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9. EZBER DERSİ 

 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 
اْْلَْرِض َحََلًلا طَيِ باا َوًَل تَ تهِبُعوا ُخطَُواِت الشهْيطَاِن ََي أَي َُّها النهاُس ُكُلوا ِمها ِف 

 ِإنهُه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبين 
Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helâl ve temiz olanlarından yiyin! Şeytanın izinden yürümeyin. 

Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. 

Bakara Suresi 2/168. Ayet 

 

 

Bu dokuzuncu dersimizde  وٌّ ُمِبي  ن
ُ
د
َ
ْم ع

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ه
َّ
 .Bakara Suresinin 168.ayetinin son cümlesine çalışacağız ِإن

Ancak ayetin başlangıç cümlesine baktığımızda  

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 
اْْلَْرِض َحََلًلا طَيِ باا َوًَل تَ تهِبُعوا ُخطَُواِت الشهْيطَاِن ُكُلوا ِمها ِف ََي أَي َُّها النهاُس  

 ِإنهُه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبين 
Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helâl ve temiz olanlarından yiyin! Şeytanın izinden yürümeyin. 

Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. 

Bakara Suresi 2/168. Ayet 

 

Beşinci ezber dersimizde يا ايها الذين امنوا “Ey iman edenler” Tevbe Suresi 9/119. Ayetinin başlangıç 

kısmını çalışmıştık. 
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 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

الصهاِدِقيَ ات هُقوا اَّللهَ وَُكونُوا َمَع ََي أَي َُّها الهِذيَن َآَمُنوا   
Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. 

Tevbe Suresi 9/119. Ayet 

 

Yedinci ezber dersimizde ise يا ايها الناس “Ey insanlar” Bakara Suresi 21. Ayetinin başlangıç kısmına 

çalışmıştık.  

الرهِحيمِ ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن   

اْعُبُدوا َربهُكُم الهِذي َخَلَقُكْم َوالهِذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َلَعلهُكْم ََي أَي َُّها النهاُس 
 تَ ت هُقونَ 

Bakara Suresi 2/21. Ayet 

 

Bu dokuzuncu ezber dersimizde ise Bakara Suresinin 168.ayetinin de يا ايها الناس “Ey insanlar!” ile 

başladığını görmekteyiz.  

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 
اْْلَْرِض َحََلًلا طَيِ باا َوًَل تَ تهِبُعوا ُخطَُواِت الشهْيطَاِن ُكُلوا ِمها ِف ََي أَي َُّها النهاُس  

 ِإنهُه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبين 
Bakara Suresi 2/168. Ayet 

Bu dersimizde çalışacağımız  وٌّ ُمِبي  ن
ُ
د
َ
ْم ع

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ه
َّ
 Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.” İki kelime“ ِإن

öğreneceğiz bu dersimizde birisi  ٌّو
ُ
د
َ
 apaçık. Cümlenin başlangıcında geçen ُمِبي  ن  düşman, diğeri ise ع
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innehu  
ُ
ه
َّ
ْم  şüphesiz o ve devamında gelen lekum ِإن

ُ
ك
َ
 zaten daha önceki YouTube derslerimizden ل

bildiğimiz şeyler. 

 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 
اْْلَْرِض َحََلًلا طَيِ باا َوًَل تَ تهِبُعوا ُخطَُواِت الشهْيطَاِن ُكُلوا ِمها ِف ََي أَي َُّها النهاُس  

 ِإنهُه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبين 
Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helâl ve temiz olanlarından yiyin! Şeytanın izinden yürümeyin. 

Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. 

Bakara Suresi 2/168. Ayet 

 

Ayetin son cümlesini daha önceki derslerimizde olduğu gibi yazarak çalışabileceğimiz gibi aşağıdaki 

link aracılığı ile Kur’an-ı Kerim’de de aratabiliriz. 

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

Kur’an-ı Kerim’de aratırken harflerin üzerinde işaretleri olmadan    انه لكم عدو مبي şeklinde yazmamız 

gerektiğini hatırlatmak istiyoruz.  

Sizlerde aşağıdaki resimde gösterildiği gibi yazarak Kur’an-ı Kerim’de    انه لكم عدو مبي “Çünkü o sizin 

için apaçık bir düşmandır.” İfadesinin Bakara  2/168, Bakara  2/208, En’âm  6/142, Yâsîn  36/60 ve 

Zuhruf  43/62 surelerinde geçtiğini görünüz lütfen. Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

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

