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DERS 1 

 Merhabalar. Öncelikle Kur’an-ı Kerim’i anlama gayretiniz 

için sizi tebrik etmek istiyoruz. Bu birinci dersimizde a,b ve l harflerini 

öğreneceğiz. Bu harfler hem Türkçe kabartma alfabesinde hem de 

Arapça kabartma alfabesinde aynı harflere karşılık gelmekte. Aynı 

zamanda beslemede de geçmekte.  

 Bu dersimizde ayrıca Arapça’da isimlerin sonunun un ile 

bittiğini öğreneceğiz. 

 Örneğin; KitaaBUN, defteRUN, galeMUN isimdir. Nereden 

anlıyorum? Çünkü sonları un ile bitiyor. Birkaç örnek daha verelim. 

RabBUN, racuLUN, yavMUN, mualliMUN, muallimeTUN, 

medreseTUN, medineTUN, camiaTUN, mesciDUN, SafFUN. Bunların 

hepsinin isim olduğunu artık biliyoruz. 

 Un ekinin kabartma alfabede karşılığı 26’dır. Yani kelimenin 

sonunda iki ve altıyı yan yana görünce ben bu kelimenin isim 

olduğunu anlayacağım.  

 Burada şunu kendimize sorabiliriz. Eğer kelimenin sonunda 

iki ve altıyı görmezsem ne olacak? Demek ki isim değil deriz. Peki, isim 

olmazsa ne olabilir? İsim değilse fiildir. Fiilin ne olduğuna daha sonra 

değineceğiz. 

 Aslında bu ilk dersimizde epey bir şey öğrendik. İlerleyen 

derslerimizde düzenli ve düzensiz fiilleri öğreneceğiz. 

 Biz bu derslerimizi işlerken ülkemizde takip edilen Arapça 

öğretim yöntemini kullanmayacağız. Dolayısıyla aşağıdaki tanımların 

hiç birisini öğrenmemize gerek kalmayacak. 

 Bu aşağıdaki Arapça tanımlamalar olmadan da Kur’an-ı 

Kerim’i anlayabiliriz. 
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İsim cümlesi, Harfi cerler, İkililer, sayılar, yol tarifi, fiil cümlesi, fiil 

çeşitleri, fiil çekimleri, Lem len e lem e len, İnne ve kardeşleri, Kane ve 

kardeşleri. Fetha yani üstün, kesra yani esre, damme yani ötre. 

Fethatan, kesratan, dammetan. Nasb oldu, cer oldu, mefulün bih, 

mefulün fih, muzaf, muzafun ileyh. Müzekker, müennes, gaib, gaibe, 

muhatab, muhataba, mütekellim, müfred, müsenna, cem’i, muzaraat, 

sülâsi, humâsi, südâsi, rubâi. Mucerret, Mezit. Salim, Mehmuz, 

Muza’af, Misal, Ecvef, Nakıs, Lefif. 

 Yukarıda bir kısmını yazdığımız bu Arapça tanımlamalara 

girmeyeceğiz. Dolayısıyla derslerimizde bunalmadan, sıkılmadan, ne 

kadar da karışıkmış demeden, son derece zevkli ve eğlenceli bir 

şeklide ilerleyeceğiz nasipse. 

 Bu ders videomuzda a harfinin karşılığının 1, B harfinin 

karşılığının 12 ve L harfinin karşılığının 123 olduğunu öğrendik.  

 A,b ve l harfinin dışında bir de isimlerin sonlarının hep un ile 

bittiğini öğrendik. Peki, un’un karşılığı neydi? Evet, yirmi altı idi. 

Lütfen dikkat edin. Ümit derken kullandığımız ü harfi Arapça’da yok. 

Un derken, bildiğimiz yemeklerde kullandığımız un der gibi 

söyleyeceğiz. 

Beraber baba yazmak yazalım. 12-1-12-1   

Şimdi bal yazalım. 12-1-123 

Al diyelim beraber. 1-123 

Baba bal al’ı baştan sona söyleyelim. 12-1-12-1 12-1-123 1-123 

Beraber abla yazalım. 1-12-123-1     

Şimdi Bal yazalım. 12-1-123 

Al yazalım şimdide.  1-123 

Şimdi baştan sona abla bal al yazalım. 1-12-123-1 12-1-123 1-123 
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Bu dersimizde kitaaBUN kelimesi içerisindeki a harfini, b harfini ve 

sonunun un ile bittiğini gördük. Aynı zamanda sonu un ile bitmeyen 

kelimelerin isim olmadığını fiil olduğunu öğremiş olduk.  

Bu dersimizde görmüş olduğumuz kitaabun ismi Kur’an-ı Kerim’de 

232 kez geçmektedir. 

Aşağıda dört adet link bulunmaktadır. Bu linkler aracılığı ile Kur’an-ı 

Kerim’de geçen kitaabun ismini duyabilirsiniz.  

Bize YouTube videolarının altına yorum yaparak.  

İnternet sitemiz olan www.hizliogreniyorum.com adresinde herhangi 

bir paylaşımın altına yorum yaparak.  

caglarcinar85@gmail.com adresine mail atarak ulaşabilirsiniz. 

Bir sonraki dersimizde görüşmek dileği ile.  

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

Hûd Suresi 11/1. Ayet 

En’âm Suresi 6/92. Ayet 

En’âm Suresi 6/155. Ayet 

A’râf Suresi 7/2. Ayet 

https://www.hizliogreniyorum.com/mp3/6-92.mp3 

https://www.hizliogreniyorum.com/mp3/6-155.mp3 

https://www.hizliogreniyorum.com/mp3/7-2.mp3 

https://www.hizliogreniyorum.com/mp3/11-1.mp3 
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