

açıklandığında 
 تَُسْؤُكمْ 

kısmayın 
َوَال تَْعثَْواَوَال تَْبَخُسوا

fesat 
çıkarmayın 

النَّاسَ 
ait olan 
eşyaları 

insanlara 
فِي اْالَْرِض اَْشیَٓاَءُھمْ 

bozguncular 
olarak

ُمْفِسِدینَ 
yeryüzünde

 sakın üzülme ve olma
َضْیقٍ فِي 

 kurmakta oldukları 
tuzaklardan dolayı da

ا  َوَال تَْحَزنْ یَْمُكُرونَ ِممَّ َوَال تَُكنْ 
sıkıntıda

َعلَْیِھمْ 
 onların  

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

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

َال تُْشِركْ 
ortak koşma  ey oğulcuğum şirk 

لَُظْلمٌ بِا�ِ یَا بُنَيَّ 
şüphesiz en büyük

َعِظیمٌ  ْركَ اِنَّ  الّشِ
Allah’a zulümdür

 ve yürüme
اِنَّ َوَال تَْمِش 

  muhakkak 
فِي اْالَْرِض 

 böbürlenerek
övünen hiç 

kimseyi yeryüzünde

 ً  فَُخورٍ هللاَ َمَرحا
sevmez

ُكلَّ ُمْختَالٍ َال یُِحبُّ 
Allah kendini 

beğenip

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

de ki
قُلْ 

ey kullarım
ِعبَاِدَي یَا 

aşırılığa düşen
اَْسَرفُواالَِّذیَن 

 nefisleri 
aleyhinde

اَْنفُِسِھمْ  َعٰلٓى
şüphesiz

تَْقنَُطوا َال 
 Allah’ın  

rahmetinden
umut 

kesmeyin

 ا�ِّٰ َرْحَمِة ِمْن 



Kelimelerin anlamlarını yazın. 

 َال تَْبُسْطَھا

 َوالَ تَْلبِسُوا

 َال تَاُْكلُوا

 الَ تَِھنُوا

 الَ تَْعبُدْ 

 الَ تَْقتُلُوا

 الَ تََخفْ 

 الَ تَْبَخسُوا

 َال تُْشِركْ 

 َال تَْجاَُروا

 فَالَ تَْكفُرْ 

 َوالَ تَكُونَنَّ 

Onları acıp yayma 

Karıstırmayın 

Yemeyin 

Gevşemeyin 

Tapma 

Öldürmeyin 

Korkma 

Mahrum etmeyin 

Ortak kosma 

Sızlanmayın 

İnkar etme 

Sakın olma 



 فَالَ تَْخَشْوُھمْ 

 الَ تَاْسَ 

 الَ تَْساَلُوا

 الَ تُْفِسدُوا

 فَالَ تَْساَْلنِى

 الَ تَْعثَْوا

 َوالَ تَْمِش 

 الَ تَْقنَطُوا

 الَ تَْحَزنْ 

 َال تَْجعَلْ 

 الَ تَْجعَْلنَا

 الَ تَْفَرحْ 

Onlardan korkmayın 

Üzülme 

Sormayın 

Bozgunculuk yapmayın 

Benden isteme 

Kötülük yapmayın 

Yürüme 

Ümit kesmeyin 

Üzülme 

Kılma 

Bizi kılma 

Övünme 



versin
ِلیُْنِفقْ 

eli geniş olan
ذُو َسعَةٍ 

genişliğine göre
ِمْن َسعَتِھِ 

kimse de
ِرْزقُھُ َوَمنْ 

rızkı
قُِدرَ 

 ona

Allah’ın

daralmış
فَْلیُْنِفقْ َعلَْیھِ 

َال یَُكلِّفُ 
kendisine 

verdiğinden Allah

 ُ نَْفًساا�َّ
hiç kimseyi

إِالَّ 
başkasıyla

َما آَتَاَھا
 verdiğinden

ا آَتَاهُ  ُ ِممَّ ا�َّ

َسیَْجعَلُ 
yaratacaktır

versin

yükümlü 
tutmaz

 ُ بَْعدَ ا�َّ
Allahsonra

ُعْسرٍ 
bir 

güçlükten

)٧(یُْسًرا 
bir kolaylık

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

35.DERS 



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

nice 
vardır ki

َوَكأَیِّنْ 
memleketler
ِمْن قَْریَةٍ 

karşı çıkıp 
azgınlaşmış

َعتَتْ 
 emrine 

َعْن أَْمرِ 

فََحاَسْبنَاَھا
hesaba 
çekmiş

َربَِّھا

 ve O’nun 
elçilerinin

ve onları 
cezalandırmışızdır

Rablerinin

ِحَسابًاَوُرُسِلھِ 

َعذَابًا

çetin

 benzeri 
görülmemiş

)٨(نُْكًرا 

َوَعذَّْبنَاَھاَشِدیدًا
bir hesaba

bir 
azabla

böylece 
tatmışlardı

فَذَاقَتْ 
cezasını

َوبَالَ 
yaptıklarının

أَْمِرَھا
oldu

َوَكانَ 

)٩(ُخْسًرا 
 hüsran 

َعاقِبَةُ 
 işlerinin  sonu

أَْمِرَھا



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

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

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

sakınsınlar 
 فَْلیَتَّقُوا

ve 
söylesinler 

 قَْوالً  هللاَ 
söz Allah’tan 

  َسِدیداً  َوْلیَقُولُوا
doğru 

bulunsun 
 َوْلتَُكنْ 

 sizden 
 ِمْنُكمْ 

bir 
topluluk 

ةٌ   اُمَّ
çağıran hayra 
 اِلَى اْلَخْیرِ  یَْدُعونَ 

kötülükten 
اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َویَْنَھْونَ   
nehyeden 

 َویَأُْمُرونَ 
iyiliği ve emredip 

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

İnsan yediğine bir baksın! (80:24) 

Çalışanlar bunun gibisi için çalışsın. (37:61) 

فَْلیَْعبُدُوا
kulluk etsinlerevin

َربَّ 
bu

 اْلبَْیتِ َھذَا
Rabbine

bir baksın
ْنَسانُ فَْلیَْنُظرِ  اْإلِ

 yediğine insan
َطعَاِمِھ  إِلَى  

ٰھذَاِلِمثْلِ  اْلعَاِملُونَ 
gibisi içinbunun

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

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

de ki
َوقُلِ 

Hak
اْلَحقُّ 

 Rabbinizdendir
ِمْن َربُِّكمْ 

artık 
dileyen

اءَ  فَْلیَْكفُرْ فََمْن َشٓ
inkâr  
etsin

فَْلیُْؤِمنْ 
dileyen de iman etsin

اءَ  َوَمْن َشٓ
şüphesiz 

biz 

zaman 
 َواِذَا

Sen  
olup da 

 ُكْنتَ 
içlerinde 

 فِیِھمْ 
kıldırdığın 

 فَاَقَْمتَ 

 فَْلتَقُمْ 
(namaza)  
dursun 

 لَُھمُ 
namaz 

bir grup seninle  
beraber 

onlara 
ٰلوةَ   الصَّ

ائِفَةٌ   َوْلیَأُْخذُٓوا َطٓ
ve alsınlar onlardan silahlarını da 

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

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

artık gülsünler 
 فَْلیَْضَحُكوا

az 
 قَِلیالً 

ve 
ağlasınlar 

 َوْلیَْبُكوا
 çok  

  یَْكِسبُوَن  َكثِیراً 
kazanmakta 

اءً   َجَزٓ
olduklarının bir cezası 

olarak 

 بَِما َكانُوا

de ki 
هللاِ بِفَْضِل  قُلْ   

Allah’ın 
fazlıyla 

 َوبَِرْحَمتِھِ 
ve rahmetiyle 

 فَبِٰذِلكَ 
işte  

bununla 

 فَْلیَْفَرُحوا
sevinsinler 

 ُھوَ 
O 

ا یَْجَمعُوَن  َخْیرٌ    ِممَّ
daha  

hayırlıdır 
onların toplamakta  

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

 َغفَّارٌ 

 َعفُوٌّ 

 َسِمیعٌ 

 َوھَّابٌ 

 َودُودٌ 

 بَِصیرٌ 

اقُ   َرزَّ

 َغفُورٌ 

 َعِلیمٌ 

Çok bağışlayan 

Çok affeden 

Hakkıyla işiten 

Çok hibe eden 

Çok seven 

Hakkıyla gören 

Çok rızık veren 

Çok bağışlayan 

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

İnsan pek acelecidir. (17:11) 

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

َوإِنَّ 
kuşkusuz

 َ ا�َّ
 Allah

لَعَفُوٌّ 
affedendir

 َغفُورٌ 
bağışlayandır

 -dir
ْنَسانُ َوَكانَ  اْالِ

insan
 َعُجوالً 

pek aceleci

َوَحَملََھا
 insan
ْنَسانُ  اِنَّھُ اْالِ

idi
َكانَ 

cidden o
 ً َظلُوما

 çok 
zalim

 َجُھوالً 
ve pek cahil onu 

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

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

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

olmuşlardır

اِْخَوانَ اِنَّ 
kardeşleridirler saçıp 

savuranlar
 şeytanların
َوَكانَ الشَّیَاِطینِ 

 -dür
الشَّْیَطانُ 

şeytan ise
ِلَربِّھِ 

Rabbine  
karşı

ِرینَ  َكفُوراً َكانُوا اْلُمبَذِّ
çok nankör şüphesiz

َال یُِحبُّ 
sevmez

اِنَّ 
Allahve nankörleri kuşkusuz

ُكلَّ هللاَ 
hain

انٍ    َكفُوٍر َخوَّ
bütün

bunda
یَاتٍ  َالٰ

 şüphesiz hem çok 
sabreden 

 َشُكورٍ ِلُكّلِ َصبَّارٍ 
çok şükreden 

için

ٰذِلكَ فِي اِنَّ 
âyetler/ 

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

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

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

şüphesiz 
 هللاَ 
Allah sevmez 

 َمنْ  َال یُِحبُّ 
kimseleri 

 َكاَن ُمْختَاالً 
kendini beğenen 

  فَُخوراً  اِنَّ 
çok övünen 

َواَنَّ 
 Allah
ابٌ هللاَ  تَـوَّ

tevbeleri  
kabul eden

  َحِكیمٌ 
hüküm ve  

hikmet sahibi
 ve gerçekten 

olmasaydı 

 işte böyle
یَْطبَعُ َكذَِلكَ 

mühürler
 ُ ا�َّ

Allah

َعلَى ُكّلِ قَْلبِ 
 her kalbini

ُمتََكبِّرٍ 
kibirli

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

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

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

ُكلَّ 
hiçbirine  itaat  

etme
sürekli 

kötüleyen

فٍ َوَال تُِطعْ  َمشَّاءٍ َحالَّ
aşağılık  söz 

ازٍ  َمِھیٍن  بِنَِمیٍم  َھمَّ
çok yemin 

eden
getirip 

götüren

zaman da
َواِذَا

tutup 
yakaladığınız

بََطْشتُمْ 
yakalıyorsunuz

بََطْشتُمْ 
 zorbalar 
gibi mi

 َجبَّاِرینَ 

bugün
ِ�ِّٰ ِلَمنِ 

hükümranlık
 Bir

ارِ اْلَواِحدِ   اْلقَھَّ
 ve Kahhar 

olan

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

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

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

هللاَ َواَنَّ  ve gerçekten 
olmasaydıAllah

َرُؤفٌ 
çok şefkatli

َرِحیمٌ 
pek merhametli

َوَكٰفى 
 yeter

ً بَِربِّكَ   َونَِصیراً َھاِدیا
Rabbinyol göstericive yardımcı 

olarak

 şüphesiz

َ اِنَّ  ا�ّٰ
Allah

یَْھِديَال 
hidâyete 
erdirmez

َمنْ 
 kimseyi

ُھَو ُمْسِرفٌ 
israfçı  

(ölçüyü taşıran)

 َكذَّابٌ 
çok  

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

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

yahut
أَوْ 

onları  
çift yapar

ُجُھمْ  یَُزّوِ
erkekler

ذُْكَرانًا
ve dişiler 

olarak

َعِقیًماَوإِنَاثًا
kısır

َویَْجعَلُ 
 dilediğini dehakkıyla 

kadirdir bırakır

إِنَّھُ َمْن یََشاءُ 
hakkıyla  
bilendir

 قَِدیرٌ َعِلیمٌ 
şüphesiz  

O

 َوُھوَ 
O 

 اْلقَاِھرُ 
mutlak  
galiptir 

 فَْوقَ 
üzerinde 

 َوُھوَ  ِعبَاِدهِ 
kullarının 

 اْلَحِكیمُ 
hikmet 

sahibidir 
O 

  اْلَخبِیُر 
her şeyden 

haberdardır 



 فَْلیَْنُظرْ 

 َوْلیَتَلَطَّفْ 

 فَْلیَاْتُِكمْ 

 فَْلیَْعبُدُوا

 فَْلیَْعَملْ 

 َوْلتَُكنْ 

 فَْلیُْؤِمنْ 

 فَْلتَقُمْ 

 فَْلیَتََوكَّلْ 

 فَْلیَتَّقُوا

 َوْلیَقُولُوا

 َوْلیَْبكُوا

Kelimelerin anlamlarını yazın. 

Baksın 

İncelesin 

Size gelsin 

Tapsınlar 

İşlesin 

Olsun 

İman etsin 

Kalksın 

Tevekkül etsin 

Sakınsınlar 

Desinler 

Ağlasınlar 



 فَْلیَْفَرُحوا

 َشكُورٍ 

 َصبَّارٍ 

 ً  َظلُوما

 فَْلیَْضَحُكوا

 قَِدیرٌ 

ارِ   اْلقَھَّ

 َكذَّابٌ 

 َوْلیَاُْخذُوا

 فَْلیَْكفُرْ 

 اَثِیمٍ 

ابٌ   تَوَّ

Sevinsinler 

Çok şükreden 

Çok sabırlı 

Çok zalim 

Gülsünler 

Gücü yeten 

İstediğini yaptıran 

Çok yalancı 

Tutsunlar 

İnkar etsin 

Çok günahkar 

Tevbeleri çok kabul 
eden 



 َغفُورٌ 

 فَُخور اً 

 َرُءوفٌ 

 َعلِیمٌ 

 َكفُوراً 

 َمنَّاعٍ 

 َعُجوالً 

 َعفُوٌّ 

 َجاِعل

 َجاِمعُ 

 َجبَّارٍ 

 َجھُوالً 

Çok bağışlayıcı 

Çok övünen 

Çok şefkatli 

Hakkıyla bilen 

Çok nankör 

Engel olan 

Çok aceleci 

Çok affedici 

Kılan, yapan 

Toplayan 

Zorba 

Çok cahil 



eğer
اِنْ 

onlara duâ edip 
yalvarsanız

تَْدُعوُھمْ 
işitmezler

َال یَْسَمعُوا
 duânızı
اَءُكمْ  دَُعٓ

َما اْستََجابُوا
 cevap veremezler

َولَوْ 
işitseler

inkâr 
ederler

bile
لَُكمْ َسِمعُوا

بِِشْرِكُكمْ 
kıyâmet günü

 sana kimse 
haber veremez

ِمثْلُ َوَال یُنَبِّئُكَ 
gibi

﴾١٤﴿َخبِیرٍ 
her şeyden 

haberdar olan

َویَْوَم اْلِقٰیَمةِ 

یَْكفُُرونَ 
size

sizin ortak 
koşmanızı

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

36.DERS 



ey
یَٓا اَیَُّھا

insanlar
النَّاسُ 

siz
اَْنتُمُ 

 muhtaç  
olanlarsınız

اءُ  اْلفُقَـَرٓ

ُھَو اْلغَنِيُّ 

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

 Gani/çok 
zengin

اِلَى هللاِ 
 Allah’tır

dilerse

Allah’a
َوهللاُ 

یُْذِھْبُكمْ ﴾١٥﴿اْلَحِمیدُ 
eğer

 ve getirir
بَِخْلقٍ َویَأْتِ 

bir halk
﴾١٦﴿َجِدیدٍ 
yeni

یََشأْ اِنْ 
Hamîd/çok 

övülmeye layık olan
sizi yok edip 

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

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

 ُكلََّما

 اَْینََما

 اذَا

 َمنْ 

 انْ 

 لَوْ 

Her ne zaman 

Her nerede 

Olduğu zaman  
(geniş zaman) 

Kim ki 

Eğer (olursa, yaparsa) 

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

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

 bitince/kılınınca 
فَِإذَا قُِضیَتِ 

namaz
َالةُ  الصَّ

artık 
dağılın

فَاْنتَِشُروا
yeryüzüne

فِي اْألَْرِض 

َواْذُكُروا
ve zikredin

َواْبتَغُوا

 Allah’ın 
lutfundanumulur 

ki

(rızkınızı) 
arayın

َ ِمْن فَْضِل ا�َِّ   تُْفِلُحوَن ا�َّ
çokça
لَعَلَُّكمْ َكثِیًرا

Allah’ıkurtuluşa 
erersiniz



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

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

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

eğer 
 َولَوْ 

dileseydi 
اءَ   َشٓ

Rabbin 
 َربُّكَ 

elbette 
yapardı 

 َواِحدَةً  لََجعَلَ 
bir tek 

 النَّاسَ 
ümmet onlar devam 

edeceklerdir insanları 
ةً   َوَال یََزالُونَ  اُمَّ

ihtilaf 
etmeye 

  ُمْختَِلفیَن 

eğer 
olmasaydı 

  فَْضلُ  فَلَْوالَ 
lütfu 

 َعلَْیُكمْ 
üzerinize 

 لَُكْنتُمْ   َوَرْحَمتُھُ  
ve 

rahmeti 

اْلَخاِسِریَن ِمَن    
muhakkak 
olurdunuz 

hüsrana 
düşenlerden 

  هللاِ 
Allah’ın 

eğer
لَوْ 

indirseydik
أَْنَزْلنَا

bu
َھذَا

Kur’an’ı
َخاِشعًااْلقُْرآَنَ 

baş  
eğmiş

َعلَى َجبَلٍ 
 hakikaten  

onu görürdün
bir 

dağa

ًعالََرأَْیتَھُ  ُمتََصدِّ
Allah  

korkusundan

ا�َِّ  َخْشیَةِ  ِمنْ 
ve parça 

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

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

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

َواِنْ 
eğer

تُِطیعُوهُ 
ona itaat 
ederseniz

تَْھتَدُوا
 hidâyete 
erersiniz

ُسولِ  اْلبََالغُ اِالَّ َوَما َعلَى الرَّ
Peygambere 

düşensadecebir tebliğdir
 اْلُمبِینُ 
apaçık

 تَبِعَ  فََمنْ 
kim 

 فََال َخْوفٌ  ُھدَايَ 
Tabi 

olursa 
hidayetime 

 َعلَْیِھمْ 
Korku 
yoktur 

   َوَال ُھْم یَْحَزنُونَ 
Onlar üzerine Ve onlar 

üzülmeyeceklerdir.  

َوَمنْ 
kimşükretmiş  

olur

ِلنَْفِسھِ یَْشُكرْ 
ancak

 kim 
 de

َكفَرَ َوَمنْ 
nankörlük 

ederse

فَِانَّ 
kuşkusuz

هللاَ 
 Allah

 َحِمیدٌ َغنِيٌّ یَْشُكرُ فَِانََّما
kimsenin 

şükrüne muhtaç 
değildir

her türlü 
övgüye 
layıktır

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

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

kulları
َوِعبَادُ 

Rahman’ın
ْحٰمنِ  الرَّ

yürürler
یَْمُشونَ الَِّذیَن 

 yeryüzünde
َعلَى اْالَْرِض 

َخاَطبَُھمُ 
kendileriyle 

muhatap oldukları

 ً َھْونا
 zamanselam tevazu/ 

vakarla

اْلَجاِھلُونَ َواِذَا
derler
ً قَالُوا َسَالما

cahiller

Hayır 
 َمْن  بَٰلى

 Kim  
 اَْسلَمَ 
teslim 
ederse 

 َوْجَھھُ 
yüzünü Allah’a 

 َوُھَو ُمْحِسنٌ  ِ�ِ 
muhsin 
olarak 

 اَْجُرهُ 

Rabbi katında 
َربِّھِ ِعْندَ   َوَال َخْوفٌ  

korku yoktur 
 َعلَْیِھمْ 

onlara 

mükâfatı 
 فَلَھُٓ 

onun için 

 َوَال ُھمْ 
ve onlar 

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

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

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

kim 
 فََمنْ 

erişirse 
 َشِھدَ 

sizden 
 ِمْنُكمُ 

o aya onda oruç tutsun 
فَْلیَُصْمھُ   الشَّْھرَ   

 اَْینَ 
nerede 

 یَأْتِ 
 sizi  

 هللاُ  بُِكمُ 
 Allah  

 ً  َجِمیعا
 toplayacaktır 

bir araya 
 getirip 

 َما تَُكونُوا
olursanı
z olun 

 اِنَّ 
şüphesiz 

  قَِدیٌر  َعٰلى ُكّلِ َشْيءٍ  هللاَ 
Allah her şeye güç 

yetirendir. 

veya
اَوْ 

diyeceği
تَقُولَ 

eğer
لَوْ 

 gerçekten

لَُكْنتُ اَنَّ 
elbette  

olurdum

 َ ا�ّٰ
 bana  

hidâyet verseydi
Allah

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

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

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

َوقَالُوا
 ve derler 

ki

لَوْ 
eğer

نَْسَمعُ ُكنَّا
olsaydık

dinlemiş

أَوْ 
veya

نَْعِقلُ 
akletseydik

 السَِّعیِر فِي أَْصَحابِ َما ُكنَّا
olmazdıkhalkı 

içinde
alevli 
ateşin

dediler 
ki 

لَْوالَٓ    
değil miydi 

 اُْنِزلَ 
indirilmeli 

 َعلَْیھِ 
Ona 

ً  َملَكٌ   َملَكا
indirseydik 

 َولَوْ 
eğer bir melek iş bir  

melek 

  َال یُْنَظُروَن  لَقُِضيَ  اَْنَزْلنَا
sonra da elbette 

bitirilmiş olur 

َوقَالُوا    ثُمَّ  اْالَْمرُ   
kendilerine 
 mühlet verilmezdi 

eğer
تَْنُصُروایَا أَیَُّھا

iman edenler Allah’a 
(dinine)

 َ یَْنُصْرُكمْ ا�َّ
(o da) size 

yardım eder

َویُثَبِّتْ 
ve sabit 

tutar

أَْقدَاَمُكمْ 
 ayaklarınızı

إِنْ الَِّذیَن آََمنُوا
eyyardım 

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

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

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

یَْستَْبِدلْ 
yerinize 

getirir de

َوإِنْ 
 siz yüz 

çevirirsenizsonra eğer
َال یَُكونُواقَْوًماتَتََولَّْوا

sizden 
başka

 sizin gibi de
ثُمَّ َغْیَرُكمْ   أَْمثَالَُكْم 

bir 
kavmi

onlar 
olmazlar

insan
ِمْن دَُعاءِ 

usanmaz hayır
َوإِنْ اْلَخْیرِ 
eğer

َمسَّھُ 
kendisine 
dokunsa

الشَّرُّ 
 bir 
şer

ْنَسانُ َال یَْسأَمُ  فَیَئُوسٌ اْإلِ
hemen çok 
me’yûs olur

 istemekten
 قَنُوٌط 

umutsuzluğa  
kapılıp

dediler ki
َوقَالَ 

küfredenler
الَِّذیَن َكفَُروا

iman edenler 
için

َما َسبَقُونَالَوْ ِللَِّذیَن آََمنُوا
onlar bizi  

geçemezlerdi

َكانَ 
hayırlı 
bir şey

o (Kur’an) 
olsaydı

إِلَْیھِ َخْیًرا
ona  

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

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

yoksa
أَمْ 

diyorlar
یَقُولُونَ 

uydurdu mu
اْفتََرى

Allah’a 
karşı

یََشأِ َعلَى ا�َِّ 
dilerse

َكِذبًا
 eğer

senin kalbini

yalan
ُ فَِإنْ  ا�َّ

َویَْمحُ 
mühürler

 Allah
 ُ اْلبَاِطلَ ا�َّ

batılı
َویُِحقُّ 

ve ortaya koyar
اْلَحقَّ 

 hakkı

یَْختِمْ 

بَِكِلَماتِھِ َعلَى قَْلبِكَ 
kelimeleriyle

Allah

yok eder

dediler ki
َوقَالَ 

küfredenler
الَِّذیَن َكفَُروا

iman 
edenler için

ِللَِّذیَن آََمنُوا
eğer

َما َسبَقُونَالَوْ 
onlar bizi 

geçemezlerdi

َكانَ 
hayırlı 
bir şey

o (Kur’an) 
olsaydı

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

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

gerçekten 
biz

َوإِنَّا
zaman

إِذَا
tattırdığımız

أَذَْقنَا
insana

ْنَسانَ  فَِرحَ اْإلِ
sevinir

ِمنَّا
 bir 

rahmet

onlara isabet 
ederse

tarafımızdan
بَِھاَرْحَمةً 

َسیِّئَةٌ 

eğer

 takdim ettikleri 
dolayısıyla

أَْیِدیِھمْ بَِما قَدََّمتْ 
ellerinin

فَِإنَّ 
işte o zaman 
hakikaten

ْنَسانَ  اْإلِ
  insan 

َوإِنْ 

 َكفُوٌر تُِصْبُھمْ 
pek 

nankördür

onunla

bir 
kötülük

َولَوْ 
 dileseydi
ُ یََشاءُ  ا�َّ

Allah
َالْنتََصرَ 
elbette  

intikam alırdı

ِمْنُھمْ 
  onlardan eğerfakat

َولَِكنْ 
sınamak için 
(savaştırıyor)

ِلیَْبلُوَ 
sizi 

birbirinizle

بَْعَضُكْم بِبَْعٍض 



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

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

zaman
فَلَوْ فَِإذَا

şayet
َعَزمَ 

 işşüphesiz 
olurdu

ciddiyet 
arz ettiği

َخْیًراَصدَقُوااْألَْمرُ 
Allah’a onlar 

için

َ  لَُھْم  لََكانَ ا�َّ
onlar  

sadakat gösterselerdi
daha 

hayırlı

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

هللاِ َمعَ 
 Allah 

ile 

 ً اِٰلھا
bir 
ilah

ٰاَخرَ 
başka

ً فَتَْقعُدَ   َمْخذُوالً َمْذُموما
sonra  

oturup kalırsın
 kınanmışve kendi başına 

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

itaat edin 
 َواَِطیعُوا

Allah 
 هللاَ 

ve 
Resûlüne 

 َوَرُسولَھُ 
ve birbirinizle  

çekişmeyin 

 َوَال تَنَاَزُعوا

 ِریُحُكمْ 
rüzgârınız 

(kuvvetiniz) 

 فَتَْفَشلُوا

gider şüphesiz 

sonra korkuya 
kapılırsınız da 

 هللاَ  َوتَْذَھبَ 
Allah o halde 

sabrediniz beraberdir 

ابِِریَن  َمعَ    الصَّ
 sabredenlerle  

 اِنَّ  َواْصبُِروا



 َمْن اَْسلَمَ 

 َمْن یَْشُكرْ 

 َمْن َشِھدَ 

 فَْلیَُصْمھُ 

 لَْو َشاءَ 

 لَْوالَ فَْضلُ هللاِ 

 لَْو اَنَزْلنَا

 اَْیَن َما تَكُونُوا

ْن تَْن ُصُروااِ   

ْن تُْؤِمنُوااِ   

 اِْن تُِطیعُوهُ  

ذَا َخاَطبَُھمُ اِ   

Kelimelerin anlamlarını yazın. 

Kim teslim ederse 

Kim şükrederse 

Kim görürse 

Onda oruç tutsun 

Eğer isteseydi 

Allah’ın lütfu 
olmasaydı 

Eğer indirseydik 

Nerede olursanız olun 

Yardım ederseniz 

İman ederseniz 

Ona itaat ederseniz 

Onlara hitap ettiği 
zaman 



 ُكلََّما دََعْوتُُھمْ 

 فَلَْو َصدَقُوا

 ِریُحُكمْ 

 قَنُوطٌ 

 لَْواَنَّ  هللاَ  َھدَانِي
 

 لَْو ُكنَّا نَْسَمعُ 

 فَتَْفَشلُوا

 ِلیَْبلُوَ 
 

 فَا نتَِشُروا

 َمْن تَبِعَ 

 َال تَنَاَزُعوا 

 ً  َمْذُموما

Onları her davet 
ettiğimde 

Eğer doğru 
söyleseydiler 

Rüzgârınız(kuvvetiniz) 

Umutsuzluğa kapılıp 

Eğer Allah bana yol 
gösterseydi 

İşitir olsaydık 

Korkuya kapılırsınız 

Sınamak için 

O halde yayılın 

Kim tabi olursa 

Birbirinizle çekişmeyin 

Kınanmış 



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) 
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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) 
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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) 



26 

 ,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) 



28 

َ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) 



39 

َ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) 
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َ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) 



47 

 (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

41.DERS 



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 



81 

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
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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 



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) 
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 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) 
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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 



Mazi Mastar Emir İsmi Fail Muzari İsmi Meful 

 ----- ----- ُ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 



Mazi Mastar Emir İsmi Fail Muzari İsmi Meful 

 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 



Mazi Mastar Emir İsmi Fail Muzari İsmi Meful 

 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) 
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 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) 



Mazi Mastar Emir İsmi Fail Muzari İsmi Meful 

 ----- ----- ُ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. 

Mazi Mastar Emir İsmi Fail Muzari İsmi Meful 

 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) 
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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) 
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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 
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 ----- ----- ----- ----- 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) 



53 

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) 



54 

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.
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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) 



69 

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) 
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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) 
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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) 



97 

 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).”

53.DERS 



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) 
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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

54.DERS 



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 
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Kendi Başına Öğren                
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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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