
hizliogreniyorum.com 

 

15. EZBER DERSİ 

14. DERS وهللا غفور رحيم 

15. DERS   ض
رأ
َ أ
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Âlemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. 

Tekvîr Suresi 81/29. Ayet 
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َ َكاَن َع۪ليًما َح۪كيًما ُ ِآن اّللٰه اَء اّللٰه اُؤَن ِاَّلَٓٓ اَْن َيشََٓ  َوَما َتشََٓ

 

اوَ  اَء اّللٰهُ َن ُءو َما َتشََٓ َ َكاَن َع۪ليًما َح۪كيًما ِاَّلَٓٓ اَْن َيشََٓ ِآن اّللٰه  
Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Doğrusu Allah, bilendir, Hakim'dir. 

İnsan Suresi 76/30. Ayet 
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ه
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De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. 

Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” 

يحببكم هللا ويغفر  قل ان كنتم تحبون هللا فاتبعون  

وهللا غفور رحيملكم ذنوبكم   

Âl-i İmrân Suresi 3/31. Ayet 
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 ِبْسِم اّللِٓ الٓرْْحَِن الٓرِحيمِ 

ِِبْلَْقِٰ تَ َعاََل َعٓما يُْشرُِكونَ َخَلَق الٓسَماَواِت َواْْلَْرَض   

(Allah) gökleri ve yeri hak ile yarattı. O, koştukları ortaklardan münezzehtir. 

Nahl Suresi 16/3. Ayet 

Yukarıdaki Nahl Suresi 16/3. Ayetinde kırmızı ile renklendirimiş dersi ve aşağıdaki ayetlerde 

işaretlenmiş yerleri çalışacağımız bu on beşinci dersimizde. (Allah) gökleri ve yeri hak ile 

yarattı  َض رأ
َ أ
َماَواِت َواْل  السَّ

َ
ق
َ
ل
َ
  cümlesinde fiil olarak خ

َ
ق
َ
ل
َ
 fiilini görmekteyiz. Bizim için derece خ

önemli bir fiil. Bu fiil yaratmak anlamına geldiğinden bütün şahıslar için çekimi olmamakta. 

Biz de fiil kitabımızda bu  
َ
ق
َ
ل
َ
 fiilinin çekimini almadık. Ancak çalışmalarımızda çokça yer خ

alacak bir fiil. Ayette gökleri ve yeri hak ile yarattı deniliyor. Buradaki belirtme halini umarım 

görüyorsunuzdur. GökleRİ ve yeRİ hak ile yarattı. Semavat  َماَواِت  çoğul olduğu için belirtme السَّ

halinde ve cer halinde alt çizgi alıyor. Yer velarz ise  َض رأ
َ أ
 .belitme halinde üst çizgi alıyor َواْل

Daha önceki derslerimizde fiil olmadığından fi harfi ceri olduğundan   ض
رأ
َ أ
َماَواِت َواْل  السَّ

olmaktaydı. Örneğin on dördüncü dersimizde Âl-i İmrân Suresinin 3/129. Ayetinde aşağıda 

göreceğiniz gibi   ض
رأ
َ أ
ي اْل ِ

 
َماَواِت َوَما ف ي السَّ ِ

 
 olmaktadır. YouTube kanalındaki Ezber dersleri  َما ف

ismini verdiğimiz ama amacımızın ezberlemek olmadığı derslerimizde sık sık  
َ
ق
َ
ل
َ
 fiili ile ilgili خ

ayetlere yer vereceğiz nasipse. 

 ِبْسِم اّللِٓ الٓرْْحَِن الٓرِحيمِ 

اْْلَْرِض يَ ْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َويُ َعذُِٰب َمْن  َما ِِف الٓسَماَواِت َوَما ِِف َوّللِٓ 
 َيَشاُء َواّلٓلُ َغُفوٌر َرِحيمٌ 

Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey Allah’ındır. O, dilediğini bağışlar, dilediğine azab eder. 

Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. 

Âl-i İmrân Suresi 3/129. Ayet 
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 ِبْسِم اّللِٓ الٓرْْحَِن الٓرِحيمِ 

يَ ْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َويُ َعذُِٰب َمْن َما ِِف الٓسَماَواِت َوَما ِِف اْْلَْرِض َوّللِٓ 
 َيَشاُء َواّلٓلُ َغُفوٌر َرِحيمٌ 

Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey Allah’ındır. O, dilediğini bağışlar, dilediğine azab eder. 

Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. 

Âl-i İmrân Suresi 3/129. Ayet 

 

 

 

Sizde lütfen aşağıdaki link aracılığı ile diğer meallerde de bakınız. 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=16&ayet=3 

 

 ِبْسِم اّللِٓ الٓرْْحَِن الٓرِحيمِ 

َخْلِق الٓسَماَواِت  ِِف آلِذيَن َيْذُكُروَن اّلٓلَ ِقَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِِبِْم َويَ تَ َفٓكُروَن 
ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب الٓنارِ َربٓ َنا َما َخَلْقَت َهَذا َِبِطًًل َواْْلَْرِض   

Âl-i İmrân Suresi 3/191. Ayet 

 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Onlar ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışını 

düşünürler: "Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın, Sen münezzehsin. Bizi ateşin 

azabından koru" 

 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=16&ayet=3
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Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin 

yaratılışı üzerinde düşünürler. “Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak 

tutarız. Bizi ateş azabından koru” derler. 

Diyanet Vakfı Meali 

Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah'ı anarlar, 

göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler:) Rabbimiz! Sen 

bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru! 

Diyanet Vakfı Meali  191. Ayet Açıklaması 

Allah Teâlâ, 190. âyette, göklerin ve yerin yaratılışı ile gece ve gündüzün değişimini, bir başka 

deyişle, mekân ve zamanın ilâhî kudrete delâletini aklıselim sahiplerinin ibret nazarına 

sunduktan ve böylece bizden, varlığın gerçek bilgisine ulaşma çabasını göstermemizi, özlü bir 

ifade ile istedikten sonra; 191. âyette, bu çabayı gösterenlerin, Allah’ın üstün kudretinin ve 

eşsiz sanatının eserlerini idrak etmeleri sonunda, O’na derin bir saygı ile yönelmelerinin 

kaçınılmaz olduğunu ortaya koymaktadır. 

Âl-i İmrân Suresi 3/191. Ayet 

 

 ِبْسِم اّللِٓ الٓرْْحَِن الٓرِحيمِ 

َوَقاُلوا ُكونُوا ُهوًدا َأْو َنَصاَرى تَ ْهَتُدوا ُقْل َبْل ِمٓلَة ِإبْ رَاِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن 
 ِمَن اْلُمْشرِِكيَ 

Bakara Suresi 2/135. Ayet 

 

 (Yahudiler ve hıristiyanlar müslümanlara:) Yahudi ya da hıristiyan olun ki, doğru yolu 

bulasınız, dediler. De ki: Hayır! Biz, hanîf olan İbrahim'in dinine uyarız. O, müşriklerden 

değildi. 

Hanîf, her türlü batıl dinden uzak durup, yalnızca hak dine yönelen kişi demektir. 

Müşrik, Allah’a ortak koşan demektir. 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابرهيم 

كي   حنيفا وما كان  من المشر  

Bakara Suresi 2/135. Ayet 

 

 

 

 ِبْسِم اّللِٓ الٓرْْحَِن الٓرِحيمِ 

َما َكاَن ِإبْ رَاِهيُم يَ ُهوِدًّيا َوََّل َنْصرَانِياا َوَلِكْن َكاَن َحِنيًفا ُمْسِلًما َوَما َكاَن 
اْلُمْشرِِكيَ ِمَن   

Âl-i İmrân Suresi 3/67. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

İbrahim, ne Yahudi idi, ne de Hıristiyan. Fakat o, hanif (Allah’ı bir tanıyan, hakka yönelen) bir 

müslümandı. Allah’a ortak koşanlardan da değildi. 

Diyanet İşleri Meali (Yeni)  67. Ayet Açıklaması 

Yahudiler Hz.İbrahim’i yahudi, hıristiyanlar da onu hıristiyan kabul ediyor, hakkında 

tartışıyorlardı. Âyet, bu konuda onlara gerçeği ifade ediyor. 

Âl-i İmrân Suresi 3/67. Ayet 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

من ما كان ابرهيم يهوديا وال نرصانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان 

كي     المشر

Âl-i İmrân Suresi 3/67. Ayet 

 

 

 

 

 

 

 

 ِبْسِم اّللِٓ الٓرْْحَِن الٓرِحيمِ 

َمْن  اْْلَْرضِ  الٓسَماَواِت َوَما ِِف  َما ِِف اّلٓلُ ََّل ِإَلَه ِإَّٓل ُهَو اْلَْيُّ اْلَقيُّوُم ََّل ََتُْخُذُه ِسَنٌة َوََّل نَ ْوٌم َلُه 
َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإَّٓل ِبِِْذنِِه يَ ْعَلُم َما بَ ْيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوََّل ُيُِيطُوَن ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِه  ىَذا آلذِ 

ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيمُ  ِإَّٓل ِبَا َشاَء َوِسَع ُكْرِسيُُّه الٓسَماَواِت َواْْلَْرَض َوََّل يَ ُئوُدهُ   

Bakara Suresi 2/255. Ayet 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 هللا ال اله اال هو الحي القيوم ال تأخذه سنة وال نوم له 
 
السموات  ما ف

 
 
يشفع عنده اال باذنه يعلم ما بي   ايديهم وما  ىمن ذا الذاالرض  وما ف

ء من علمه اال بما شاء وسع كرسيه السموات  ي
خلفهم وال يحيطون بشر

 واالرض وال يؤده حفظهما وهو العلي العظيم

Bakara Suresi 2/255. Ayet 

 

 ِبْسِم اّللِٓ الٓرْْحَِن الٓرِحيمِ 

ُقْل ِإْن ُُتُْفوا َما ِف ُصُدورُِكْم َأْو تُ ْبُدوُه يَ ْعَلْمُه اّلٓلُ َويَ ْعَلُم َما ِف 
َواّلٓلُ َعَلى ُكلِٰ َشْيٍء َقِديرٌ الٓسَماَواِت َوَما ِف اْْلَْرِض   

Âl-i İmrân Suresi 3/29. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

De ki: "İçinizde olanı gizleseniz de açıklasanız da Allah onu bilir. Göklerde olanları da, yerde 

olanları da bilir. Allah her şeye Kadir'dir". 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

De ki: “İçinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerdeki her şeyi, yerdeki 

her şeyi de bilir. Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.” 

Diyanet Vakfı Meali 

De ki: İçinizdekileri gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde ve yerde olanları 

da bilir. Allah her şeye kadirdir. 

Diyanet Vakfı Meali  29. Ayet Açıklaması 
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 Müfessir Beyzâvî, bu âyeti tefsir ederken şöyle diyor: «Eğer kalplerinizde kâfirlere karşı bir 

sevgi ve dostluk meyli varsa, onu saklasanız da açığa vursanız da Allah bilir. Zira göklerde ve 

yerde olan her şeyi bilen Allah, elbette sizin gizlinizi de, aşikârınızı da bilir. Ayrıca O, kâfirlere 

dost olmanızı yasaklamasına rağmen, yine de siz bundan vazgeçmezseniz, sizi 

cezalandırmaya da kadirdir... Kısaca, O’nun muttali olmadığı ve cezalandırmaya gücünün 

yetmediği hiçbir kötülük ve isyan bulunmadığına göre, emrine âsi olmak cür’etini 

göstermeyin.» 

Âl-i İmrân Suresi 3/29. Ayet 

 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ي صدوركم او تبدوه يعلمه هللا ويعلم 
 
قل ان تخفوا ما ف

ي االرض 
 
ي السموات وما ف

 
ء قديرما ف ي

وهللا عل كل شر  

Âl-i İmrân Suresi 3/29. Ayet 
Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 
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160. EZBER DERSİ 

 

 ِبْسِم اّللِٓ الٓرْْحَِن الٓرِحيمِ 

أَََلْ تَ ْعَلْم َأٓن اّلٓلَ يَ ْعَلُم َما ِف الٓسَماِء َواْْلَْرِض ِإٓن َذِلَك ِف ِكَتاٍب ِإٓن َذِلَك 
 َعَلى اّللِٓ َيِسيٌ 

Hac Suresi 22/70. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Gökte ve yerde olanı Allah'ın bildiğini bilmez misin? Bunlar hiç şüphesiz Kitap'dadır ve 

şüphesiz bunlar Allah'a kolaydır. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Bilmez misin ki, kuşkusuz Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Kuşkusuz bunların hepsi 

bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da)dır. Şüphesiz bu, Allah’a göre çok kolaydır. 

 

Diyanet Vakfı Meali 

Bilmez misin ki, Allah, yerde ve gökte ne varsa bilir? Bu, bir kitapta (levh-i mahfuzda) 

mevcuttur. Bu (eşya ve olayların bilgisine sahip olmak), Allah için çok kolaydır. 

 

Hac Suresi 22/70. Ayet 
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هللا الرحمن الرحيم بسم  

ي  
 
ي السماء واالرض ان ذلك ف

 
الم تعلم ان هللا يعلم ما ف

 كتاب ان ذلك عل هللا يسي  

Hac Suresi 22/70. Ayet 
Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

161. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اّللِٓ الٓرْْحَِن الٓرِحيمِ 

َخْلَفُهْم َوِإََل اّللِٓ تُ ْرَجُع اْْلُُمورُ يَ ْعَلُم َما بَ ْيَ أَْيِديِهْم َوَما   
Hac Suresi 22/76. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

O, geçmişlerini geleceklerini bilir. Bütün işler Allah'a döner. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Onların önlerindekini de (yaptıklarını da), arkalarındakini de (yapacaklarını da) bilir. Bütün 

işler hep Allah’a döndürülür. 

 

Diyanet Vakfı Meali 

Onların önlerindekini de, arkalarındakini de (yaptıklarını da, yapacaklarını da) bilir. Bütün 

işler Allah'a döndürülür. 

Hac Suresi 22/76. Ayet 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

بي   ايديهم وما خلفهم واىل هللا ترجع االموريعلم ما   

Hac Suresi 22/76. Ayet 

 

 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

162. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اّللِٓ الٓرْْحَِن الٓرِحيمِ 

ُ َواْستَ ْغِفْر ِلَذنِْبَك َولِ  ُ  َواْلُمْؤِمَناتِ ْلُمْؤِم۪نَي َفاْعَلْم اَنُٓه َّلََٓ اِلهَه ِآَّل اّللٰه َواّللٰه
يُكْم    يَ ْعَلُم ُمتَ َقٓلَبُكْم َوَمثْ وه

Muhammed Suresi 47/19. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Bil ki, Allah'tan başka tanrı yoktur; kendinin, inanmış erkek ve kadınların günahlarının 

bağışlanmasını dile. Allah, gezip dolaştığınız ve duracağınız yerleri bilir.* 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Bil ki Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Hem kendinin, hem de inanmış erkek ve kadınların 

günahlarının bağışlanmasını dile! Allah, gezip dolaştığınız yeri de, içinde kalacağınız yeri de 

bilir. 
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Diyanet Vakfı Meali 

Bil ki, Allah'tan başka ilâh yoktur. (Habibim!) Hem kendinin hem de mümin erkeklerin ve 

mümin kadınların günahlarının bağışlanmasını dile! Allah, gezip dolaştığınız yeri de 

duracağınız yeri de bilir. 

Diyanet Vakfı Meali  19. Ayet Açıklaması 

 «Dolaşılan yer» gündüzleri gidip gelinen yer veya dünya, «durulan yer» ise geceleri ikamet 

edilip barınılan yer veya ahiret şeklinde yorumlanmıştır. 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

فاعلم انه ال اله اال هللا واستغفر لذنبك وللمؤمني   

م ومثويكموالمؤمنات وهللا يعلم متقلبك  

Muhammed Suresi 47/19. Ayet 
Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 


