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10. EZBER DERSİ 

 

 

1. DERS   
 
اِبُرون  الصا

ا
ِاَّل  صابرون مع الصابرين ان هللا مع الصابرين 

2. DERS  وهللا يحب الصابرين  من الصابرين    ان هللا مع الصابرين  وهللا مع الصابرين 

3. DERS    ان هللا يحب المحسني 

4. DERS هللاُ  وهللا هللاِ  و   و 

5. DERS  امنوايا ايها الذين  

6. DERS وما ربك بغافل عما تعملون 

7. DERS يا ايها الناس 

8. DERS ان هللا يفعل ما يريد 

9. DERS    انه لكم عدو مبي 

10. DERS ي االرض
 
 ف

11. DERS خلق السموات واالرض خلق السماوات واالرض 

12. DERS وكف  باهلل وكيال 

13. DERS له ملك السموات واالرض 

14. DERS  غفور رحيموهللا  

15. DERS   ض
رأ
أ 
ي اْل ِ

 
ا ف م  اِت و  او  م  ي السا ِ

 
ا ف    م 

16. DERS   م
 
د
َ
ي آ ِ

ن  ا ب   ي 

17. DERS ء قدير ي
  وهو عىل كل ش 

18. DERS    وبش  المؤمني 

19. DERS    كي  وما كان من المش 

20. DERS وهللا بصي  بما تعملون 
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 Geçen dersimizde Bakara Suresi 2/168. Ayetinin başlangıç kısmını ve son cümlesini 

çalışmıştık. Bu dersimizde yine Bakara Suresi 2/168. Ayette geçen   ض
رأ
أ 
ي اْل ِ

 
 kısmana çalışacağız ف

ancak alternatif olarak A’râf Suresi 7/31. Ayetinin giriş kısmını ve son cümlesinin üzerinde 

duracağız. Ancak bu dersimizin asıl konusu olan   ض
رأ
أ 
ي اْل ِ

 
 bundan sonraki üç beş dersimizde ف

işleyeceğimiz konunun aslında giriş kısmı olacak. 
 

 

 

Lütfen bu dersimizin asıl konusu olan   ض
رأ
أ 
ي اْل ِ

 
 ifadesini basit diyerek hafife almayın diyerek derse ف

başlamak istiyoruz. Görünüşte basit gibi gözüken gerçekten de basit olan ancak yeterince dikkat 

edilmediğinde karışık gelebilecek bir konu. O yüzden de bu derste tamamını işlemektense bu 

önemli dediğimiz konuyu kısım kısım üç parça halinde işlemeyi uygun gördük. Bugün göreceğimiz 

birinci kısım daha önceden de bildiğimiz bir kural aslında.  

Geçen dersimizde 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 
َحََلًلا طَيِ باا َوًَل تَ تهِبُعوا ُخطَُواِت الشهْيطَاِن ِف اْْلَْرِض  ُكُلوا ِمهاََي 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 

Yukarıdaki ayette kırmızı olarak renklendirilmiş yerleri geçen dersimizde görmüştük. Dokuzuncu 

ezber dersimizde يا ايها الناس “Ey insanlar!” ve   وٌّ ُمِبي  ن
ُ
د
 
مأ ع

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ه
ا
 Çünkü o sizin için apaçık bir“ ِإن

düşmandır.” Kısımlarına çalışmıştık. 

Bu dersimizde önemli bir konu diye uyarısını yaptığımız dersimizin birinci kısmını aşağıdaki ayette 

kırmızı ile renklendirilmiş olarak görmektesiniz.  
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 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 
َحََلًلا طَيِ باا َوًَل تَ تهِبُعوا ُخطَُواِت الشهْيطَاِن ِف اْْلَْرِض  ِمهاََي أَي َُّها النهاُس ُكُلوا 
 ِ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 

 

Ayette yeryüzünde derken   ض
رأ
أ 
ي اْل ِ

 
 ifadesini görmekteyiz. Harfi cer geldi ve ismin son harfinin ف

işareti alt çizgi oldu. Bu zaten bildiğimiz bir kural.  

Önemli konu diyerek dikkatinizi çekmeye çalıştığımız ve hafife alınmaması gerektiğini üstüne 

basarak belirttiğimiz bu birinci kısmı bu dersimizde söyledikten sonra ikinci ve üçüncü kısmı 

aşağıdaki ayetlerde kırmızı ile renklendirilmiş olarak görebilirsiniz. Ancak ikinci ve üçüncü kısımları 

ilerleyen derslerimizde göreceğiz.  

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اَّللِه ِمْن َوِل ٍّ السهَماَواِت َواْْلَْرِض  ُمْلكُ أَََلْ تَ ْعَلْم َأنه اَّللهَ َلُه 
 َوًَل َنِصيٍّ 

Bilmez misin ki, göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır. Sizin için Allah’tan başka ne bir dost, ne 

de bir yardımcı vardır. 

Bakara Suresi 2/107. Ayet 

 

Bakara Suresi 2/107. Ayetinde kırmızı ile renklendirilen yerde gördüğümüz gibi   ض
رأ
أ 
اْل اِت و  او  م   السا

ُ
ك
ْ
 ُمل

hem arz yeryüzü hem de semavat isimlerinin son işaretleri alt çizgi ile bitiyor. 
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 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 
َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّوَر ُُثه الهِذيَن  َخَلَق السهَماَواِت َواْْلَْرَض  اْلَْْمُد َّللِِه الهِذي

يَ ْعِدلُونَ َكَفُروا ِبَرّبِ ِْم   
Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah’a mahsustur. Böyle iken inkâr 

edenler başka şeyleri Rablerine denk tutuyorlar. 

En’âm Suresi 6/1. Ayet 

 

En’âm Suresi 6/1. Ayettinde kırmızı ile renklendirilen yerde ا 
 
ق
َ
ل
 
ض  خ رأ

أ 
اْل اِت و  او  م  لسا  arz yeryüzü üst çizgi 

ile biterken semavat isminin sonu alt çizgi ile bitiyor. 

 

Bakara Suresi 2/107. Ayetinde arz kelimesinin son işareti alt çizgi olurken ile En’âm Suresi 6/1. 

Ayetinde gördüğümüz arz kelimesinin son işareti üst çizgi iken her iki ayette de semavat isminin 

son harfinin işareti alt çizgi şeklinde.  

İşte bu dersimizin ikinci ve üçüncü kısımlarını oluşturuyor biz bu dersimizde birinci kısım şeklinde 

isimlendirdiğimiz  ي ِ
 
ض  ف

رأ
أ 
 kısmı gördük . Bunu da isimden önce harfi cer gelmiş ya da Youtubedeki  اْل

ders videolarımızda söylediğimiz şekliyle bulunma hali –de hali olarak açıklıyoruz.  

Bu dersimizde daha önceden de bildiğimiz basit bir konuyu tekrar ederken farklı ve önemli bir 

durumda farketmiş olduk.  

Sizde aşağıdaki link aracılığı ile   ض
رأ
أ 
ي اْل ِ

 
 .yeryüzünde kelimesini Kur’an-ı Kerim’de aratabilirsiniz ف

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

Kur’an-ı Kerim’de  ي ِ
 
ض  ف

رأ
أ 
ي االرض yeryüzünde kelimesini aratırken üzerinde işaretleri  اْل

 
 olmadan ف

yazmalısınız. Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

https://www.kuranmeali.com/ArapcaAra.php
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 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

ِإنهُه ًَل وَُكُلوا َواْشَربُوا َوًَل ُتْسرُِفوا ُخُذوا زِينَ َتُكْم ِعْنَد ُكلِ  َمْسِجدٍّ ََي َبِِن َآَدَم 
 ُيُِبُّ اْلُمْسرِِفيَ 

A’râf Suresi 7/31. Ayet 
Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Ey Ademoğulları! Her mescide güzel elbiselerinizi giyinerek gidin; yiyin için fakat israf etmeyin, 

çünkü Allah müsrifleri sevmez. 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Ey Âdemoğulları! Her mescitte ziynetinizi takının (güzel ve temiz giyinin). Yiyin için fakat israf 

etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. 

Diyanet Vakfı Meali 

Ey Âdem oğulları! Her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyin; yeyin, için, fakat israf etmeyin; 

çünkü Allah israf edenleri sevmez. 

Diyanet Vakfı Meali  31. Ayet Açıklaması 
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İslâm dininde temizlik ve güzelliğe önem verilmiştir. İnsanların avret mahallerini örtecek derecede 

bir elbise giymeleri şarttır. Fakat israfa kaçmamak kaydıyla her müslümanın ibadet esnasında en 

güzel ve temiz elbisesini giymesi ise sünnettir. 

A’râf Suresi 7/31. Ayet 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

بوا وال تشفوا انه ال يحب  ي ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واش 
يا بن 

 المشفي   

A’râf Suresi 7/31. Ayet 
 

ُتُكمْ يْ ن َ زِ   
ziynetUKUM 

sizin zinetleriniz! 

Ancak cümle içinde. Ziynetlerinizi olacak! Belirtme hali! 

 

177. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

ُ يَ ْعَلُم َما ُتِسرُّوَن َوَما تُ ْعِلُنونَ   َواَّلله

ُ يَ ْعَلُم َما ُتِسرُّوَن َوَما تُ ْعِلُنونَ   َواَّلله

Nahl Suresi 16/19. Ayet 
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Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Allah, gizlediklerinizi de, açığa vurduklarınızı da bilir. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Allah, gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. 

 

Diyanet Vakfı Meali 

Allah, gizlediğinizi de açıkladığınızı da bilir. 

Nahl Suresi 16/19. Ayet 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 وهللا يعلم ما تشون وما تعلنون

Nahl Suresi 16/19. Ayet 
Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 
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163. EZBER DERSİ 

 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ  

ُ َعِليمن يَ ْعَلُم َما ِف السهَماَواِت َواْْلَْرِض َويَ ْعَلُم َما ُتِسرُّوَن  َوَما تُ ْعِلُنوَن َواَّلله
 ِبَذاِت الصُُّدورِ 

Teğâbun Suresi 64/4. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Göklerde ve yerde olanları bilir; gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir; Allah, kalblerde olanı 

da bilendir. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Allah, göğüslerin 

özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir. 

 

Diyanet Vakfı Meali 

Göklerde ve yerde olanları bilir. Gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı da bilir. Allah kalplerde olanı 

bilendir. 

Teğâbun Suresi 64/4. Ayet 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ور  
ُ
د اِت الصُّ

 
ِليمن ِبذ ُ ع 

ه
اَّلل  و 

 
ون

ُ
ِلن عأ

ُ
ا ت م   و 

 
ون ِشُّ

ُ
ا ت ُم م 

َ
ل عأ ي  ض  و 

رأ
أ 
اْل اِت و  او  م  ي السا ِ

ا ف  ُم م 
َ
ل عأ  ي 

ي السموات واالرض ويعلم ما تشون وما تعلنون وهللا عليم بذات الصدور
 يعلم ما ف 

Teğâbun Suresi 64/4. Ayet 
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İlk çalışacağımız yer. 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ  

ُ َعِليمن يَ ْعَلُم َما ِف السهَماَواِت َواْْلَْرِض َويَ ْعَلُم َما ُتِسرُّوَن َوَما تُ ْعِلُنوَن  َواَّلله
 ِبَذاِت الصُُّدورِ 

 

 

 

 

 

 

İkinci çalışacağımız yer. 

 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ  

ُ َعِليمن  َواْْلَْرضِ يَ ْعَلُم َما ِف السهَماَواِت  َويَ ْعَلُم َما ُتِسرُّوَن َوَما تُ ْعِلُنوَن َواَّلله
 ِبَذاِت الصُُّدورِ 
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Üçüncü çalışacağımız yer. 

 

ِحيمِ ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الره    

ُ َعِليمن  َواْْلَْرضِ  ِف السهَماَواتِ يَ ْعَلُم َما  َويَ ْعَلُم َما ُتِسرُّوَن َوَما تُ ْعِلُنوَن َواَّلله
 ِبَذاِت الصُُّدورِ 

 
Dördüncü çalışacağımız yer. 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ  

ُ َعِليمن َما ُتسِ  يَ ْعَلمُ َما ِف السهَماَواِت َواْْلَْرِض وَ  يَ ْعَلمُ  رُّوَن َوَما تُ ْعِلُنوَن َواَّلله
 ِبَذاِت الصُُّدورِ 

 
Beşinci çalışacağımız yer. 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ  

ُ َعِليمن  يَ ْعَلُم َما ِف السهَماَواِت َواْْلَْرضِ  َويَ ْعَلُم َما ُتِسرُّوَن َوَما تُ ْعِلُنوَن َواَّلله
 ِبَذاِت الصُُّدورِ 
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Altıncı çalışacağımız yer. 

 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ  

ُ َعِليمن ُتِسرُّوَن َوَما تُ ْعِلُنوَن  يَ ْعَلُم َما ِف السهَماَواِت َواْْلَْرِض َويَ ْعَلُم َما َواَّلله
 ِبَذاِت الصُُّدورِ 

 
Ve ayetin tamamı yazarak çalışabiliriz. 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ  

ُ َعِليمن  يَ ْعَلُم َما ِف السهَماَواِت َواْْلَْرِض َويَ ْعَلُم َما ُتِسرُّوَن َوَما تُ ْعِلُنوَن َواَّلله
 ِبَذاِت الصُُّدورِ 
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ُ َعِليمن ِبَذاِت الصُُّدورِ   َواَّلله

 َواْْلَْرضِ 

 ِف السهَماَواِت َواْْلَْرضِ 

 َما ِف السهَماَواِت َواْْلَْرضِ 

 يَ ْعَلمُ 

 يَ ْعَلُم َما

 يَ ْعَلُم َما ِف السهَماَواِت َواْْلَْرضِ 

ُ َعِليمن ِبَذاِت الصُُّدورِ   َواَّلله

 َواْْلَْرضِ 

 ِف السهَماَواِت َواْْلَْرضِ 

 َما ِف السهَماَواِت َواْْلَْرضِ 

 يَ ْعَلمُ 

 يَ ْعَلُم َما
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 يَ ْعَلُم َما ِف السهَماَواِت َواْْلَْرضِ 

 

الرهْْحَِن الرهِحيمِ ِبْسِم اَّللِه    

ُ َعِليمن  يَ ْعَلُم َما ِف السهَماَواِت َواْْلَْرِض َويَ ْعَلُم َما ُتِسرُّوَن َوَما تُ ْعِلُنوَن َواَّلله
 ِبَذاِت الصُُّدورِ 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ي السموات واالرض ويعلم ما تشون وما تعلنون 
 
يعلم ما ف

 وهللا عليم بذات الصدور

Teğâbun Suresi 64/4. Ayet 
 

 وهللا عليم بذات الصدور

 واالرض

ي السموات واالرض
 
 ف

ي السموات واالرض
 
 ما ف

 يعلم

ي السموات واالرض
 
 يعلم ما ف
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ي السموات واالرض ويعلم
 
 يعلم ما ف

 تشون وما تعلنون

 

 

https://www.kuranmeali.com/ArapcaAra.php?kelime=%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%8

6+%D9%88%D9%85%D8%A7+%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%88%D9%86&AramaTipi=h

epsi&ara=ara 

 

 

www.hizliogreniyorum.com 

https://www.kuranmeali.com/ArapcaAra.php?kelime=%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%86+%D9%88%D9%85%D8%A7+%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%88%D9%86&AramaTipi=hepsi&ara=ara
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