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 Beşinci ezber derslerimize geçmeden önde ilk dört dersimizde görmüş olduğumuz ayetleri 

birarada vermek istedik. Bu dersimize kadar çoğullarda belirtme halinin ve bulunma halinin yani 

kendinden önce harfi cer geldiğinde, cere uğradığında alt çizgi olduğunu söyledik.  

 Bu son cümlemizi ayet üzerinde açıklayalım. Sabiruğne sabredenler. Bakara Suresi 2/153. 

Ayetinde sabredenlerden önce mea harfi cerini görüyoruz. Harfi cerler isimlerin önüne gelip, ismin 

son işaretini alt çizgi yapıyorlardı. Sabiruğne sabredenLER. Meas sabiriğne “Allah sabredenlerLE 

beraberdir” de geçen sabredenlerLE ifadesini bize mea harfi ceri veriyor. Dolayısıyla Sabiruğne 

sabredenler cümle içerisinde meas sabiriğne sabredenlerLE oluyor. Bu da alt çizgi ile sağlanıyor.  

 Ayetlerde geçen inne ise kendinden sonraki ismin son işaretini üst tek çizgi yapıyor. Bakara 

Suresi 2/249. Ayetinde  َابِِرين ُ َمَع الصه  Allah Tealanın isminin son işaretinin kurdele olduğunu yani َوَّللاه

özne olduğunu görüyoruz. Bakara Suresi 2/153. Ayetinde ابِِرين َ َمَع الصه  Allah Tealanın isminin son اِنه َّللاه

işaretinin özne olmasına rağmen kurdele olmamasının sebebi inne’nin bulunmasıdır. Bu inne-enne 

konusuna ilerleyen derslerimizde göreceğiz Allah’ın izni ile. 

 

ْْحَِن الرهِحيمِ ِبْسِم اَّللِه الره   

َ َمَع الصهاِبرِين  ِانه اَّللٰه
Allah sabredenlerle beraberdir.  

Bakara Suresi 2/153. Ayet 

ُ َمَع الصهاِبرِينَ   َواَّلله
Allah, sabredenlerle beraberdir. 

Bakara Suresi 2/249. Ayet 

َ َمَع الصهاِب۪ريَن    ِانه اَّللٰه
Allah sabredenlerle beraberdir. 

Enfâl Suresi 8/46. Ayet 

ُ َمَع الصهاِب۪رينَ   َواَّللٰه
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Allah, sabredenlerle beraberdir. 

Enfâl Suresi 8/66. Ayet 

ِمَن الصهاِبرِينَ َوِإْْسَاِعيَل َوِإْدرِيَس َوَذا اْلِكْفِل ُكلٌّ   
İsmail’i, İdris’i ve Zülkifl’i de hatırla. Bunların hepsi sabredenlerdendi. 

Enbiyâ Suresi 21/85. Ayet 

ُ ِمَن الصهاِبرِينَ   َسَتِجُدِن ِإْن َشاَء اَّلله
İnşaallah beni sabredenlerden bulacaksın. 

Sâffât Suresi 102. Ayet 

  

 ِإنه اَّللهَ ََل ُيُِبُّ اْلُمْعَتِدينَ 
Doğrusu Allah aşırı gidenleri sevmez. 

Bakara Suresi 2/190 

 

 ِإنه اَّللهَ ُيُِبُّ اْلُمْحِسِنيَ 
Şüphesiz Allah iyi iş yapanları sever. 

Bakara Suresi 2/195 

 

ُ ََل ُيُِبُّ اْلَفَسادَ   َواَّلله
Allah bozgunculuğu sevmez. 

Bakara Suresi 2/205 
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رِينَ   ِإنه اَّللهَ ُيُِبُّ الت هوهاِبَي َوُيُِبُّ اْلُمَتَطهِٰ
Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri sever, çok temizlenenleri sever. 

Bakara Suresi 2/222 

 

ُ ََل ُيُِبُّ ُكله َكفهاٍر أَثِيمٍ   َواَّلله
Allah küfürde ve günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez. 

Bakara Suresi 2/276 

 

 َفِإنه اَّللهَ ََل ُيُِبُّ اْلَكاِفرِينَ 
Allah kâfirleri sevmez. 

Âl-i İmrân Suresi 3/32 

 

ُ ََل ُيُِبُّ الظهاِلِميَ   َواَّلله
Allah zalimleri sevmez. 

Âl-i İmrân Suresi 3/57 

 

 َفِإنه اَّللهَ ُيُِبُّ اْلُمتهِقيَ 
Allah sakınanları şüphesiz sever. 

Âl-i İmrân Suresi 3/76 
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ُ ُيُِبُّ اْلُمْحِسِنيَ   َواَّلله
Allah iyilik yapanları sever. 

Âl-i İmrân Suresi 3/134 

 

ُ ُيُِبُّ الصهاِبرِينَ   َواَّلله
Allah, sabredenleri sever. 

Âl-i İmrân Suresi 3/146 

 

 ِإنه اَّللهَ ُيُِبُّ اْلُمتَ وَكِِٰليَ 
Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever. 

Âl-i İmrân Suresi 3/159 

 

  ََل ُيُِبُّ َمن َكاَن ُْخَْتاَلف َفُوورفاِإنه اَّللهَ 
Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. 

Nisâ Suresi 4/36 

 

 ِإنه اَّللهَ ََل ُيُِبُّ َمن َكاَن َخوهاًنف أَثِيمفا
Allah, hainlikte direnen suçluyu sevmez. 

Nisâ Suresi 4/107 
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 Birinci dersimizin sonunda sizin de Kur’an-ı Kerim’de  اِبِريَن  ifadesini aratarak َمَع الصَّ

çalışabileceğinizi söylemiştik. Bu aramayı yaparken مع الصابرين şekinde üzerinde işaretleri 

olmadan yazmamız gerektiğinden bahsetmiştik.  

 Üçüncü dersimizde ise sevdi  ََّحب
َ
  fiilinin geniş – şimdiki (muzari) zamandaki çekiminin أ

  olduğunu, olumsuzluk ekinin ُيِحب  
َ

 olduğunu YouTubedeki derslerimizde daha önce ل

gördüğümüzü belirtmiş ve yine sizlerden Sevmek fiilini Kur'an-ı Kerim'de aşağıdaki linkten 

aratabileceğinizi söylemiştik. Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 https://www.kuranmeali.com/ArapcaAra.php 

 

 

 


