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1. EZBER DERSİ SORULARI 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

الرحيم  هللا بسم  

 

 انه من سليمن وانه بسم هللا الرحمن الرحيم

Neml Suresi 27/30. Ayet 

 

2. EZBER DERSİ 

 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 أَََلْ تَ َر َكْيَف فَ َعَل َربَُّك ِبَعاد  
 

Diyanet Vakfı Meali : Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine. 

Fecr Suresi 89/6. Ayet 

 

 الم تر كيف فعل ربك بعاد
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بعاد ربك فعل كيف تر الم  

 الم تر كيف فعل ربك بعاد

 اَل تر كيف فعل ربك بعاد

Adobe arabic 

Sizde lütfen aşağıdaki link aracılığı ile diğer meallerde de bakınız. 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=89&ayet=6 

8. EZBER DERSİ 

 

 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 
َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصهاِِلَاِت َجنهات  ََتْرِي ِمْن ََتِْتَها ِإنه اَّللهَ يُْدِخُل الهِذيَن 

 اْْلَنْ َهاُر ِإنه اَّللهَ يَ ْفَعُل َما يُرِيدُ 
Muhakkak ki Allah, iman edip salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere 

koyacaktır. Şüphesiz Allah, dilediğini yapar. 

Hac Suresi 22/14. Ayet 

 

Bu dersimizde Hac Suresinin 22/14. Ayetinin son cümlesine ان هللا يفعل ما يريد çalışacağız. Bu 

cümle içerisinde iki tane fiil görmekteyiz. Birinci fiil yapmak  ََعل
َ
  fiili, ikinci fiil istedi ف

َ
َراد
َ
 fiili. Bu أ

fiillerin çekimlerini aşağıda görebilirsiniz.  

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=89&ayet=6
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 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 
ِإنه اَّللهَ يُْدِخُل الهِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصهاِِلَاِت َجنهات  ََتْرِي ِمْن ََتِْتَها 

ِإنه اَّللهَ يَ ْفَعُل َما يُرِيدُ اْْلَنْ َهاُر   

Muhakkak ki Allah, iman edip salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere 

koyacaktır. Şüphesiz Allah, dilediğini yapar. 

Hac Suresi 22/14. Ayet 

 

Yaptı  ََعل
َ
َعل   yapar/yapıyor ف

ْ
  istedi , َيف

َ
َراد
َ
  ister/istiyor أ

 
ِريد َعلَ  görüldüğü gibi yaptı ي 

َ
 fiilinin başına ف

ye harfini getirerek yapar/yapıyor   َعل
ْ
  anlamını elde ediyoruz. Aynı şekilde istedi َيف

َ
َراد
َ
 fiilinin أ

başına ye harfini getirerek şidiki-geniş (muzari) zamanı ister/istiyor  
 
ِريد  .anlaını elde ediyoruz ي 

Tabii bu arada istedi  
َ
َراد
َ
 fiilinin düzensiz bir fiil olduğuna dikkat edelim. Bir fiilin düzensiz fiil أ

olduğunu nasıl anlıyorduk? Harfleri içerisinde elif, vav, ye harflerinden birisini ا و ى 

bulunduran fiil düzensiz fiil oluyordu. Ve düzensiz fiillerin çekimleri düzenli fiiller  
َ
َب ك

َ
ه
َ
َب ذ

َ
ت

َس 
َ
 .gibi olmuyordu َجل

Bu kısa hatırlatmalardan sonra konumuza dönecek olursak  َ
َ
 اّلل

َّ
َعل   ,şüphesiz Allah ِإن

ْ
 َيف

yapar/yapıyor. Ayeti baştan alırsak   َعل
ْ
َ َيف

َ
 اّلل

َّ
 ما şüphesiz Allah yapar/yapıyor. Derslerimizde ِإن

‘nın olusuzluk eki ve “ne” anlamlarına geldiklerini söylemiştik. Ayette ما ne anlaında geçiyor. 

Olumsuz olma ihtimali yok zaten. ما nın ayette hangi anlama geldiğini zaan içerisinde ayetleri 

göre göre öğreneceğiz. İstedi  
َ
َراد
َ
  ister/istiyor أ

 
ِريد   idi. O zaman ي 

 
ِريد  ne isterse anlamına َما ي 

geliyor. Ayete baştan sona bakacak olursak  
 
ِريد َعل  َما ي 

ْ
َ َيف

َ
 اّلل

َّ
 ”.Şüphesiz Allah, dilediğini yapar“ ِإن

“Şüphesiz Allah, istediğini yapar.” Şeklinde anlamamız mümkün. Lütfen, sizlerde bu 

dersimizde çalışmış olduğumuz  َيَ ْفَعُل َما يُرِيدُ ِإنه اَّلله  ayetindeki fiilleri hatta ayetin tamamını bu 

https://www.kuranmeali.com/ArapcaAra.php  link aracılığı ile Kur’an-ı Kerim’de aratınız.  

Son olarak bu dersimizde ayette geçen dehale girdi دخل fiiline dikkat etmemiz gerekiyor. 

Ahmet sınıfA girdi احمد دخل الصف aynı cümleyi Ahmet sınıfA giriyor şeklinde söylemek 

istersek fiilin şimdiki-geniş (muzari) zaman şeklini kullanacağız yani cümlemiz مد يدخل الصفاح  

Ahmet sınıfA giriyor şeklinde olacak. Ancak ayete geçen دخل fiiline dikkat edecek olursak 

yedhulu  َي 
ْ
 د
 
ل  خ  şeklinde değil. Ye harfinin üzerinde  

 
ُ kurdele var. Muzari fiilerde başta ye harfi 

oluyor, bu ye harfi ikinci harfe yuvarlar, cezm işareti ile bağlanıyor ve üzerinde kurdele 

bulunuyordu. Ayette ise ye harfinin üzerinde kurdele olduğunu görüyoruz. Bu konuya ileride 

değineceğiz ancak şimdilik bu farklı durumu fark etmemiz son derece önemli. Fiil dehale girdi  

ل   girer/giriyor ,دخل
 
خ
ْ
ِخل   ancak ayette ise yudhulu َيد

ْ
د  girdirir mealde cennetlere koyacaktır ي 

şeklinde görmekteyiz. Aynı şekilde den, dan anlamına gelen  ِمْن harfi cerine de dikkat edelim. 

https://www.kuranmeali.com/ArapcaAra.php
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 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 
الهِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصهاِِلَاِت َجنهات  ََتْرِي ِمْن ََتِْتَها  يُْدِخلُ ِإنه اَّللهَ 

 اْْلَنْ َهاُر ِإنه اَّللهَ يَ ْفَعُل َما يُرِيدُ 
Muhakkak ki Allah, iman edip salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere 

koyacaktır. Şüphesiz Allah, dilediğini yapar. 

Hac Suresi 22/14. Ayet 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

جنات وعملوا الصالحات  ان هللا يدخل الذين امنوا 

ان هللا يفعل ما يريدتجري من تحتها االنهار   

 Hac Suresi 22/14. Ayet 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ان هللا يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات 

ان هللا يفعل ما يريدتجري من تحتها االنهار   

 Hac Suresi 22/14. Ayet 
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9. EZBER DERSİ 

 

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

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

yürümeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. 

Bakara Suresi 2/168. Ayet 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ي االرض حالال طيبا وال تتبعوا خطوات الشيطان 
 
يا ايها الناس كلوا مما ف

مبي   انه لكم عدو   

Bakara Suresi 2/168. Ayet 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=2&ayet=168 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=2&ayet=168
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10. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

ُخُذوا زِينَ َتُكْم ِعْنَد ُكلِ  َمْسِجد  وَُكُلوا َواْشَربُوا َوًَل ُتْسرُِفوا ِإنهُه ََي َبِِن َآَدَم 
 ًَل ُ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 

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 ترسفوا انه ال  ي ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشر
يا بن 

المرسفي   يحب   

A’râf Suresi 7/31. Ayet 
https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=7&ayet=31 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=7&ayet=31
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18. EZBER DERSİ 

ِحيِم  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ
َ
 ِبْسِم اّلل

 
َ
ون اِئب 

َّ
 الت

َ
ون اِكع   الرَّ

َ
ون اِئح   السَّ

َ
ون

 
َحاِمد

ْ
 ال
َ
ون

 
َعاِبد

ْ
ال

ِر 
َ
ك
ْ
ن م 
ْ
ِن ال

َ
 ع
َ
ون

 
اه
َّ
وِف َوالن َمْعر 

ْ
 ِبال

َ
ون ِمر 

َ ْ
 اْل

َ
ون

 
اِجد السَّ

ِمِني  َ 
ْ
ؤ م 
ْ
ِ ال

ر ِ َوَبرسر
َ
وِد اّلل

 
د  ِلح 

َ
ون

ُ
َحاِفظ

ْ
 َوال

Tevbe Suresi 9/112. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Allah'a tevbe eden, kullukta bulunan, O'nu öven, O'nun uğrunda gezen, rüku ve secde eden, 

uygun olanı buyurup fenalığı yasak eden ve Allah'ın yasalarını koruyan müminlere de 

müjdele. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar[262], rükû’ ve secde 

edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın koyduğu sınırları hakkıyla 

koruyanlardır. Mü’minleri müjdele. 

 

Diyanet Vakfı Meali 

(Bu alış verişi yapanlar), tevbe edenler, ibadet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rükû 

edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın sınırlarını 

koruyanlardır. O müminleri müjdele! 

Diyanet İşleri Meali (Yeni)  112. Ayet Açıklaması 

 

 

“Oruç tutanlar” şeklinde tercüme edilen “es-Sâihûn” kelimesi, “(Allah yolunda) seyahat 

edenler” şeklinde de tercüme edilebilir. 
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Diyanet Vakfı Meali  112. Ayet Açıklaması 

Âyette geçen «es-sâihûn» oruç tutanlar olduğu gibi, cihad edenler ve yeryüzünde Allah’ın 

kudretini, güzel eserlerini ve ibret alınacak şeyleri görmek, bilgi kazanmak veya gönlünce 

ibadet ve taatını yapabilmek için seyahat edenler manasını da ifade etmektedir. 

Tevbe Suresi 9/112. Ayet 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون االمرون بالمعروف والناهون 

هللا وبرسر المؤمني   عن المنكر والحافظون لحدود   

Tevbe Suresi 9/112. Ayet 

 

 

19. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

ُ َبِصرين ِبَا تَ ْعَمُلونَ   ِإنه اَّللهَ يَ ْعَلُم َغْيَب السهَماَواِت َواْْلَْرِض َواَّلله
Hucurât Suresi 49/18. Ayet 

 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Doğrusu Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah, yaptıklarınızı görendir. 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir. 

Diyanet Vakfı Meali 

Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gizliliklerini bilir. Allah yaptıklarınızı görendir. 
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20. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

ِإّن ِ َوجهْهُت َوْجِهَي لِلهِذي َفَطَر السهَماَواِت َواْْلَْرَض َحِنيفاا َوَما َأََن ِمَن 
 اْلُمْشرِِكيَ 

En’âm Suresi 6/79. Ayet 

 

 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

"Doğrusu ben yüzümü, gökleri ve yeri yaratana, doğruya yönelerek çevirdim, ben ortak 

koşanlardan değilim." 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

“Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a 

ortak koşanlardan değilim.” 

Diyanet Vakfı Meali 

Ben hanîf olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden 

değilim. 

En’âm Suresi 6/79. Ayet 

 

Diyanet Vakfı Meali  79. Ayet Açıklaması 

«Hanîf» Allah’ı bir bilen, Hakk’a yönelen ve bâtıldan hoşlanmayan anlamını ifade eder. 

Hz. İbrahim’in bu davranışından maksat, gerçekten Allah’ı aramak mı, yoksa gök cisimlerine 

tapanları kınamak, onların gittiği yolun yanlış ve yaptıklarının bir sapıklık olduğunu göstermek 

midir? Bu hususta müfessirler ihtilâf etmişlerdir. Ancak ikinci görüş gerçeğe daha yakındır. 

Çünkü 74. âyette putlara taptıkları için babasını ve kavmini ağır bir dille kınaması Hz. 

İbrahim’de tevhid inancının mevcut olduğunu göstermektedir. Nitekim 78. âyetin sonu da 

bunu vurgular. 
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En’âm Suresi 6/79. Ayet 

 

كي     وما انا من المرسر

كي     انا وما المرسر  

 

 

Ayetin bu kısmı Yûsuf Suresi 12/108. Ayet ile aynı. Yûsuf Suresi 12/108. Ayetin aşağıdaki 

kısmına da çalışabilirsiniz. 

 

20. EZBER DERSİ SORULARI 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ي 
ة انا ومن اتبعن  قل هذه سبيلي ادعوا اىل هللا عل بصي 

كي    وسبحان هللا وما انا من المرسر  

Yûsuf Suresi 12/108. Ayet 
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21. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

اولئك يرجون ِف سبيل هللا ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا 
 رْحت هللا وهللا غفور رحيم

Bakara Suresi 2/218 

 

 

22. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

ا  قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صير

Kehf   Suresi 18/75. Ayet 
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23. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

نَ ُهَما ًَلِعِبيَ   َوَما َخَلْقَنا السهَماَواِت َواْْلَْرَض َوَما بَ ي ْ
Duhân Suresi 44/38. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları oyun olsun diye yaratmadık. 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Biz, gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları, eğlenmek için yaratmadık. 

Diyanet Vakfı MealiBiz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları, oyun ve eğlence olsun 

diye yaratmadık. 

Duhân Suresi 44/38. Ayet 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 وما خلقنا السموات واالرض وما بينهما العبي   

Duhân Suresi 44/38. Ayet 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

وما خلقنا السموات واالرض وما بينهما اال بالحق وان 

 الساعة التية فاصفح الصفح الجميل



hizliogreniyorum.com 

 

Hicr Suresi 15/85. Ayet. 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ما خلقنا السموات واالرض وما بينهما اال بالحق واجل 

وا معرضونمسىم والذين كفروا عما انذر   

Ahkâf Suresi 46/3. Ayet 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
ۗ
ي ستة ايام

 
ولقد خلقنا السموات واالرض وما بينهما ف

 وما مسنا من لغوب

 Kâf Suresi 50/38. Ayet 

 

 

 
 

 

24. EZBER DERSİ 
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 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 
 

 

 

كي   ثم لم تكن فتنتهم اال ان قالوا وهللا ربنا ما   كنا مرسر  

En’âm Suresi 6/23 

 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

نَ تُ ُهْم ِإًله َأْن َقاُلوا َواَّللِه َرب َِنا َما ُكنها ُمْشرِِكيَ   ُُثه ََلْ َتُكْن ِفت ْ
En’âm Suresi 6/23 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Sonra, "Rabbimiz Allah'a and olsun ki bizler ortak koşanlar değildik" demekten başka çare 

bulamazlar. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Sonunda onların manevraları, “Rabbimiz Allah’a andolsun ki biz (O’na) ortak koşanlar 

değildik” demelerinden başka bir şey olmayacaktır. 

 

Diyanet Vakfı MealiSonra onların mazeretleri, «Rabbimiz Allah hakkı için biz ortak koşanlar 

olmadık!» demekten başka bir şey olmadı. 
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25. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 
 

 

26. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

م  ُُثه اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرِش  ُهَو الهِذي َخَلَق السهَماَواِت َواْْلَْرَض ِف ِستهِة َأَيه
َها َوَما يَ ْنزُِل ِمَن السهَماِء َوَما يَ ْعرُُج  يَ ْعَلُم َما يَِلُج ِف اْْلَْرِض َوَما ََيْرُُج ِمن ْ

ُتْم  ُ ِبَِ ِفيَها َوُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكن ْ ا تَ ْعَمُلوَن َبِصرين َواَّلله  
Hadîd Suresi 57/4. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa hükmeden, yere gireni ve ondan çıkanı, gökten 

ineni ve oraya yükseleni bilen O'dur. Nerede olursanız olun, O, sizinle beraberdir. Allah 

yaptıklarınızı görür. 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

O, gökleri ve yeri altı günde (altı evrede) yaratan, sonra Arş’a[525] kurulandır. Yere gireni, 

ondan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. Allah, 

bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir.* 

Diyanet Vakfı Meali 
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O, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş'ın üzerine istivâ edendir. Yere gireni ve ondan 

çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. Allah 

yaptıklarınızı görür. 

Diyanet Vakfı Meali  4. Ayet Açıklaması 

Allah, yağmurlar ve ölüler gibi yere girenleri, bitkiler ve madenler gibi yerden çıkanları, 

rahmet, azap ve melekler gibi gökten inenleri, iyi, kötü tutum ve davranışlarla dualar, 

buharlar vb. göğe yükselişleri bilir ve görür. Altı günden murat, altı kademe veya devir gibi 

geniş manalardır. Yoksa bizim günlerimiz değildir. «Arşa istivâ» için bak. Hûd 11/7. 

 

 

 

27. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 َوالرهُسوَل َوََتُونُوا أََماََنِتُكْم َوأَنْ ُتْم ََي أَي َُّها الهِذيَن َآَمُنوا ًَل ََتُونُوا اَّللهَ 
 تَ ْعَلُمونَ 

Enfâl Suresi 8/27. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Ey inananlar! Allah'a ve Peygambere karşı hainlik etmeyin, size güvenilen şeylere bile bile 
hıyanet etmiş olursunuz. 
 
Diyanet İşleri Meali (Yeni) 
 
Ey iman edenler! Allah’a ve Peygamber’e hainlik etmeyin. Bile bile kendi (aranızdaki) 
emanetlerinize de hainlik etmeyin. 
 
Diyanet Vakfı Meali 
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Ey iman edenler! Allah'a ve Peygamber'e hainlik etmeyin; (sonra) bile bile kendi 
emanetlerinize hainlik etmiş olursunuz. 

Enfâl Suresi 8/27. Ayet 

Diyanet Vakfı Meali  27. Ayet Açıklaması 

Medine’de bir yahudi kabilesi olan Kurayza oğulları bir savaşta, Peygamber’le daha önce 

yapmış oldukları antlaşmayı bozarak müttefik müşrik ordularına yardım ettiler. Müşrik Arap 

orduları çekilip gittikten sonra Resûlullah onların kalelerini kuşattı. Barış isteklerini de 

reddetti. Yalnız seçecekleri bir hakemin vereceği hükme razı olacağını bildirdi. Yahudiler de 

hakem olarak Sa’d’ı seçtiler. Sonra da Sa’d’ın vereceği hüküm hakkında bir fikir edinmek 

üzere Ebu Lübâbe ile konuşmak istediler. Ebu Lübâbe gitti. Sa’d’ın hükmünün ne olacağını 

ona sordular. O da yahudilerin kesileceklerine işaret olarak boğazını gösterdi. İşte bu âyet 

Ebu Lübâbe’nin bu davranışına işaret ederek onu kınamaktadır. Bunun üzerine Ebu Lübâbe, 

kendisini mescidin direğine bağlayıp, ölünceye, ya da Allah tarafından affedilinceye kadar 

yeyip içmeyeceğine dair yemin etti. Yedi gün sonra bayılıp düştü. Bunun üzerine affedildiğine 

dair bir âyet indi. 

Enfâl Suresi 8/27. Ayet 
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28. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

الهِذيَن َيْذُكُروَن اَّللهَ ِقَياماا َوقُ ُعوداا َوَعَلى ُجُنوِِبِْم َويَ تَ َفكهُروَن ِف َخْلِق 
َفِقَنا َعَذاَب النهارِ السهَماَواِت َواْْلَْرِض َرب هَنا َما َخَلْقَت َهَذا ََبِطَلا ُسْبَحاَنَك   

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" 

 

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. 
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Âl-i İmrân Suresi 3/191. Ayet 

 

 

29. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 
 

 

30. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

نَ ُهَما ِإًله َِبِلَْقِ  َوِإنه السهاَعَة ََلَتَِيةن َوَما َخَلْقَنا السهَماَواِت  َواْْلَْرَض َوَما بَ ي ْ
 َفاْصَفِح الصهْفَح اْْلَِميلَ 

Hicr Suresi 15/85. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Biz, gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları gereğince yarattık. Kıyamet günü şüphesiz 

gelecektir. O halde yumuşak ve iyi davran. 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Biz, gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak 

yarattık. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörü ile muamele 

et. 
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Diyanet Vakfı MealiBiz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak ile yarattık. O saat 

(kıyamet), mutlaka gelecektir. Şimdilik onlara güzel muamele et. 

 

Hicr Suresi 15/85. Ayet 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

وان وما خلقنا السموات واالرض وما بينهما اال بالحق 

 الساعة التية فاصفح الصفح الجميل

Hicr Suresi 15/85. Ayet 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 وما خلقنا السموات واالرض وما بينهما العبي   

Duhân Suresi 44/38. Ayet 
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31. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

ُ ِف السهَماَواِت َواْْلَْرِض ِإنه ِف اْخِتََلِف اللهْيِل َوالن هَهاِر  َوَما َخَلَق اَّلله
 ََلَََيت  ِلَقْوم  يَ ت هُقونَ 

Şüphesiz gece ve gündüzün ard arda değişmesinde, Allah’ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı 

şeylerde, Allah’a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. 

Yûnus Suresi 10/6. Ayet 

 

 

 

 

32. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

ا  َوَما َكاَن َما َكاَن ِإبْ رَاِهيُم يَ ُهوِدَيا َوًَل َنْصرَانِياا َوَلِكْن َكاَن َحِنيفاا ُمْسِلما
 ِمَن اْلُمْشرِِكيَ 

Âl-i İmrân Suresi 3/67. Ayet 
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Diyanet İşleri Meali (Eski) 

İbrahim, yahudi de, hıristiyan da değildi, ama doğruya yönelen bir müslimdi; ortak 

koşanlardan değildi. 

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.[94]* 

Diyanet Vakfı Mealiİbrahim, ne yahudi, ne de hıristiyan idi; fakat o, Allah'ı bir tanıyan 

dosdoğru bir müslüman idi; müşriklerden de 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 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ما كان ابرهيم يهوديا وال نرصانيا ولكن كان حنيفا مسلما 

كي     وما كان من المرسر

 

الرحمن الرحيمبسم هللا   

ما كان ابرهيم يهوديا وال نرصانيا ولكن كان حنيفا مسلما 

كي     وما كان من المرسر
Âl-i İmrân Suresi 3/67. Ayet 
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33. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

َحِنيفاا َوَما َكاَن َوَقاُلوا ُكونُوا ُهوداا َأْو َنَصاَرى تَ ْهَتُدوا ُقْل َبْل ِملهَة ِإبْ رَاِهيَم 
 ِمَن اْلُمْشرِِكيَ 

Bakara Suresi 2/135. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

"Yahudi veya Hıristiyan olun ki doğru yolu bulasınız" dediler. "Doğruya yönelmiş olan ve 

Allah'a eş koşanlardan olmayan İbrahim'in dinine uyarız" de. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

(Yahudiler) “Yahudi olun ve (Hıristiyanlar da) "Hıristiyan olun ki doğru yolu bulasınız” dediler. 

De ki: “Hayır, hakka yönelen İbrahim’in dinine uyarız. O, Allah’a ortak koşanlardan değildi.” 

 

Diyanet Vakfı Meali 

(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.* 

Diyanet Vakfı Meali  135. Ayet Açıklaması 

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

 

Bakara Suresi 2/135. Ayet 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابرهيم 

كي     حنيفا وما كان من المرسر

Bakara Suresi 2/135. Ayet 

 

34. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

ُ َفاتهِبُعوا ِملهَة ِإبْ رَاِهيَم َحِنيفاا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكيَ ُقْل َصَدَق  اَّلله  
Âl-i İmrân Suresi 3/67. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

De ki: "Allah doğru söyledi, doğruya meyleden İbrahim'in dinine uyun; O, puta tapanlardan 

değildi". 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

De ki: “Allah, doğru söylemiştir. Öyle ise hakka yönelen İbrahim’in dinine uyun. O, Allah’a 

ortak koşanlardan değildi.” 

Diyanet Vakfı Meali 

De ki: Allah doğruyu söylemiştir. Öyle ise, hakka yönelmiş olarak İbrahim'in dinine uyunuz. O, 

müşriklerden değildi. 

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

قل صدق هللا فاتبعوا ملة ابرهيم حنيفا وما كان من 

كي     المرسر

Âl-i İmrân Suresi 3/67. Ayet 

 
 

 

 

35. EZBER DERSİ 

 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

َفَظنه َأْن َلْن نَ ْقِدَر َعَلْيِه فَ َناَدى ِف الظُُّلَماِت َوَذا النُّوِن ِإْذ َذَهَب ُمَغاِضباا 
 َأْن ًَل ِإَلَه ِإًله أَْنَت ُسْبَحاَنَك ِإّن ِ ُكْنُت ِمَن الظهاِلِميَ 

Enbiyâ Suresi 21/87. Ayet 
Diyanet İşleri Meali (Eski) 
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Zünnun (Balık Sahibi; Yunus) hakkında söylediğimizi de an. O, öfkelenerek giderken, kendisini 

sıkıntıya sokmayacağımızı sanmıştı; fakat sonunda karanlıklar içinde: "Senden başka tanrı 

yoktur, Sen münezzehsin, doğrusu ben haksızlık edenlerdenim" diye seslenmişti. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Zünnûn’u da hatırla.[369] Hani öfkelenerek (halkından ayrılıp) gitmişti de kendisini asla 

sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Derken karanlıklar içinde, “Senden başka hiçbir ilâh yoktur. 

Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten (nefsine) zulmedenlerden oldum” diye dua 

etti.* 

Diyanet Vakfı Meali 

Zünnûn'u da (Yunus'u da zikret). O öfkeli bir halde geçip gitmişti; bizim kendisini asla 

sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içinde: «Senden başka hiçbir tanrı 

yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum!» diye niyaz etti.  * 

Diyanet İşleri Meali (Yeni)  87. Ayet Açıklaması 

 

 

Zünnûn, balık sahibi demektir. Burada Hz. Yûnus’u ifade etmektedir. Yûnus, peygamber 

olarak gönderildiği kavminin yola gelmemesi üzerine Allah Teâlâ’nın henüz bir izni olmadan 

kavmini bırakarak ayrılıp gitti ve bir gemiye bindi. Geminin yürümemesi veya batma tehlikesi 

geçirmesi gibi bir nedenle yolculardan birisinin denize atılması gerekti. Kur’a çektiler, Yûnus’a 

çıktı ve denize atıldı. Denizde kendisini bir balık yuttu. Bir süre balığın karnında Allah’a dua 

eden Yûnus’u balık sahile attı. 

Diyanet Vakfı Meali  87. Ayet Açıklaması 

Zünnûn, Yunus Peygamber’in lakabıdır ve «balık sahibi» anlamına gelir. Ona bu lakap, 

kendisini balık yuttuğu için verilmiştir. Yunus (a.s.) uzun bir süre kavmini dine davet etmiş, 

fakat inandıramayacağına kanaat getirerek öfkeli bir halde, onlara isabet edecek bir 

musibetten kendisini kurtarmak için onları terkedip gitmişti. Başka bir rivayete göre kavmine, 

inanmadıkları takdirde bir azaba uğrayacaklarını bildirmiş, ancak onlar tevbe edip imana 

geldikleri için bu azap tahakkuk etmemişti. Onların imana geldiklerinden habersiz olan Hz. 

Yunus, belirttiği azabın vaktinde tahakkuk etmediğini görünce kendisinin alay mevzuu 

olacağını düşünerek kızgın bir halde ayrılıp gitmişti. Bir gemi yolculuğunda, fazla yükten gemi 

batmak üzere iken, yükünü hafifletmek ve gemiyi kurtarmak için çekilen kur’a sonucu denize 

atlamak zorunda kaldı. Onu iri bir balık yuttu. İşte bu balığın karnında Allah’a, âyette ifade 

buyurulan duayı yaptı. 
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Enbiyâ Suresi 21/87. Ayet 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه 

ي ا
 
ي كنت  لظلمات ان ال اله اال انت سبحانكفنادى ف

ان 

 من الظالمي   

Enbiyâ Suresi 21/87. Ayet 
 

 

 

 

36. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

الرحمن الرحيمبسم هللا   
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 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

يعاا َما أَلهْفَت بَ ْيَ قُ ُلوِِبِْم  َوأَلهَف بَ ْيَ قُ ُلوِِبِْم َلْو أَنْ َفْقَت َما ِف اْْلَْرِض َجَِ
نَ ُهْم ِإنهُه َعزِيزن َحِكيمن   َوَلِكنه اَّللهَ أَلهَف بَ ي ْ

Ve (Allah), onların kalplerini birleştirmiştir. Sen yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin, yine 

onların gönüllerini birleştiremezdin, fakat Allah onların aralarını bulup kaynaştırdı. Çünkü O, 

mutlak galiptir, hikmet sahibidir. 

Enfâl Suresi 8/63. Ayet 

 

 

 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

62,63. Seni aldatmak isterlerse, bil ki şüphesiz Allah sana kafidir. Seni ve inananları 

yardımıyla destekleyen, kalblerini uzlaştıran O'dur. Eğer yeryüzünde olan her şeyi sarfetsen 

bile, sen onların kalblerini uzlaştıramazdın, ama Allah onları uzlaştırdı. Doğrusu O Güçlü'dür, 

Hakim'dir. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

62,63. Eğer seni aldatmak isterlerse bilmiş ol ki sana yetecek Allah’tır. O, seni bizzat kendi 

yardımıyla ve mü’minlerle destekleyen ve onların kalplerini uzlaştırandır. Şayet yeryüzündeki 

şeyleri tümüyle harcasaydın, sen onların kalplerini uzlaştıramazdın. Fakat, Allah onların 

arasını uzlaştırdı. Şüphesiz O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. 

 

Diyanet Vakfı Meali 
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Ve (Allah), onların kalplerini birleştirmiştir. Sen yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin, yine 

onların gönüllerini birleştiremezdin, fakat Allah onların aralarını bulup kaynaştırdı. Çünkü O, 

mutlak galiptir, hikmet sahibidir.* 

Diyanet Vakfı Meali  63. Ayet Açıklaması 

Medineli Evs ve Hazrec kabileleri arasında sonu gelmeyen müthiş bir düşmanlık vardı. 

Aralarında kanlı savaşlar olmuş ve her iki tarafın ileri gelenlerinden birçoğu ölmüştü. Uzun 

zaman birbirlerinden intikam almak için uğraştılar. Allah onları İslâm ile şereflendirince 

intikam alma duygusunu da onlardan kaldırdı, birleştiler, kucaklaştılar ve kaynaştılar. İşte 63. 

âyette bu ve benzeri kaynaşmalara işaret edilmektedir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

37. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 



hizliogreniyorum.com 

ُ ُقِل  اِلَْْمُد َّللِِه َبْل َولَِئْن َسأَْلتَ ُهْم َمْن َخَلَق السهَماَواِت َواْْلَْرَض لَيَ ُقوُلنه اَّلله
 َأْكثَ رُُهْم ًَل يَ ْعَلُمونَ 

Lokman Suresi 31/25. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

And olsun ki onlara: "Gökleri ve yeri yaratan kimdir?" diye sorsan, "Allah'tır" derler. De ki: 

"Hamd Allah'a mahsustur", ama çoğu bilmezler. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Andolsun, eğer onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan, mutlaka “Allah” derler. De 

ki: “Hamd, Allah’a mahsustur.” Fakat onların çoğu bilmezler. 

 

Diyanet Vakfı Meali 

Andolsun ki onlara, «Gökleri ve yeri kim yarattı?» diye sorsan, mutlaka «Allah...» derler. De 

ki: (Öyleyse) övgü de yalnız Allah'a mahsustur, ama onların çoğu bilmezler. 

Lokman Suresi 31/25. Ayet 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ولي   سالتهم من خلق السموات واالرض ليقولن هللا 

هم ال يعلمون  قل الحمد هلل بل اكير

Lokman Suresi 31/25. Ayet 

 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=31&ayet=25 

 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=31&ayet=25
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38. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

اللهُهمه َوَتَِي هتُ ُهْم ِفيَها َسََلمن َوَآِخُر َدْعَواُهْم َأِن َدْعَواُهْم ِفيَها ُسْبَحاَنَك 
 اِلَْْمُد َّللِِه َربِ  اْلَعاَلِميَ 

Yûnus Suresi 10/10. Ayet 
Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Oradaki duaları: "Münezzehsin ey Allah'ım", dirlik temennileri: "Selam size" ve dualarının 

sonu da: "Alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun"dur. 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Bunların oradaki duaları, “Seni eksikliklerden uzak tutarız Allah’ım!”, aralarındaki esenlik 

dilekleri, “selâm”; dualarının sonu ise, “Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur” sözleridir. 

Diyanet Vakfı Meali 

Onların oradaki duası: «Allah’ım! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz!» (sözleridir). Orada 

birbirleriyle karşılaştıkça söyledikleri ise «selâm» dır. Onların dualarının sonu da şudur: 

Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. 

 

Yûnus Suresi 10/10. Ayet 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

دعوي  هم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سالم واخر 

 دعوي  هم ان الحمد هلل رب العالمي   
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Yûnus Suresi 10/10. Ayet 

 

39. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

ُ َوْعَدُه  َوَلِكنه َأْكثَ َر النهاِس ًَل يَ ْعَلُمونَ َوْعَد اَّللِه ًَل َُيِْلُف اَّلله  
Rûm Suresi 30/6. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Bu, Allah'ın vaadidir; Allah verdiği sözden caymaz, fakat insanların çoğu bilmezler. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Allah, (onlara zafer konusunda) bir vaadde bulunmuştur. Allah, vaadinden dönmez. Fakat 

insanların çoğu bilmezler. 

 

Diyanet Vakfı Meali 

(Bu) Allah'ın vâdettiğidir. Allah vâdinden caymaz; fakat insanların çoğu bilmezler. 

 

Diyanet Vakfı Meali  6. Ayet Açıklaması 

Nitekim Hz. Ebubekir (r.a.) Allah’ın bu gerçek vâdine candan inanarak mecûsî İranlıların 

galibiyetine sevinen müşriklere, «Allah sizin sevincinizi fazla sürdürmeyecek; çünkü O, birkaç 

sene içinde Rumların tekrar galip geleceklerini haber verdi» deyince, müşriklerden Ubey b. 

Halef bahse girişmeyi teklif etti. On deve üzerine ve üç yıl içinde Rumların galip gelip 

gelmeyeceği konusunda bahisleştiler. Hz. Ebubekir, olup biteni Cenab-ı Peygamber’e 

anlatınca Efendimiz (s.a.), «bid’ (birkaç) sene» sözünün 3 ile 9 sene arasında bir süreyi ifade 

ettiğini, bu sebeble, süreyi de deve sayısını da üç katına çıkarmasını teklif etti. Bu sefer, 9 

sene içinde Rumların galip geleceğine dair 100 deve üzerine bahsi yenilediler. Gerçekten -

Tirmizî’nin Sahih’inde belirtildiğine göre- Bedir savaşına tesadüf eden günlerde Rumlar 
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İranlılara karşı yaptıkları savaşta galip geldiler, böylece Allah’ın vâdi gerçekleşti; Hz. Ebubekir 

de Übey b. Halef’in varislerinden, kazandığı develeri alarak Peygamber (s.a.)in tavsiyesi 

uyarınca fakirlere dağıttı. 

Rûm Suresi 30/6. Ayet 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

وعد هللا ال يخلف هللا وعده ولكن اكير الناس ال 

 يعلمون

Rûm Suresi 30/6. Ayet 
https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=30&ayet=6 

 

BAŞKA SEZON 

 

47. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

َأًَل ِإنه َّللِِه َما ِف السهَماَواِت َواْْلَْرِض َأًَل ِإنه َوْعَد اَّللِه َحقٌّ َوَلِكنه َأْكثَ َرُهْم 
يَ ْعَلُمونَ ًَل   

Yûnus Suresi 10/55. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=30&ayet=6
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İyi bilin ki, göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. İyi bilin ki, Allah'ın verdiği söz gerçektir, ama 

çoğu bunu bilmez. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Bilesiniz ki, göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Yine bilesiniz ki, Allah’ın va’di 

haktır. Fakat onların çoğu bunu bilmez. 

 

Diyanet Vakfı Meali 

Bilesiniz ki, göklerde ve yerde olan her şey Allah’ındır. Yine bilesiniz ki, Allah’ın vâdi haktır, 

fakat onların çoğu bilmez. 

Yûnus Suresi 10/55. Ayet 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ي السموات واالرض اال ان وعد هللا حق 
 
اال ان هلل ما ف

هم ال يعلمون  ولكن اكير

Yûnus Suresi 10/55. Ayet 
https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=10&ayet=55 

BAŞKA SEZON 

41. EZBER DERSİ 

 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=10&ayet=55
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 َرب هَنا ِإنهَك َجاِمُع النهاِس لِيَ ْوم  ًَل َرْيَب ِفيِه ِإنه اَّللهَ ًَل َُيِْلُف اْلِميَعادَ 
Âl-i İmrân Suresi 3/9. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Rabbimiz! Doğrusu geleceği şüphe götürmeyen günde, insanları toplayacak olan Sensin. 

Şüphesiz ki Allah verdiği sözden caymaz. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

“Rabbimiz! Şüphesiz sen, hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. 

Şüphesiz Allah va’dinden dönmez.” 

 

Diyanet Vakfı Meali 

Rabbimiz! Gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde, insanları mutlaka toplayacak olan sensin. 

Allah asla sözünden dönmez. 

Âl-i İmrân Suresi 3/9. Ayet 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

الناس ليوم ال ريب فيه ان هللا ال يخلف ربنا انك جامع 

 الميعاد

Âl-i İmrân Suresi 3/9. Ayet 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=3&ayet=9 

 

 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=3&ayet=9
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40. EZBER DERSİ 

الرهْْحَِن الرهِحيمِ ِبْسِم اَّللِه   

ُذ َولِياا َفاِطِر السهَماَواِت َواْْلَْرِض َوُهَو يُْطِعُم َوًَل يُْطَعُم  َر اَّللِه َأَتِه ُقْل َأَغي ْ
 ُقْل ِإّن ِ أُِمْرُت َأْن َأُكوَن َأوهَل َمْن َأْسَلَم َوًَل َتُكوَننه ِمَن اْلُمْشرِِكيَ 

En’âm Suresi 6/14. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

"Gökleri ve yeri yaratan, beslenmeyip besleyen Allah'tan başka bir dost mu edinirim?" de. 

"Doğrusu ben ilk müslüman olmakla emrolundum" de; asla ortak koşanlardan olma! 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

De ki: “Göklerin ve yerin yaratıcısı olan, beslediği hâlde beslenmeye ihtiyacı olmayan 

Allah’tan başkasını mı dost edineceğim.” De ki: “Bana, (Allah’a) teslim olanların ilki olmam 

emredildi ve sakın Allah’a ortak koşanlardan olma (denildi).” 

Diyanet Vakfı Meali 

De ki: Gökleri ve yeri yoktan var eden, yedirdiği halde yedirilmeyen Allah'tan başkasını mı 

dost edineceğim! De ki: Bana müslüman olanların ilki olmam emredildi ve sakın müşriklerden 

olma! (denildi). 

En’âm Suresi 6/14. Ayet 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
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En’âm Suresi 6/14. Ayet 
 

خذ وليا فاطر السموات واالرض وهو قل اغي  هللا ات

ي امرت ان اكون اول من اسلم وال 
يطعم وال يطعم قل ان 

كي     تكونن من المرسر

En’âm Suresi  6/14 

 

كي     وان اقم وجهك للدين حنيفا وال تكونن من المرسر

Yûnus Suresi 10/105 

 

وال يصدنك عن ايات هللا بعد اذ انزلت اليك وادع اىل 

كي   ربك وال تكونن من  المرسر  

 Kasas Suresi 28/87 

 
-------20. EZBER DERSİNDE İŞLENMİŞTİ--------- 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 
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ِإّن ِ َوجهْهُت َوْجِهَي لِلهِذي َفَطَر السهَماَواِت َواْْلَْرَض َحِنيفاا َوَما َأََن ِمَن 
 اْلُمْشرِِكيَ 

En’âm Suresi 6/79. Ayet 

 

 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

"Doğrusu ben yüzümü, gökleri ve yeri yaratana, doğruya yönelerek çevirdim, ben ortak 

koşanlardan değilim." 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

“Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a 

ortak koşanlardan değilim.” 

Diyanet Vakfı Meali 

Ben hanîf olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden 

değilim. 

En’âm Suresi 6/79. Ayet 

 

Diyanet Vakfı Meali  79. Ayet Açıklaması 

«Hanîf» Allah’ı bir bilen, Hakk’a yönelen ve bâtıldan hoşlanmayan anlamını ifade eder. 

Hz. İbrahim’in bu davranışından maksat, gerçekten Allah’ı aramak mı, yoksa gök cisimlerine 

tapanları kınamak, onların gittiği yolun yanlış ve yaptıklarının bir sapıklık olduğunu göstermek 

midir? Bu hususta müfessirler ihtilâf etmişlerdir. Ancak ikinci görüş gerçeğe daha yakındır. 

Çünkü 74. âyette putlara taptıkları için babasını ve kavmini ağır bir dille kınaması Hz. 

İbrahim’de tevhid inancının mevcut olduğunu göstermektedir. Nitekim 78. âyetin sonu da 

bunu vurgular. 

En’âm Suresi 6/79. Ayet 

 

كي     وما انا من المرسر
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كي     انا وما المرسر  

 

 

Ayetin bu kısmı Yûsuf Suresi 12/108. Ayet ile aynı. Yûsuf Suresi 12/108. Ayetin aşağıdaki 

kısmına da çalışabilirsiniz. 

 

20. EZBER DERSİ SORULARI 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ي قل هذه 
ة انا ومن اتبعن  سبيلي ادعوا اىل هللا عل بصي 

كي    وسبحان هللا وما انا من المرسر  

Yûsuf Suresi 12/108. Ayet 

 

 

 

 

 



hizliogreniyorum.com 

 

 

41. EZBER DERSİ 

 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

اْلِميَعادَ َرب هَنا ِإنهَك َجاِمُع النهاِس لِيَ ْوم  ًَل َرْيَب ِفيِه ِإنه اَّللهَ ًَل َُيِْلُف   
Âl-i İmrân Suresi 3/9. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Rabbimiz! Doğrusu geleceği şüphe götürmeyen günde, insanları toplayacak olan Sensin. 

Şüphesiz ki Allah verdiği sözden caymaz. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

“Rabbimiz! Şüphesiz sen, hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. 

Şüphesiz Allah va’dinden dönmez.” 

 

Diyanet Vakfı Meali 

Rabbimiz! Gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde, insanları mutlaka toplayacak olan sensin. 

Allah asla sözünden dönmez. 

Âl-i İmrân Suresi 3/9. Ayet 
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هللا الرحمن الرحيمبسم   

ربنا انك جامع الناس ليوم ال ريب فيه ان هللا ال يخلف 

 الميعاد

Âl-i İmrân Suresi 3/9. Ayet 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=3&ayet=9 
 

 

 

 

42. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمَلا َوُهَو اْلَعزِيُز  الهِذي َخَلَق اْلَمْوَت َواِْلََياَة لِيَ ب ْ
 اْلَغُفورُ 

Mülk Suresi 67/2. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Hanginizin daha iyi iş işlediğini belirtmek için, ölümü ve dirimi (hayatı) yaratan O'dur. O, 

güçlüdür, bağışlayandır. 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak 

güç sahibidir, çok bağışlayandır. 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=3&ayet=9


hizliogreniyorum.com 

Diyanet Vakfı MealiO ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı 

yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır.  * 

Diyanet Vakfı Meali  2. Ayet Açıklaması 

Hayat, anlamsız bir var oluş olmadığı gibi ölüm de sonu hiçlik olan bir yok oluş değildir. 

Aksine hayat, bir hayırlı faaliyetler alanı, ölüm ise bu faaliyetlerin karşılığını bulacağımız ebedî 

varlık sahasına geçişi sağlayan bir dönüm noktası ve -Peygamber (s.a.)in de belirttiği gibi- bir 

uyarıcıdır. 

Mülk Suresi 67/2. Ayet 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

لق الموت والحيوة ليبلوكم ايكم احسن عمال الذي خ

 وهو العزيز الغفور

Mülk Suresi 67/2. Ayet 

 

 
 

 

 

 

 

 

43. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 
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يُل ِإًله  ْنِْ ََي َأْهَل اْلِكَتاِب َلَ َُتَاجُّوَن ِف ِإبْ رَاِهيَم َوَما أُْنزَِلِت الت هْورَاُة َواْْلِ
بَ ْعِدِه أََفََل تَ ْعِقُلونَ ِمْن   

Âl-i İmrân  Suresi 3/65. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Ey Kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Tevrat da, İncil de şüphesiz ondan 

sonra indirilmiştir. Akletmiyor musunuz? 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz. Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra 

indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz? 

Diyanet Vakfı Meali 

Ey ehl-i kitap! İbrahim hakkında niçin çekişirsiniz? Halbuki Tevrat ve İncil, kesinlikle ondan 

sonra indirildi. Siz hiç düşünmez misiniz? 

Âl-i İmrân  Suresi 3/65. Ayet 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

ي ابرهيم وما انزلت التورية 
 
يا اهل الكتاب لم تحاجون ف

 واالنجيل اال من بعده افال تعقلون

Âl-i İmrân  Suresi 3/65. Ayet 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=3&ayet=65 

 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=3&ayet=65


hizliogreniyorum.com 

44. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

نْ َيا ِإًله َلِعبن َوََلْون َولَلده  اُر اَْلَِخَرُة َخي ْرن لِلهِذيَن يَ ت هُقوَن أََفََل َوَما اِْلََياُة الدُّ
 تَ ْعِقُلونَ 

En’âm Suresi 6/32. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Dünya hayatı sadece oyun ve oyalanmadır; ahiret yurdu, sakınanlar için daha iyidir. 

Düşünmüyor musunuz? 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a karşı gelmekten 

sakınanlar için daha hayırlıdır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız? 

 

Diyanet Vakfı Meali 

Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Müttakî olanlar için ahiret yurdu 

muhakkak ki daha hayırlıdır. Hâla akıl erdiremiyor musunuz? 

Diyanet Vakfı Meali  32. Ayet Açıklaması 

 

 

Ebu Cehil, Peygamber’e: «Biz sana yalancı demiyoruz. Çünkü senin emîn ve sâdık olduğuna 

hepimiz kaniyiz. Biz ancak Allah’ın âyetlerini inkâr ediyoruz» demişti. Resûlullah bu duruma 

çok üzüldü. Allah Teâlâ peygamberini teselli etmek üzere buyurdu ki: 

En’âm Suresi 6/32. Ayet 



hizliogreniyorum.com 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

وما الحيوة الدنيا اال لعب ولهو وللدار االخرة خي  للذين 

 يتقون افال تعقلون

En’âm Suresi 6/32. Ayet 
 

45. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

ََي أَي َُّها الهِذيَن َآَمُنوا ًَل تَ تهِخُذوا اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنَي 
 أَتُرِيُدوَن َأْن ََتَْعُلوا َّللِِه َعَلْيُكْم ُسْلطَاَنا ُمِبيناا

Nisâ Suresi 4/144. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Ey İnananlar! Müminleri bırakıp kafirleri dost edinmeyin. Allah'ın aleyhinize apaçık bir ferman 

vermesini mi istersiniz? 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Ey iman edenler! Mü’minleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah’a 

apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? 

 

Diyanet Vakfı MealiEy iman edenler! Müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin; (bunu 

yaparak) Allah'a, aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? 



hizliogreniyorum.com 

Diyanet Vakfı Meali  144. Ayet Açıklaması 

 

 

 Kâfirleri ve müşrikleri dost edinmeme konusu Kur’an-ı Kerim’de sık sık zikredilen ve üzerinde 

durulan bir konudur. Yahudi ve hıristiyanların müminlere dost olamayacağı, müslümanların 

da onları dost edinmemeleri gerektiği ısrarla belirtilmiştir. Zaruret sebebiyle işbirliği ve 

dayanışma yapılabilir; ancak bu, dostluktan farklı bir ilişkidir. 

Nisâ Suresi 4/144. Ayet 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

يا ايها الذين امنوا ال تتخذوا الكافرين اولياء من دون 

 المؤمني   اتريدون ان تجعلوا هلل عليكم سلطانا مبينا

Nisâ Suresi 4/144. Ayet 
 

 

 

46. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 



hizliogreniyorum.com 

َوَلمها َجاَء ُموَسى ِلِميَقاتَِنا وََكلهَمُه َربُُّه َقاَل َربِ  أَِرّن أَْنظُْر ِإلَْيَك َقاَل َلْن 
فَ َلمها ََتَلهى  تَ رَاّن َوَلِكِن اْنظُْر ِإََل اْْلََبِل َفِإِن اْستَ َقره َمَكانَُه َفَسْوَف تَ رَاّن 

َربُُّه لِْلَجَبِل َجَعَلُه دَكاا َوَخره ُموَسى َصِعقاا فَ َلمها أََفاَق َقاَل ُسْبَحاَنَك تُ ْبُت 
 ِإلَْيَك َوَأََن َأوهُل اْلُمْؤِمِنيَ 

A’râf Sures 7/143.Ayet  

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Musa, tayin ettiğimiz vakitte gelip Rabbi onunla konuşunca, Musa: "Rabbim! Bana Kendini 

göster, Sana bakayım" dedi. Allah: "Sen Beni göremezsin ama dağa bak, eğer o yerinde 

kalırsa sen de Beni göreceksin" buyurdu. Rabbi dağa tecelli edince onu yerlebir etti ve Musa 

da baygın düştü; ayılınca: "Yarabbi, münezzehsin, Sana tevbe ettim, ben inananların ilkiyim" 

dedi. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Mûsâ, belirlediğimiz yere (Tûr’a) gelip Rabbi de ona konuşunca, “Rabbim! Bana (kendini) 

göster, sana bakayım” dedi. Allah da, “Beni (dünyada) katiyen göremezsin. Fakat (şu) dağa 

bak, eğer o yerinde durursa sen de beni görebilirsin.” dedi. Rabbi, dağa tecelli edince[228] 

onu darmadağın ediverdi. Mûsâ da baygın düştü. Ayılınca, “Seni eksikliklerden uzak tutarım 

Allah’ım! Sana tövbe ettim. Ben inananların ilkiyim” dedi.* 

 

Diyanet Vakfı Meali 

Musa tayin ettiğimiz vakitte (Tûr'a) gelip de Rabbi onunla konuşunca «Rabbim! Bana 

(kendini) göster; seni göreyim!» dedi. (Rabbi): «Sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, 

eğer o yerinde durabilirse sen de beni göreceksin!» buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu 

paramparça etti, Musa da baygın düştü. Ayılınca dedi ki: Seni noksan sıfatlardan tenzih 

ederim, sana tevbe ettim. Ben inananların ilkiyim. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni)  143. Ayet Açıklaması 



hizliogreniyorum.com 

Allah’ın dağa tecellisi, O’nun kudret ve yüceliğinin izlerinin dağ üzerinde açığa çıkması 

demektir. 

Diyanet Vakfı Meali  143. Ayet Açıklaması 

Hz. Musa, Yüce Allah’ın dünyada görülemeyeceğini bildiği halde kendisindeki şiddetli iştiyak 

sebebiyle Allah’a böyle bir niyazda bulundu. Çünkü o, Allah’ın sözlerini duyunca adeta 

kendinin dünyada olduğunu unutmuş, ahiret ve cennet hayatına kavuştuğunu zannetmişti. 

A’râf Sures 7/143.Ayet 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ي انظر 
ولما جاء موىس لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارن 

ي ولكن انظر 
اىل الجبل فان استقر اليك قال لن ترين 

ي فلما تجل ربه للجبل جعله دكا وخر 
مكانه فسوف ترين 

موىس صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول 

 المؤمني   

A’râf Sures 7/143.Ayet 
 

 انا اول المؤمني   
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47. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

السهَماَواِت َواْْلَْرِض َأًَل ِإنه َوْعَد اَّللِه َحقٌّ َوَلِكنه َأْكثَ َرُهْم َأًَل ِإنه َّللِِه َما ِف 
 ًَل يَ ْعَلُمونَ 

Yûnus Suresi 10/55. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

İyi bilin ki, göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. İyi bilin ki, Allah'ın verdiği söz gerçektir, ama 

çoğu bunu bilmez. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Bilesiniz ki, göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Yine bilesiniz ki, Allah’ın va’di 

haktır. Fakat onların çoğu bunu bilmez. 

 

Diyanet Vakfı Meali 

Bilesiniz ki, göklerde ve yerde olan her şey Allah’ındır. Yine bilesiniz ki, Allah’ın vâdi haktır, 

fakat onların çoğu bilmez. 

Yûnus Suresi 10/55. Ayet 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ي السموات واالرض اال ان وعد هللا حق 
 
اال ان هلل ما ف

هم ال يعلمون  ولكن اكير



hizliogreniyorum.com 

Yûnus Suresi 10/55. Ayet 
https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=10&ayet=55 

 

 

 

48. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 َوَّللِِه َما ِف السهَماَواِت َوَما ِف اْْلَْرِض وََكَفى َِبَّللِه وَِكيَلا 
Nisâ Suresi 4/132. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Vekil olarak Allah yeter. 

 

Diyanet Vakfı Meali 

Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter. 

Nisâ Suresi 4/132. Ayet 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ي االرض وكف  باهلل وكيال
 
ي السموات وما ف

 
 وهلل ما ف

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=10&ayet=55
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Nisâ Suresi 4/132. Ayet 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=4&ayet=132 

 

 
 

49. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 َوَّللِِه َما ِف السهَماَواِت َوَما ِف اْْلَْرِض َوِإََل اَّللِه تُ ْرَجُع اْْلُُمورُ 
Âl-i İmrân Suresi 3/109. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'ındır. İşler Allah'a varacaktır.* 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Bütün işler ancak Allah’a döndürülür. 

 

Diyanet Vakfı Meali 

Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. İşler, dönüp dolaşıp Allah'a varır. 

Âl-i İmrân Suresi 3/109. Ayet 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=4&ayet=132
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ي االرض واىل هللا ترجع االمور
 
ي السموات وما ف

 
 وهلل ما ف

Âl-i İmrân Suresi 3/109. Ayet 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=3&ayet=109 

1. SEZON 14 EZBER DERSİ 

 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

ُب َمْن  َوَّللِِه َما ِف السهَماَواِت َوَما ِف اْْلَْرِض يَ ْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َويُ َعذِ 
ُ َغُفورن  َرِحيمن  َيَشاُء َواَّلله  

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 

Aşağıdaki link aracılığı ile diğer meallere bakabilirsiniz. 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=3&ayet=129 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ي االرض يغفر لمن يشاء 
 
ي السموات وما ف

 
وهلل ما ف

 ويعذب من يشاء وهللا غفور رحيم

Âl-i İmrân Suresi 3/109. Ayet 

 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=3&ayet=109
https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=3&ayet=129
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50. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 َوَلَقْد نَ ْعَلُم أَنهَك َيِضيُق َصْدُرَك ِبَا يَ ُقوُلونَ 
Hicr Suresi 15/97. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

And olsun ki, söyledikleri şeylerden senin gönlünün daraldığını biliyoruz. 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Andolsun, onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. 

Diyanet Vakfı MealiOnların söyledikleri şeyler yüzünden senin canının sıkıldığını andolsun 

biliyoruz. 

 

Hicr Suresi 15/97. Ayet 

 

 

حيمبسم هللا الرحمن الر   

 ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون

 

Hicr Suresi 15/97. Ayet 
https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=15&ayet=97 

 

 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=15&ayet=97
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Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

 

 

51. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

ُ ِبُكلِ  َشْيء  ُمُِيطاا  َوَّللِِه َما ِف السهَماَواِت َوَما ِف اْْلَْرِض وََكاَن اَّلله
Nisâ Suresi 4/126. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'ındır. Allah her şeyi kuşatır. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Allah, her şeyi kuşatıcıdır. 

 

Diyanet Vakfı Meali 

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır ve Allah her şeyi kuşatmıştır. (Hiçbir şey O'nun 

ilim ve kudretinin dışında kalamaz). 

Nisâ Suresi 4/126. Ayet 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
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ء  ي
ي االرض وكان هللا بكل ىسر

 
ي السموات وما ف

 
وهلل ما ف

 محيطا

Nisâ Suresi 4/126. Ayet 

Diğer meallere aşağıdaki link aracılığı ile ulaşabilirsiniz. 
https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=4&ayet=126 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

 

52. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 َقاَل َربِ  َلَ َحَشْرَتِِن َأْعَمى َوَقْد ُكْنُت َبِصرياا
 

Tâ-Hâ Suresi 20/125. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

O zaman: "Rabbim! Beni niçin kör olarak haşrettin, oysa ben gören bir kimseydim" der. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

O da şöyle der: “Rabbim! Dünyada gören bir kimse olduğum hâlde, niçin beni kör olarak 

haşrettin?” 

 

Diyanet Vakfı Meali 

O: Rabbim! Beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben, hakikaten görür idim!, der. 



hizliogreniyorum.com 

Tâ-Hâ Suresi 20/125. Ayet 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ا ي اعىم وقد كنت بصي 
تن   قال رب لم حرسر

Tâ-Hâ Suresi 20/125. Ayet 

 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=20&ayet=125 

 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

53. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

َربُُّه َأْسِلْم َقاَل َأْسَلْمُت ِلَربِ  اْلَعاَلِميَ ِإْذ َقاَل َلُه   
Bakara Suresi 2/131. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Rabbi ona: "Teslim ol" buyurduğunda, "Alemlerin Rabbine teslim oldum" demişti. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Rabbi ona “Teslim ol” dediğinde, “Âlemlerin Rabbine teslim oldum” demişti. 

 

Diyanet Vakfı Meali 

Çünkü Rabbi ona: Müslüman ol, demiş, o da: Âlemlerin Rabbine boyun eğdim, demişti. 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=20&ayet=125
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Bakara Suresi 2/131. Ayet 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمي   

Bakara Suresi 2/131. Ayet 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

54. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 َقاُلوا َآَمنها ِبَربِ  اْلَعاَلِميَ 
Şu’arâ Suresi 26/47. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

“Âlemlerin Rabbine inandık” dediler. 

Şu’arâ Suresi 26/47. Ayet 
 

 

 

 

 



hizliogreniyorum.com 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 قالوا امنا برب العالمي   

Şu’arâ Suresi 26/47. Ayet 

 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=26&ayet=47 

 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 
 

 

55. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 َقاَل ََي قَ ْوِم لَْيَس ِب َضََلَلةن َوَلِكِنِ  َرُسولن ِمْن َربِ  اْلَعاَلِميَ 
A’râf Suresi 7/61. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

(Nûh onlara) şöyle dedi: “Ey kavmim! Bende herhangi bir sapıklık yok. Aksine ben, âlemlerin 

Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim.” 

 

Diyanet Vakfı Meali 

Dedi ki: «Ey kavmim! Bende herhangi bir sapıklık yoktur; fakat ben, âlemlerin Rabbi 

tarafından gönderilmiş bir elçiyim. 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=26&ayet=47


hizliogreniyorum.com 

A’râf Suresi 7/61. Ayet 

 

 

 

  الرحمن الرحيمبسم هللا

ي رسول من رب 
ي ضاللة ولكن  قال يا قوم ليس نر

 العالمي   

 

A’râf Suresi 7/61. Ayet 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=7&ayet=61 

 

BU AYETLERİDE DERSE ALABİLİRSİN! 

DİĞER SEZONLARA DA ALABİLİRSİN AŞAĞIDAKİ AYETLERİ! 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ي رسول من رب 
ي سفاهة ولكن  قال يا قوم ليس نر

 العالمي   

A’râf Suresi 7/67. Ayet 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=7&ayet=61


hizliogreniyorum.com 

ي رسول من 
رب العالمي   وقال موىس يا فرعون ان   

A’râf Suresi 7/104. Ayet 

 

1.SEZONA ALINDI A’râf Suresi 7/121. Ayet 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 قالوا امنا برب العالمي   

A’râf Suresi 7/121. Ayet 

 

 

 

56. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 َقاُلوا َآَمنها ِبَربِ  اْلَعاَلِميَ 

 
A’râf Suresi 7/121. Ayet 



hizliogreniyorum.com 

 

 
Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

“Âlemlerin Rabbine iman ettik” dediler. 

A’râf Suresi 7/121. Ayet 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 قالوا امنا برب العالمي   

A’râf Suresi 7/121. Ayet 

 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=7&ayet=121 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

 

 

 

 

57. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 



hizliogreniyorum.com 

 َوَقاَل ُموَسى ََي ِفْرَعْوُن ِإّن ِ َرُسولن ِمْن َربِ  اْلَعاَلِميَ 
A’râf Suresi 7/104. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Musa, "Ey Firavun! Ben alemlerin Rabbinin peygamberiyim. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Mûsâ dedi ki: “Ey Firavun! Şüphesiz ki ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir 

peygamberim.” 

 

Diyanet Vakfı Meali 

Musa dedi ki: «Ey Firavun! Ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. 

 
A’râf Suresi 7/104. Ayet 

 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ي رسول من رب العالمي   
 وقال موىس يا فرعون ان 

A’râf Suresi 7/104. Ayet 

 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=7&ayet=104 

 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=7&ayet=104


hizliogreniyorum.com 

 

 

58. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 هِ ُكلٌّ َآَمَن َِبَّللِه َوَمََلِئَكتِ   َواْلُمْؤِمُنونَ َآَمَن الرهُسوُل ِبَا أُْنزَِل ِإلَْيِه ِمْن َربِ ِه 
ْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفرَاَنَك  هِ َوُرُسلِ  هِ وَُكتُبِ  ًَل نُ َفر ُِق بَ ْيَ َأَحد  ِمْن ُرُسِلِه َوَقاُلوا َسَِ

 َرب هَنا َوِإلَْيَك اْلَمِصريُ 
Bakara Suresi 2/285. Ayet 

Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; 

Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun 

peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat 

ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.” 

Bakara Suresi 2/285. Ayet 

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

 

 



hizliogreniyorum.com 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن  

باهلل وملئكته وكتبه ورسله ال نفرق بي   احد من رسله 

 وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصي  

 

Bakara Suresi 2/285. Ayet 

 

59. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنَي َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلَك اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن ًَل يَ تهِخِذ 
ُ نَ ْفَسُه َوِإََل  فَ َلْيَس ِمَن اَّللِه ِف  رُُكُم اَّلله ُهْم تُ َقاةا َوُُيَذِ  َشْيء  ِإًله َأْن تَ ت هُقوا ِمن ْ

 اَّللِه اْلَمِصريُ 
Âl-i İmrân Suresi 3/28. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Müminler, müminleri bırakıp kafirleri dost edinmesinler; kim böyle yaparsa Allah katında bir 

değeri yoktur, ancak, onlardan sakınmanız hali müstesnadır. Allah sizi Kendisiyle korkutur, 

dönüş Allah'adır. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 



hizliogreniyorum.com 

Mü’minler, mü’minleri bırakıp inkârcıları dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah ile bir ilişiği 

kalmaz. Ancak onlardan (gelebilecek tehlikeden) korunmanız başkadır. Allah, asıl sizi 

kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Çünkü dönüş Allah’adır. 

 

Diyanet Vakfı Meali 

Müminler, müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa, artık onun Allah 

nezdinde hiçbir değeri yoktur. Ancak kâfirlerden gelebilecek bir tehlikeden sakınmanız 

başkadır. Allah, kendisine karşı (gelmekten) sizi sakındırıyor. Dönüş yalnız Allah'adır. 

Diyanet Vakfı Meali  28. Ayet Açıklaması 

 

 

 Âyette yasaklanan dostluk, kâfirlere karşı gönülden bağlanma ve müminleri bırakıp onlara 

ilgi ve sevgi gösterme manasındaki dostluktur. Buna karşılık bir müslüman devletin -başka 

müslümanların aleyhine olmamak şartıyla- kâfirlerle barış imzalaması ve başka bir gayri 

müslim devlete karşı işbirliği yapması caizdir. 

 

Âl-i İmrân Suresi 3/28. Ayet 

 
 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ال يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمني   

ء اال ان تتقوا  ي
ي ىسر
 
ومن يفعل ذلك فليس من هللا ف

  نفسه واىل هللا المصي  منهم تقية ويحذركم هللا



hizliogreniyorum.com 

Âl-i İmrân Suresi 3/28. Ayet 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=3&ayet=28 

 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

60. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر  َر أُمهة  ُأْخرَِجْت لِلنهاِس ََتُْمُروَن َِبْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ ُتْم َخي ْ ُكن ْ
ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن  َوتُ ْؤِمُنوَن َِبَّللِه َوَلْو َآَمَن َأْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخي ْراا ََلُْم ِمن ْ

اْلَفاِسُقونَ  َوَأْكثَ رُُهمُ   
Âl-i İmrân Suresi 3/110. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Siz, insanlar için ortaya çıkarılan, doğruluğu emreden, fenalıktan alıkoyan, Allah'a inanan 

hayırlı bir ümmetsiniz. Kitap ehli inanmış olsalardı, kendileri için daha hayırlı olurdu; içlerinde 

inananlar olmakla beraber, çoğu yoldan çıkmıştır. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve 

Allah’a iman edersiniz. Kitap ehli de inansalardı elbette kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan 

iman edenler de var. Ama pek çoğu fasık kimselerdir. 

 

Diyanet Vakfı Meali 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=3&ayet=28


hizliogreniyorum.com 

Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder, kötülükten 

meneder ve Allah'a inanırsınız. Ehl-i kitap da inansaydı, elbet bu, kendileri için çok iyi olurdu. 

(Gerçi) içlerinde iman edenler var; (fakat) çoğu yoldan çıkmışlardır. 

 

Diyanet Vakfı Meali  110. Ayet Açıklaması 

 

 

 Bu âyetin müslümanlarla ilgili ilk kısmı, bazı âlimlerce, icmâ-ı ümmetin, İslâm Dininin hüküm 

kaynaklarından birisi olduğunu gösteren delilleri arasında zikredilmiştir. 

Âl-i İmrân Suresi 3/110. Ayet 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

كنتم خي  امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف  

وتنهون عن المنكر وتؤمنون باهلل ولو امن اهل الكتاب 

هم  ا لهم منهم المؤمنون واكير الفاسقونلكان خي   

Âl-i İmrân Suresi 3/110. Ayet 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

61. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 
 



hizliogreniyorum.com 

َنا َوَما أُْنزَِل َعَلى ِإبْ رَاِهيَم َوِإَْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق  ُقْل َآَمنها َِبَّللِه َوَما أُْنزَِل َعَلي ْ
َويَ ْعُقوَب َواْْلَْسَباِط َوَما أُوِتَ ُموَسى َوِعيَسى َوالنهِبيُّوَن ِمْن َرِبِ ِْم ًَل نُ َفر ُِق 

ُهْم َوََنُْن َلُه  ونَ ُمْسِلمُ بَ ْيَ َأَحد  ِمن ْ  

Âl-i İmrân Suresi 3/84. Ayet  

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

"Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Rableri 

tarafından Musa, İsa ve peygamberlere verilene inandık, onları birbirinden ayırt etmeyiz, biz 

O'na teslim olanlarız" de. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

De ki: “Allah’a, bize indirilene (Kur’an’a), İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a ve 

Yakuboğullarına indirilene, Mûsâ’ya, İsa’ya ve peygamberlere Rablerinden verilene inandık. 

Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz O’na teslim olanlarız.” 

 

Diyanet Vakfı Meali 

De ki: Biz, Allah'a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Ya'kub ve Ya'kub oğullarına 

indirilenlere, Musa, İsa ve (diğer) peygamberlere Rableri tarafından verilenlere iman ettik. 

Onları birbirinden ayırdetmeyiz. Biz ancak O'na teslim oluruz. 

Âl-i İmrân Suresi 3/84. Ayet  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

قل امنا باهلل وما انزل علينا وما انزل عل ابرهيم 

ي موىس 
واسمعيل واسحق ويعقوب واالسباط وما اون 



hizliogreniyorum.com 

 وعيىس والنبيون من رب  هم ال نفرق بي   احد منهم ونحن

 له مسلمون

Âl-i İmrân Suresi 3/84. Ayet  

 

 

 

 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

62. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

َنا َوَما أُْنزَِل ِإََل ِإبْ رَاِهيَم َوِإَْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق  ُقوُلوا َآَمنها َِبَّللِه َوَما أُْنزَِل ِإلَي ْ
َويَ ْعُقوَب َواْْلَْسَباِط َوَما أُوِتَ ُموَسى َوِعيَسى َوَما أُوِتَ النهِبيُّوَن ِمْن َرِبِ ِْم 

ُهْم َوََنُْن َلُه ُمْسِلُمونَ   ًَل نُ َفر ُِق بَ ْيَ َأَحد  ِمن ْ
Bakara Suresi 2/136. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

"Allah'a, bize gönderilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına gönderilene, 

Musa ve İsa'ya verilene, Rableri tarafından peygamberlere verilene, onları birbirinden ayırt 

etmeyerek inandık, biz O'na teslim olanlarız" deyin. 



hizliogreniyorum.com 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Deyin ki: “Biz Allah’a, bize indirilene (Kur’an’a), İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve 

Yakuboğullarına indirilene, Mûsâ ve İsa’ya verilen (Tevrat ve İncil) ile bütün diğer 

peygamberlere Rab’lerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz 

ve biz ona teslim olmuş kimseleriz.” 

 

Diyanet Vakfı Meali 

«Biz, Allah'a ve bize indirilene; İbrahim, İsmail, İshak, Ya'kub ve esbâta indirilene, Musa ve 

İsa'ya verilenlerle Rableri tarafından diğer peygamberlere verilenlere, onlardan hiçbiri 

arasında fark gözetmeksizin inandık ve biz sadece Allah'a teslim olduk» deyin.  

 

Diyanet Vakfı Meali  136. Ayet Açıklaması 

 

 

 Esbât, torunlar demektir. Burada Hz. Ya’kub’un on iki evlâdından torunları kasdedilmiştir. 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

Bakara Suresi 2/136. Ayet 

 

 

الرحمن الرحيمبسم هللا   

قولوا امنا باهلل وما انزل الينا وما انزل اىل ابرهيم 

ي موىس 
واسمعيل واسحق ويعقوب واالسباط وما اون 

ي النبيون من رب  هم ال نفرق بي   احد 
وعيىس وما اون 

 منهم ونحن له مسلمون



hizliogreniyorum.com 

Bakara Suresi 2/136. Ayet 

 

63. EZBER DERSİ 

الرهِحيمِ ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن   

َعَذاَبا ُمِهيناا ينَ َحقاا َوَأْعَتْدََن لِْلَكاِفرِ  ونَ أُولَِئَك ُهُم اْلَكاِفرُ   
Nisâ Suresi 4/151. Ayet 

Diyanet Vakfı Meali 

İşte gerçekten kâfirLER bunlardır. Ve biz kâfirLERE alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. 

Nisâ Suresi 4/151. Ayet 

 

 

هللا الرحمن الرحيمبسم   

عذابا مهينا ينحقا واعتدنا للكافر  وناولئك هم الكافر   

İşte gerçekten kâfirLER bunlardır. Ve biz kâfirLERE alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. 

Nisâ Suresi 4/151. Ayet 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

64. EZBER DERSİ 



hizliogreniyorum.com 

الرهْْحَِن الرهِحيمِ ِبْسِم اَّللِه   

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

65. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 ِإنه اَّللهَ َمَع الهِذيَن ات هَقْوا َوالهِذيَن ُهْم ُُمِْسُنونَ 
Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Allah şüphesiz sakınanlarla ve iyilik yapanlarla beraberdir. 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Şüphesiz Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir. 

Diyanet Vakfı Meali 

Çünkü Allah, (kötülükten) sakınanlar ve güzel amel edenlerle beraberdir. 

Nahl Suresi 16/128. Ayet 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ونان هللا مع الذين اتقوا والذين هم محسن  



hizliogreniyorum.com 

هم محسنونان هللا مع الذين اتقوا والذين   

Nahl Suresi 16/128. Ayet 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=16&ayet=128 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

66. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 
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67. EZBER DERSİ 

اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ ِبْسِم   

َهْوَن َعِن اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت  بَ ْعُضُهْم ِمْن بَ ْعض  ََيُْمُروَن َِبْلُمْنَكِر َويَ ن ْ
ُهُم ِإنه اْلُمَناِفِقَي َنِسيَ ُهْم ف َ اْلَمْعُروِف َويَ ْقِبُضوَن أَْيِديَ ُهْم َنُسوا اَّللهَ 
 اْلَفاِسُقونَ 

Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir (birbirlerinin benzeridir). Kötülüğü 

emredip iyiliği yasaklarlar, ellerini de sıkı tutarlar. Onlar Allah’ı unuttular; Allah da onları 

unuttu. Şüphesiz münafıklar, fasıkların ta kendileridir. 

Tevbe Suresi 9/67. Ayet 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون 

بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نسوا 

 هللا فنسيهم ان المنافقي   هم الفاسقون

Tevbe Suresi 9/67. Ayet 

 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=9&ayet=67 

 

 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=9&ayet=67


hizliogreniyorum.com 

 

 

68. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 ُ فهاَر ََنَر َجَهنهَم َخاِلِديَن ِفيَها ِهَي َواْلكُ اْلُمَناِفِقَي َواْلُمَناِفَقاِت َوَعَد اَّلله
ُ َوََلُْم َعَذابن ُمِقيمن   َحْسبُ ُهْم َوَلَعنَ ُهُم اَّلله

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

والكفار نار جهنم المنافقي   والمنافقات وعد هللا 

 خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم هللا ولهم عذاب مقيم

Allah erkek münafıklara da kadın münafıklara da kâfirlere de içinde ebedî kalacakları 

cehennem ateşini vâdetti. 

Tevbe Suresi 9/68. Ayet 

 

 اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت 
Tevbe Suresi 9/67. Ayet 

 ُ اْلُمَناِفِقَي َواْلُمَناِفَقاِت َوَعَد اَّلله  
Tevbe Suresi 9/68. Ayet 



hizliogreniyorum.com 

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=9&ayet=68 

 

 

69. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

َأَشده ِمْنُكْم قُ وهةا َوَأْكثَ َر أَْمَواًلا َوأَْوًَلداا فَاْسَتْمتَ ُعوا ِِبَََلِقِهْم فَاْسَتْمتَ ْعُتْم َكالهِذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َكانُوا 
ِِبَََلِقُكْم َكَما اْسَتْمَتَع الهِذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم ِِبَََلِقِهْم َوُخْضُتْم َكالهِذي َخاُضوا أُولَِئَك َحِبَطْت 

نْ َيا َواَْلَِخرَِة َوأُولَِئَك ُهُم اْْلَاِسُرونَ  َأْعَماَُلُْم ِف الدُّ  
Tevbe Suresi 9/69. Ayet 

 

(Ey münafıklar!), siz de tıpkı sizden öncekiler gibisiniz: Onlar sizden daha güçlü, malları ve 

çocukları daha fazlaydı. Onlar paylarına düşenden faydalanmışlardı. Sizden öncekilerin, 

paylarına düşenden faydalandığı gibi siz de payınıza düşenden öylece faydalandınız ve 

onların daldığı gibi, siz de (dünya zevkine) daldınız. İşte onların dünyada da ahirette de 

amelleri boşa gitmiştir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. 

Tevbe Suresi 9/69. Ayet 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=9&ayet=68
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Tevbe Suresi 9/69. Ayet 
Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

 

70. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

ًَل بَ ْيعن ۪فيِه  َيَا اَي َُّها اله۪ذيَن ٰاَمنُاوا اَْنِفُقوا ِمها َرَزقْ َناُكْم ِمْن قَ ْبِل َاْن ََيِْتَ يَ ْومن 
 
 
َواْلَكاِفُروَن ُهُم الظهاِلُمونَ  َوًَل ُخلهةن َوًَل َشَفاَعةن  

Bakara Suresi 2/254. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Ey inananlar! Alışverişin, dostluğun, şefaatin olmayacağı günün gelmesinden önce sizi 

rızıklandırdığımızdan hayra sarfedin. İnkar edenler ancak yazık edenlerdir. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü 

gelmeden önce, size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. İnkâr edenler ise 

zalimlerin ta kendileridir. 

 

Diyanet Vakfı Meali 

Ey iman edenler! Kendisinde artık alış-veriş, dostluk ve kayırma bulunmayan gün (kıyamet) 

gelmeden önce, size verdiğimiz rızıktan hayır yolunda harcayın. Gerçekleri inkâr edenler 

elbette zalimlerdir. 

Bakara Suresi 2/254. Ayet 



hizliogreniyorum.com 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

 

71. EZBER DERSİ 

الرهِحيمِ ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن   

ُ اْلُمْؤِمِنَي َواْلُمْؤِمَناِت َجنهات  ََتْرِي ِمْن ََتِْتَها اْْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن  َوَعَد اَّلله
ِفيَها َوَمَساِكَن طَيِ َبةا ِف َجنهاِت َعْدن  َوِرْضَوانن ِمَن اَّللِه َأْكبَ ُر َذِلَك ُهَو 

 اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 
Tevbe Suresi 9/71. Ayet 

 

Tevbe Suresi 9/71. Ayet 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

Tevbe Suresi 9/71. Ayet 



hizliogreniyorum.com 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

 

72. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

73. EZBER DERSİ 

الرهِحيمِ ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن   

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

74. EZBER DERSİ 
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 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

 

75. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

76. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 
 



hizliogreniyorum.com 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

77. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

78. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

79. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 



hizliogreniyorum.com 

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

80. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

81. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 
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82. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

83. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

84. EZBER DERSİ 

الرهْْحَِن الرهِحيمِ  ِبْسِم اَّللهِ   

 
 



hizliogreniyorum.com 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

85. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

86. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

87. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 



hizliogreniyorum.com 

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

88. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

 

 

 

 

89. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

َّللِِه َما ِف السهَماَواِت َوَما ِف اْْلَْرِض َوُهَو اْلَعزِيُز اِلَِْكيمُ َسبهَح   



hizliogreniyorum.com 

Saff Suresi 61/1. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah'ı tesbih ederler. O, güçlüdür, Hakim'dir. 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ı tespih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet 

sahibidir. 

Diyanet Vakfı Meali 

Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah'ı tesbih eder. O, üstündür, hikmet sahibidir. 

Saff Suresi 61/1. Ayet 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ي ال
 
ي االرض وهو العزيز سبح هلل ما ف

 
سموات وما ف

 الحكيم

Saff Suresi 61/1. Ayet 

 

 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

Saff Suresi 61/1. Ayet 

90. EZBER DERSİ 



hizliogreniyorum.com 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

91. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

 

92. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 



hizliogreniyorum.com 

ا َوَما َكانَ   َما َكاَن ِإبْ رَاِهيُم يَ ُهوِدَيا َوًَل َنْصرَانِياا َوَلِكْن َكاَن َحِنيفاا ُمْسِلما
 ِمَن اْلُمْشرِِكيَ 

Âl-i İmrân Suresi 3/67. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

İbrahim, yahudi de, hıristiyan da değildi, ama doğruya yönelen bir müslimdi; ortak 

koşanlardan değildi. 

 

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 Vakfı Meali 

İbrahim, ne yahudi, ne de hıristiyan idi; fakat o, Allah'ı bir tanıyan dosdoğru bir müslüman idi; 

müşriklerden de 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 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

يهوديا وال نرصانيا ولكن كان حنيفا مسلما ما كان ابرهيم 

كي     وما كان من المرسر

Âl-i İmrân Suresi 3/67. Ayet 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=3&ayet=67 

 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=3&ayet=67
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93. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 َوَما يُ ْؤِمُن َأْكثَ رُُهْم َِبَّللِه ِإًله َوُهْم ُمْشرُِكونَ 
Yûsuf Suresi 12/106. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Onların çoğu, ortak koşmadan Allah'a inanmazlar. 

Diyanet İşleri Meali (Yeni)  106. Ayet Açıklaması 

 

Müşrikler, Allah’ın varlığına inanmakla birlikte, ilâh edindikleri kimseleri veya şeyleri Allah ile 

aralarında aracı ilâhlar olarak kabul ederler veya ancak Allah’a nisbet edilebilecek nitelikleri 

ilâh edindikleri bu şeylere verirler. 

 

Diyanet Vakfı Meali  106. Ayet Açıklaması 

 

Arabistan halkında tek tanrı inancı vardı; ancak çeşitli şekillerde Allah’a ortak koşuyorlardı. 

Mekkeliler, «Melekler Allah’ın kızlarıdır»; bir kısım müşrikler de, «Tanrı’ya yaklaşmak için 

putlara tapıyoruz» derlerdi. Hıristiyanlar, «İsa Allah’ın oğludur» derken, yahudiler de «Uzeyr 

Allah’ın oğludur» diyorlardı. Böylece insanların çoğu Allah’a ortak koşuyorlardı. Âyette 

bunlara işaret edilmektedir. 

Yûsuf Suresi 12/106. Ayet 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم



hizliogreniyorum.com 

 َوَما يُ ْؤِمُن َأْكثَ رُُهْم َِبَّللِه ِإًله َوُهْم ُمْشرُِكونَ 

كون هم باهلل اال وهم مرسر  وما يؤمن اكير

Onların çoğu, ortak koşmadan Allah'a inanmazlar. 

Yûsuf Suresi 12/106. Ayet 

 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=12&ayet=106 

 

 

 

94. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

 

95. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=12&ayet=106


hizliogreniyorum.com 

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 
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96. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

 

97. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

  



hizliogreniyorum.com 

 

98. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

  



hizliogreniyorum.com 

 

99. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

 

100. EZBER DERSİ 

  الرهْْحَِن الرهِحيمِ ِبْسِم اَّللهِ 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

101. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 



hizliogreniyorum.com 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

102. EZBER DERSİ 

الرهِحيمِ ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن   

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

103. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 



hizliogreniyorum.com 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

104. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 

الرحمن الرحيم بسم هللا  

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 
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105. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 أُولَِئَك َعَلى ُهداى ِمْن َرِبِ ِْم َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 
Lokman Suresi 31/5. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

İşte onlar Rablerinin yolunda olanlardır, işte onlar saadete erenlerdir. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

İşte onlar, Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve işte onlar kurtuluşa erenlerin ta 

kendileridir. 

 

Diyanet Vakfı Meali 

İşte onlar, Rableri tarafından gösterilmiş doğru yol üzeredirler ve onlar kurtuluşa erenlerdir. 

Lokman Suresi 31/5. Ayet 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 اولئك عل هدى من رب  هم واولئك هم المفلحون

Lokman Suresi 31/5. Ayet 

 
https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=31&ayet=5 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

106. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

107. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 



hizliogreniyorum.com 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

108. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

109. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

110. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

َ َكاَن َعِليماا َحِكيماا َ َوًَل ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن َواْلُمَناِفِقَي ِإنه اَّلله  ََي أَي َُّها النهِبُّ اتهِق اَّلله
Ahzâb Suresi 33/1. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Ey peygamber! Allah'tan sakın, inkarcılara ve iki yüzlülere uyma, Allah şüphesiz bilendir, 

hakim'dir. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Ey Peygamber! Allah’a karşı gelmekten sakın. Kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz 

Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. 

 

Diyanet Vakfı Meali 

Ey Peygamber! Allah'tan kork, kâfirlere ve münafıklara boyun eğme. Elbette Allah her şeyi 

bilmekte ve yerli yerince yapmaktadır. 

Ahzâb Suresi 33/1. Ayet 



hizliogreniyorum.com 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ي اتق هللا وال تطع الكافرين  والمنافقي   ان هللا يا ايها الننر

 كان عليما حكيما

Ahzâb Suresi 33/1. Ayet 

 
https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=33&ayet=1 

 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

111. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=33&ayet=1
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112. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 ُ ُ الهِذيَن َكَفُروا ِبَغْيِظِهْم ََلْ يَ َناُلوا َخي ْراا وََكَفى اَّلله اْلُمْؤِمِنَي اْلِقَتاَل َوَرده اَّلله
ُ َقِوَيا َعزِيزاا  وََكاَن اَّلله

Ahzâb Suresi 33/25. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Allah inkar edenleri, kinleriyle geri çevirdi, bir hayra ulaşamadılar; savaşta, inananlara Allah'ın 

yardımı yetti. Allah kuvvetli olandır, güçlü olandır. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Allah, inkâr edenleri, hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah, savaşta 

mü’minlere kâfi geldi. Allah, kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. 

 

Diyanet Vakfı Meali 

Allah, o inkâr edenleri hiçbir fayda elde edemeden öfkeleri ile geri çevirdi. Allah(ın yardımı) 

savaşta müminlere yetti. Allah güçlüdür, mutlak galiptir.  

Ahzâb Suresi 33/25. Ayet 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ا وكف  هللا  ورد هللا الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خي 

 المؤمني   القتال وكان هللا قويا عزيزا



hizliogreniyorum.com 

Ahzâb Suresi 33/25. Ayet 

 
https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=33&ayet=25 

 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

113. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

114. EZBER DERSİ 

الرهِحيمِ ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن   

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=33&ayet=25
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Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

115. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

116. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 

لرحمن الرحيمبسم هللا ا  

 
 



hizliogreniyorum.com 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

117. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

118. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

119. EZBER DERSİ 
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 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

120. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

121. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 



hizliogreniyorum.com 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

122. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

123. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

124. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 َوَلْوًَل َفْضُل اَّللِه َعَلْيُكْم َوَرْْحَُتُه َوَأنه اَّللهَ تَ وهابن َحِكيمن 
Nûr Suresi 24/10. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Allah'ın size nimet ve rahmeti bulunmasa ve Allah tevbeleri kabul eden ve Hakim olmasaydı 

suçlunun hemen cezasını verirdi.* 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Allah’ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul eden, hüküm ve hikmet 

sahibi olmasaydı, hâliniz nice olurdu? 

 

Diyanet Vakfı Meali 

Ya Allah'ın size bol lütfu ve merhameti bulunmasaydı ve Allah, tevbeleri kabul eden hüküm 

ve hikmet sahibi olmasaydı (haliniz nice olurdu)! 

Nûr Suresi 24/10. Ayet 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ولوال فضل هللا عليكم ورحمته وان هللا تواب حكيم

Nûr Suresi 24/10. Ayet 
https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=24&ayet=10 

https://www.kuranmeali.com/ArapcaAra.php?kelime=%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84

%D9%84%D9%87+%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8+%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85

&AramaTipi=hepsi&ara=ara 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

125. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

ُيُِبُّوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِف الهِذيَن َآَمُنوا ََلُْم َعَذابن أَلِيمن ِف ِإنه الهِذيَن 
ُ يَ ْعَلُم َوأَنْ ُتْم ًَل تَ ْعَلُمونَ  نْ َيا َواَْلَِخَرِة َواَّلله  الدُّ

Nûr Suresi 24/19. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Müminler arasından hayasızlığın yayılmasını arzu edenlere, işte onlara, dünya ve ahirette can 

yakıcı azap vardır. Allah bilir, siz ise bilmezsiniz. 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

İnananlar arasında hayâsızlığın yayılmasını arzu eden kimseler var ya; onlar için dünya ve 

ahirette elem dolu bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. 

Diyanet Vakfı Meali 

İnananlar arasında çirkin şeylerin yayılmasını arzulayan kimseler için dünyada da ahirette de 

çetin bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. 

Nûr Suresi 24/19. Ayet 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=24&ayet=10
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

ي الذين امنوا لهم ان الذين 
 
يحبون ان تشيع الفاحشة ف

ي الدنيا واالخرة وهللا يعلم وانتم ال تعلمون
 
 عذاب اليم ف

 

Nûr Suresi 24/19. Ayet 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=24&ayet=19 

https://www.kuranmeali.com/ArapcaAra.php?kelime=%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%

D9%87+%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%85+%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%85+%

D9%84%D8%A7+%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86&AramaTipi=hepsi&ar

a=ara 

 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

126. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 يَ ْوَم َتْشَهُد َعَلْيِهْم أَْلِسنَ تُ ُهْم َوأَْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِبَا َكانُوا يَ ْعَمُلونَ 
Nûr Suresi 24/24. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

23,24. İffetli, habersiz, mümin kadınlara zina isnat edenler dünya ve ahirette 

lanetlenmişlerdir. Kendi dilleri, elleri ve ayakları, yapmış olduklarına şahidlik ettikleri gün 

onlar büyük azaba uğrayacaklardır. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=24&ayet=19
https://www.kuranmeali.com/ArapcaAra.php?kelime=%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%85+%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%85+%D9%84%D8%A7+%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86&AramaTipi=hepsi&ara=ara
https://www.kuranmeali.com/ArapcaAra.php?kelime=%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%85+%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%85+%D9%84%D8%A7+%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86&AramaTipi=hepsi&ara=ara
https://www.kuranmeali.com/ArapcaAra.php?kelime=%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%85+%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%85+%D9%84%D8%A7+%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86&AramaTipi=hepsi&ara=ara
https://www.kuranmeali.com/ArapcaAra.php?kelime=%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%85+%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%85+%D9%84%D8%A7+%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86&AramaTipi=hepsi&ara=ara
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23,24. İffetli ve (haklarında uydurulan kötülüklerden) habersiz mü’min kadınlara zina isnat 

edenler, gerçekten dünya ve ahirette lânetlenmişlerdir. İşlemiş oldukları günahtan dolayı 

dillerinin, ellerinin ve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri günde onlara çok 

büyük bir azap vardır. 

 

Diyanet Vakfı Meali 

23, 24. Namuslu, kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnadında bulunanlar, dünya 

ve ahirette lânetlenmişlerdir. Yapmış olduklarına, dilleri, elleri ve ayaklarının, aleyhlerinde 

şahitlik edeceği gün onlar için çok büyük bir azap vardır. 

Nûr Suresi 24/24. Ayet 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا 

 يعملون

Nûr Suresi 24/24. Ayet 

 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=24&ayet=24 

 

https://www.kuranmeali.com/ArapcaAra.php?kelime=%D8%A8%D9%85%D8%A7+%D9%83

%D8%A7%D9%86+%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86&AramaTipi=hepsi&

ara=ara 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

127. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 



hizliogreniyorum.com 

 

الرحيمبسم هللا الرحمن   

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

128. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

129. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 



hizliogreniyorum.com 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

130. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

نْ َيا َواَْلَِخرَِة َوَما ََلُْم ِمْن  ا ِف الدُّ بُ ُهْم َعَذاَبا َشِديدا فََأمها الهِذيَن َكَفُروا فَُأَعذِ 
 ََنِصرِينَ 

Âl-i İmrân Suresi 3/56. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

55,56. Allah demişti ki: "Ey İsa! Ben seni eceline yetireceğim, seni kendime yükselteceğim, 

inkar edenlerden seni tertemiz ayıracağım; sana uyanları, kıyamet gününe kadar, inkar 

edenlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz Banadır. Ayrılığa düştüğünüz hususlarda 

aranızda hükmedeceğim. İnkar edenleri de dünya ve ahirette şiddetli azaba uğratacağım. 

Onların hiç yardımcıları olmayacaktır." 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

“İnkâr edenlere gelince, onlara dünyada da, ahirette de şiddetli bir şekilde azab edeceğim. 

Onların hiç yardımcıları da olmayacaktır.” 

 

Diyanet Vakfı Meali 

İnkâr edenler var ya, onları dünya ve ahirette şiddetli bir azaba çarptıracağım; onların hiç 

yardımcıları da olmayacak. 



hizliogreniyorum.com 

Âl-i İmrân Suresi 3/56. Ayet 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

ي الدنيا واالخرة فاما الذين كفروا فاعذ
 
بهم عذابا شديدا ف

 وما لهم من نارصين

Âl-i İmrân Suresi 3/56. Ayet 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

131. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

132. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 



hizliogreniyorum.com 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

133. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

134. EZBER DERSİ 

ِن الرهِحيمِ ِبْسِم اَّللِه الرهْحَْ   
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

135. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

136. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

137. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

138. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
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Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

139. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

140. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
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Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

141. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

142. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

143. EZBER DERSİ 
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 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

144. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

145. EZBER DERSİ 

اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ ِبْسِم   
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

146. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 
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147. EZBER DERSİ 

الرهْْحَِن الرهِحيمِ ِبْسِم اَّللِه   

الهِذيَن يُ ْنِفُقوَن ِف السهرهاِء َوالضهرهاِء َواْلَكاِظِمَي اْلَغْيَظ َواْلَعاِفَي َعِن النهاِس 
ُ ُيُِبُّ اْلُمْحِسِنيَ   َواَّلله

Âl-i İmrân Suresi 3/134. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Onlar bollukta ve darlıkta sarfederler, öfkelerini yenerler, insanların kusurlarını affederler. 

Allah iyilik yapanları sever. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları 

affedenlerdir. Allah, iyilik edenleri sever. 

 

Diyanet Vakfı Meali 

O takvâ sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları 

affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever. 

Âl-i İmrân Suresi 3/134. Ayet 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ا   ي الرساء والرص 
 
ء والكاظمي   الغيظ الذين ينفقون ف

 والعافي   عن الناس وهللا يحب المحسني   

Âl-i İmrân Suresi 3/134. Ayet 



hizliogreniyorum.com 

 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=3&ayet=134 

 

 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

148. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

ُ ُيُِبُّ اْلُمْحِسِنيَ  نْ َيا َوُحْسَن ثَ َواِب اَْلَِخَرِة َواَّلله ُ ثَ َواَب الدُّ  َفَآََتُهُم اَّلله
Âl-i İmrân Suresi 3/148. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Bu yüzden Allah onlara dünya nimetini de ahiret nimetini de fazlasiyle verdi. Allah işlerini iyi 

yapanları sever.* 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Allah da onlara hem dünya nimetini, hem de ahiretin güzel mükâfatını verdi. Allah, güzel 

davrananları sever. 

 

Diyanet Vakfı Meali 

Allah da onlara dünya nimetini ve (daha da önemlisi,) ahiret sevabının güzelliğini verdi. Allah, 

iyi davrananları sever. 

Âl-i İmrân Suresi 3/148. Ayet 

 

 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=3&ayet=134
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

فاتيهم هللا ثواب الدنيا وحسن ثواب االخرة وهللا يحب 

 المحسني   

Âl-i İmrân Suresi 3/148. Ayet 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=3&ayet=148 

 

149. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

نَ ْقِضِهْم ِميثَاقَ ُهْم َلَعنهاُهْم َوَجَعْلَنا قُ ُلوبَ ُهْم َقاِسَيةا ُُيَر ِفُوَن اْلَكِلَم َعْن فَِبَما 
ُهْم ِإًله  ُروا ِبِه َوًَل تَ زَاُل َتطهِلُع َعَلى َخائَِنة  ِمن ْ َمَواِضِعِه َوَنُسوا َحظاا ِمها ذُكِ 

ُهْم َواْصَفْح ِإنه  ُهْم َفاْعُف َعن ْ اَّللهَ ُيُِبُّ اْلُمْحِسِنيَ قَِليَلا ِمن ْ  
         Mâide Suresi 5/13. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Sözlerini bozdukları için onlara lanet ettik, kalblerini katılaştırdık. Onlar sözleri yerlerinden 

değiştirirler. Kendilerine belletilenin bir kısmını unuttular. İçlerinden pek azından başkasının 

daima hainliklerini görürsün, onları affet ve geç. Allah iyilik yapanları şüphesiz sever. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

İşte, verdikleri sözlerini bozmaları sebebiyledir ki onları lânetledik, kalplerini de kaskatı kıldık. 

Kelimeleri yerlerinden kaydırarak (tahrif edip) değiştiriyorlar. Akıllarından çıkarmamaları 

istenen şeylerden önemli bir kısmını da unuttular. (Ey Muhammed!) İçlerinden pek azı hariç, 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=3&ayet=148
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onların daima bir hainliğini görüyorsun. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. Çünkü Allah, 

iyilik yapanları sever. 

 

Diyanet Vakfı Meali 

Sözlerini bozmaları sebebiyle onları lânetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin 

yerlerini değiştirirler (kitaplarını tahrif ederler). Kendilerine öğretilen ahkâmın (Tevrat'ın) 

önemli bir bölümünü de unuttular. İçlerinden pek azı hariç, onlardan daima bir hainlik 

görürsün. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. 

         Mâide Suresi 5/13. Ayet 

Diyanet Vakfı Meali  13. Ayet Açıklaması 

 

 

 Tevrat yalnızca bir nüsha idi. Kimsenin ezberinde de tamamı mevcut değildi. İsrailoğulları 

Babilliler’e esir düşünce Tevrat nüshası kayboldu. Yıllarca sonra İsrailoğulları esaretten 

kurtulunca hatırda kalan bazı bölümler yeniden yazıldı. Bugün elde bulunan Tevrat’ta da bu 

eksik bölümler ile kısmen Hz. Musa’nın hayatı yazılıdır. 

Mâide Suresi 5/13. Ayet 
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوب  هم قاسية  

يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به 

منهم فاعف وال تزال تطلع عل خائنة منهم اال قليال 

 عنهم واصفح ان هللا يحب المحسني   

Mâide Suresi 5/13. Ayet 
 



hizliogreniyorum.com 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=5&ayet=13 

 

 

150. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

لَْيَس َعَلى الهِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصهاِِلَاِت ُجَناحن ِفيَما َطِعُموا ِإَذا َما ات هَقْوا 
ُ ُيُِ  بُّ َوَآَمُنوا َوَعِمُلوا الصهاِِلَاِت ُُثه ات هَقْوا َوَآَمُنوا ُُثه ات هَقْوا َوَأْحَسُنوا َواَّلله

 اْلُمْحِسِنيَ 
Mâide Suresi 5/93. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

İnananlara ve yararlı iş işleyenlere, -sakınırlar, inanırlar, yararlı işler işlerler, sonra haramdan 

sakınıp inanırlar ve sonra isyandan sakınıp iyilik yaparlarsa- daha önceleri tatmış 

olduklarından dolayı bir sorumluluk yoktur. Allah iyi davrananları sever. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

İman edip salih ameller işleyenlere; Allah’a karşı gelmekten sakındıkları, iman ettikleri ve 

salih amel işledikleri, sonra Allah’a karşı gelmekten sakındıkları ve iman ettikleri, sonra yine 

Allah’a karşı gelmekten sakındıkları ve iyilik ettikleri takdirde, daha önce tatmış olduklarından 

dolayı bir günah yoktur. Allah, iyilik edenleri sever. 

 

Diyanet Vakfı Meali 

İman eden ve iyi işler yapanlara, hakkıyle sakınıp iman ettikleri ve iyi işler yaptıkları, sonra 

yine hakkıyle sakınıp iman ettikleri, sonra da hakkıyle sakınıp yaptıklarını, ellerinden 

geldiğince güzel yaptıkları takdirde (haram kılınmadan önce) tattıklarından dolayı günah 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=5&ayet=13
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yoktur. (Önemli olan inandıktan sonra iman ve iyi amelde sebattır). Allah iyi ve güzel 

yapanları sever. 

Mâide Suresi 5/93. Ayet 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ليس عل الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما 

طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا 

يحب المحسني   وامنوا ثم اتقوا واحسنوا وهللا   

Mâide Suresi 5/93. Ayet 

 
https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=5&ayet=93 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

151. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

ُتْم ُتُِبُّوَن اَّللهَ فَاتهِبُعوِن  ُ ُقْل ِإْن ُكن ْ ُ َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواَّلله ُُيِْبْبُكُم اَّلله
 َغُفوٌر رَِحيمٌ 
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 ُ ُ َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواَّلله ُتْم َتُِبُّوَن اَّللهَ َفاتهِبُعوّن ُُيِْبْبُكُم اَّلله ُقْل ِإْن ُكن ْ
 َغُفورن َرِحيمن 

Âl-i İmrân Suresi 3/31. Ayet  

 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

De ki: "Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Allah da sizi sevsin ve 

günahlarınızı bağışlasın. Allah affeder ve merhamet eder". 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve 

günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet 

edendir.” 

 

Diyanet Vakfı Meali 

(Resûlüm!) De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi 

sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve 

esirgeyicidir. 

Âl-i İmrân Suresi 3/31. Ayet  
 بسم هللا الرحمن الرحيم

ي يحببكم هللا ويغفر 
قل ان كنتم تحبون هللا فاتبعون 

 لكم ذنوبكم وهللا غفور رحيم

Âl-i İmrân Suresi 3/31. Ayet  
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Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

152. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

153. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

154. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

155. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

156. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

الصهَواِعَق فَ ُيِصيُب ِِبَا َمْن َيَشاُء َوُهْم َوُيَسبِ ُح الرهْعُد ِِبَْمِدِه َواْلَمََلِئَكُة ِمْن ِخيَفِتِه َويُ ْرِسُل 
 ُُيَاِدُلوَن ِف اَّللِه َوُهَو َشِديُد اْلِمَحالِ 

Ra’d Suresi 13/13. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

O'nu, gök gürlemesi hamd ile, melekler de korkularından tesbih ederler. Onlar pek kuvvetli 

olan Allah hakkında çekişirken, O, yıldırımları gönderir de onlarla dilediğini çarpar. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Gök gürlemesi O’na hamd ederek tespih eder. Melekler de O’nun korkusundan tespih 

ederler. O, yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Onlar ise Allah hakkında 

mücadele ediyorlar. Hâlbuki O, azabı çok şiddetli olandır. 



hizliogreniyorum.com 

 

Diyanet Vakfı Meali 

Gök gürültüsü Allah'ı hamd ile tesbih eder. Melekler de O'nun heybetinden dolayı tesbih 

ederler. Onlar, Allah hakkında mücâdele edip dururken O, yıldırımlar gönderip onlarla 

dilediğini çarpar. Ve O, azabı pek şiddetli olandır. 

Ra’d Suresi 13/13. Ayet 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

Ra’d  13/13 

ويسبح الرعد بحمده والملئكة من خيفته ويرسل 

ي هللا 
 
الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون ف

 وهو شديد المحال

Ra’d Suresi 13/13. Ayet 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=13&ayet=13 

 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 
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157. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

يعاا َأنه قُ ْرَآَنا ُسريِ َْت بِِه اْْلَِباُل أَْو ُقطِ َعْت بِِه اْْلَْرُض أَْو ُكلِ َم بِِه اْلَمْوَتى َبْل َّللِِه اْْلَْمُر َجَِ َوَلْو 
يعاا َوًَل يَ َزاُل الهِذيَن َكَفُروا تُ  ُ ََلََدى النهاَس َجَِ َئِس الهِذيَن َآَمُنوا َأْن َلْو َيَشاُء اَّلله ِصيبُ ُهْم ِبَا أَفَ َلْم يَ ي ْ
 َصنَ ُعوا قَارَِعةن أَْو ََتُلُّ َقرِيباا ِمْن َدارِِهْم َحَّته ََيِْتَ َوْعُد اَّللِه ِإنه اَّللهَ ًَل َُيِْلُف اْلِميَعادَ 

Ra’d Suresi 13/31. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Eğer Kuran ile dağlar yürütülmüş veya yeryüzü parçalanmış yahut ölüler konuşturulmuş 

olsaydı, kafirler yine de inanmazlardı. Oysa bütün işler Allah'a aittir. İnananların, "Allah dilese 

bütün insanları doğru yola eriştirebilir" gerçeğini akılları kesmedi mi? Allah'ın sözü yerine 

gelinceye kadar, yaptıkları işler sebebiyle inkar edenlere bir belanın dokunması veya evlerinin 

yakınına inmesi devam eder durur. Allah, verdiği sözden şüphesiz caymaz. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Kendisiyle dağların yürütüleceği veya yeryüzünün parçalanacağı, ya da ölülerin 

konuşturulacağı bir Kur’an olacak olsaydı (o yine bu kitap olurdu). Fakat bütün emir yalnız 

Allah’ındır. İman edenler anlamadılar mı ki, Allah dileseydi bütün insanları doğru yola 

eriştirirdi. Allah’ın sözü yerine gelinceye kadar, inkâr edenlere yaptıkları işler sebebiyle 

devamlı olarak, ya büyük bir felaket gelecek veya o felaket yurtlarının yakınına inecektir. 

Şüphesiz Allah, verdiği sözden dönmez. 

 

Diyanet Vakfı Meali 

Eğer okunan bir Kitapla dağlar yürütülseydi veya onunla yer parçalansaydı, yahut onunla 

ölüler konuşturulsaydı (o Kitap yine bu Kur'an olacaktı). Fakat bütün işler Allah'a aittir. İman 

edenler hâla bilmediler mi ki, Allah dileseydi bütün insanları hidayete erdirirdi? Allah'ın vâdi 

gelinceye kadar inkâr edenlere, yaptıklarından dolayı ya ansızın büyük bir belâ gelmeye 

devam edecek veya o belâ evlerinin yakınına inecek. Allah, vâdinden asla dönmez. 
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Diyanet Vakfı Meali  31. Ayet Açıklaması 

 

 

 Rivayet olunduğuna göre, Resûlullah (s.a.) Mekke kâfirlerine İslâm’ı anlattığı bir gün, 

müşriklerden Abdullah b. Ümeyye el-Mah-zûmî adında birisi dedi ki: «Mekke’nin şu iki dağı 

bizi çok sıkıyor, bunları buradan kaldır da yerimiz genişlesin. O dağların arasından ırmaklar 

akıt, ziraata elverişli yerler aç, atalarımızdan ölmüş olan falan ve falan şahısları dirilt de 

söylesinler bakalım, senin söylediklerin doğru mu değil mi?» İşte bunun üzerine 31. âyet indi. 

Ve onlara bildirildi ki, peygamber göndermek ve Kur’an indirmekten maksat bu sizin 

dedikleriniz değildir. Bununla beraber herhangi bir kitap vasıtasıyla öyle şeyler yapılacak 

olsaydı yine bu Kur’an ile yapılırdı. Ama Kur’an’ın indirilmesindeki hikmet ve gaye her şeyden 

önce insanları hidayete erdirmek, kalpleri Allah’ın zikri ile tatmin ve tenvir etmektir. 

Ra’d Suresi 13/31. Ayet 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ت به الجبال او قطعت به االرض او كلم  ولو ان قرانا سي 

به المون  بل هلل االمر جميعا افلم يأيس الذين امنوا ان 

لو يشاء هللا لهدى الناس جميعا وال يزال الذين كفروا 

تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا من دارهم حن  

ي وع
د هللا ان هللا ال يخلف الميعاديأن   

 

Ra’d Suresi 13/31. Ayet 
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Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

158. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

ُ ًَل ِإَلَه ِإًله ُهَو اِلَْيُّ اْلَقيُّوُم ًَل ََتُْخُذُه ِسَنةن َوًَل نَ ْومن َلُه َما ِف  السهَماَواِت َوَما ِف اْْلَْرِض َمْن اَّلله
ْن ِعْلِمِه َذا الهِذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإًله ِبِِْذنِِه يَ ْعَلُم َما بَ ْيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوًَل ُيُِيطُوَن ِبَشْيء  مِ 

ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيمُ ِإًله ِبَا َشاَء َوِسَع ُكْرِسيُُّه السهَماَواِت َواْْلَْرَض َوًَل يَ ُئوُدُه   

Bakara Suresi 2/255. Ayet 

 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Allah, O'ndan başka tanrı olmayan, kendisini uyuklama ve uyku tutmayan, diri, her an 

yaratıklarını gözetip durandır. Göklerde olan ve yerde olan ancak O'nundur. O'nun izni 

olmadan katında şefaat edecek kimdir? Onların işlediklerini ve işleyeceklerini bilir, 

dilediğinden başka ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar. Hükümranlığı gökleri ve yeri 

kaplamıştır, onların gözetilmesi O'na ağır gelmez. O yücedir, büyüktür. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur.[70] O’nu ne bir 

uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni 

olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir?[71] O, kulların önlerindekileri ve 

arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği 

kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp 

kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup 

gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür. 

 

Diyanet Vakfı Meali 

Allah, O'ndan başka tanrı yoktur; O, hayydir, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de 

uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat 

edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz.) O'nun 
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bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun 

kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, 

büyüktür. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni)  255. Ayet Açıklaması 

70. Kayyûm, “varlığı kendinden, kendi kendine yeterli, yarattıklarına hâkim ve onları koruyup 

gözeten” demektir. 

71. Şefaat ile ilgili olarak bakınız: Bakara sûresi, âyet, 48. 

72. Bu âyet, Âyetü’l-Kürsî (kürsü âyeti) diye adlandırılır. “Kürsü”, Allah’ın kudret ve azameti, 

O’nun her şeyi kapsayan ilmi demektir. Âyette, Allah Teâlâ kendi zatının çok veciz bir tanımını 

yapmaktadır. Kitab-ı Mukaddes’te yanlış ve tahrif edilmiş bir biçimde anlatılan Allah, burada 

nasıl ise öyle tarif edilmektedir. O, yerde, gökte ve ikisi arasında olan her şeyin sahibi ve 

mâlikidir. Hiç kimse hâkimiyetinde, otoritesinde, mülkünde ve yönetiminde O’na ortak 

değildir. Hiçbir şey O’na rakip ve eş olamaz. O, mutlak ilim ve irade sahibidir. O’na hiçbir 

varlık güç yetiremez. O, bütün evrenin sahibi, yöneticisi ve hâkimidir. 

 

Diyanet Vakfı Meali  255. Ayet Açıklaması 

 

 

 İçinde «kürsî» kelimesi geçtiği için bu âyete «Âyetü’l-kürsî» denilmiştir. Burada kürsî 

bildiğimiz taht manasında olmayıp Allah’ın şanına lâyık, mahiyetini ancak kendisinin bildiği 

bir varlıktır. O’nun yüce sıfatlarını ve eşsiz kudretini anlatan bu âyetin azameti, onu 

okumanın büyük sevabı ve tesirleri hakkında hadisler vardır. Efendimiz bir hadisinde şöyle 

buyurmuştur: «Kur’an’da en büyük âyet, Âyetü’l-kürsî’dir. Onu okuyana Allah bir melek 

gönderir, onun hasenâtını yazar. İçinde okunduğu evi, şeytan otuz gün terkeder. O eve kırk 

gün sihir ve sihirbaz giremez. Yâ Ali! Bunu evlâdına, ailene ve komşularına öğret.» Başka bir 

hadiste de: «Günlerin önemlisi cuma, sözlerin üstünü Kur’an, Kur’an’ın en önemli suresi el-

Bakara, Bakara’nın en büyük âyeti de Âyetü’l-kürsî’-dir» denilmiştir. Hayy, lügatte diri, canlı 

manasına gelir. Allah’ın sıfatlarından olup, devamlı var olan, kesintiye uğramayan, varlığı 

ezelî ve ebedî olan demektir. Kayyûm ise, bütün mahlûkatın idaresini bizzat yürüten, hepsini 

hesaba çeken demektir. 

Bakara Suresi 2/255. Ayet 

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 

ي االرض 
 
ي السموات وما ف

 
من ذا الذي يشفع عنده ما ف

اال باذنه يعلم ما بي   ايديهم وما خلفهم وال يحيطون 

ء من علمه اال بما شاء وسع كرسيه السموات  ي
بىسر

العلي العظيمواالرض وال يؤده حفظهما وهو   

Bakara Suresi 2/255. Ayet 

 

 

 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=2&ayet=255 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

159. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

ُ َويَ ْعَلُم َما ِف ُقْل ِإْن َُتُْفوا َما ِف ُصُدورُِكْم َأْو تُ ْبُدوُه  يَ ْعَلْمُه اَّلله
ُ َعَلى ُكلِ  َشْيء  َقِديرن   السهَماَواِت َوَما ِف اْْلَْرِض َواَّلله
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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 

 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 

 

هللا الرحمن الرحيمبسم   

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

ء قدير ي
ي االرض وهللا عل كل ىسر

 
ي السموات وما ف

 
 ما ف

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



hizliogreniyorum.com 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=3&ayet=29 

 

 

 

 

 

 

 

160. EZBER DERSİ 

 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

السهَماِء َواْْلَْرِض ِإنه َذِلَك ِف ِكَتاب  ِإنه َذِلَك أَََلْ تَ ْعَلْم َأنه اَّللهَ يَ ْعَلُم َما ِف 
 َعَلى اَّللِه َيِسرين 

 
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. 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=3&ayet=29
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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 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

ي  
 
ي السماء واالرض ان ذلك ف

 
الم تعلم ان هللا يعلم ما ف

يسي   كتاب ان ذلك عل هللا  

Hac Suresi 22/70. Ayet 
Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=22&ayet=70 

 

161. EZBER DERSİ 

الرهِحيمِ ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن   

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

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

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

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=22&ayet=70
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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 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 يعلم ما بي   ايديهم وما خلفهم واىل هللا ترجع االمور

Hac Suresi 22/76. Ayet 

 

 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=22&ayet=76 

 

 

162. EZBER DERSİ 

اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ ِبْسِم   

 
Muhammed Suresi 47/19. Ayet 
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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. 

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. 

Muhammed Suresi 47/19. Ayet 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

فاعلم انه ال اله اال هللا واستغفر لذنبك وللمؤمني   

ومثويكموالمؤمنات وهللا يعلم متقلبكم   

Muhammed Suresi 47/19. Ayet 
Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=47&ayet=19 

 

163. EZBER DERSİ 

الرهْْحَِن الرهِحيمِ ِبْسِم اَّللِه   

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=47&ayet=19
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ُ َ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

ي السموات واالرض ويعلم ما ترسون وما 
 
يعلم ما ف

 تعلنون وهللا عليم بذات الصدور

Teğâbun Suresi 64/4. Ayet 
Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

164. EZBER DERSİ 
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 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

ُ ِإنهُه يَ ْعَلُم اْْلَْهَر َوَما ََيَْفى  ِإًله َما َشاَء اَّلله
A’lâ Suresi 87/7. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Allah'ın dilediği bundan müstesnadır. Doğrusu açığı da, gizliyi de bilen O'dur. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Ancak Allah’ın dilediği başka. Şüphesiz O, açık olanı da bilir, gizliyi de. 

 

Diyanet Vakfı Meali 

6, 7. Sana (Kur'an'ı) okutacağız; artık Allah'ın dilediği hariç, sen hiç unutmayacaksın. Şüphesiz 

Allah, açığı ve gizleneni bilir. 

A’lâ Suresi 87/7. Ayet 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 اال ما شاء هللا انه يعلم الجهر وما يخف  

A’lâ Suresi 87/7. Ayet 

 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=87&ayet=7 

 

165. EZBER DERSİ 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=87&ayet=7


hizliogreniyorum.com 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

وََكَفى َِبَّللِه وَِكيَلا َوَّللِِه َما ِف السهَماَواِت َوَما ِف اْْلَْرِض   
Nisâ Suresi 4/132. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Vekil olarak Allah yeter. 

 

Diyanet Vakfı Meali 

Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter. 

Nisâ Suresi 4/132. Ayet 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

ي االرض وكف  باهلل وكيال
 
ي السموات وما ف

 
 وهلل ما ف

 

Nisâ Suresi 4/132. Ayet 
Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=4&ayet=132 

 

166. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=4&ayet=132


hizliogreniyorum.com 

ُ َربُّ اْلعَ  اَلِميَ َوَما َتَشاُءوَن ِإًله َأْن َيَشاَء اَّلله  
Tekvîr Suresi 81/29. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe sizler bir şey dileyemezsiniz.* 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. 

 

Diyanet Vakfı Meali 

Âlemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. 

Tekvîr Suresi 81/29. Ayet 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 وما تشاؤن اال ان يشاء هللا رب العالمي   

Tekvîr Suresi 81/29. Ayet 
Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

167. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 َوتَ وَكهْل َعَلى اَّللِه وََكَفى َِبَّللِه وَِكيَلا 
Ahzâb Suresi 33/3. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Allah'a güven, Allah, vekil olarak yeter. 



hizliogreniyorum.com 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Allah’a tevekkül et, vekil olarak Allah yeter. 

 

Diyanet Vakfı Meali 

Allah'a güven. Vekîl olarak Allah yeter. 

 

Ahzâb Suresi 33/3. Ayet 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 وتوكل عل هللا وكف  باهلل وكيال

Ahzâb Suresi 33/3. Ayet 
Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=33&ayet=3 

 

168. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=33&ayet=3


hizliogreniyorum.com 

ُأوَلِئَك َجَزاُؤُهْم َمْغِفَرٌة ِمْن َرّبِِِْم َوَجنهاٌت ََتِْري ِمْن َُتِْتَها اْْلَنْ َهاُر 
اْلَعاِمِليَ َخاِلِديَن ِفيَها َونِْعَم َأْجُر   

 

 

 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

أُولَِئَك َجزَاُؤُهْم َمْغِفَرةن ِمْن َرِبِ ِْم َوَجنهاتن ََتْرِي ِمْن ََتِْتَها اْْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن 
 ِفيَها َونِْعَم َأْجُر اْلَعاِمِليَ 

Âl-i İmrân Suresi 3/136. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Onların hareketlerinin karşılığı Rablerinden bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan, içinde 

temelli kalacakları cennetlerdir. İyi davrananların ne güzel ecri vardır! 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

İşte onların mükâfatı Rab’leri tarafından bağışlanma ve içinden ırmaklar akan cennetlerdir ki 

orada ebedî kalacaklardır. (Allah yolunda) çalışanların mükâfatı ne güzeldir! 

 

Diyanet Vakfı Meali 



hizliogreniyorum.com 

İşte onların mükâfatı, Rableri tarafından bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan, içinde 

ebedî kalacakları cennetlerdir. Böyle amel edenlerin mükâfatı ne güzeldir! 

Âl-i İmrân Suresi 3/136. Ayet 

 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

اولئك جزاؤهم مغفرة من رب  هم وجنات تجري من 

 تحتها االنهار خالدين فيها ونعم اجر العاملي   

Âl-i İmrân Suresi 3/136. Ayet 

 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=3&ayet=136 

 

169. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=3&ayet=136


hizliogreniyorum.com 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

 

 

 

 

170. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

ْم ِفيَها 
 
ِة ه

َّ
َجن
ْ
ْصَحاب  ال

َ
 أ
َ
ِئك

َ
ول
ُ
اِلَحاِت أ وا الصَّ

ُ
ِمل
َ
وا َوع

 
َمن
َ
ِذيَن آ

َ
َوال

 
َ
ون

 
اِلد

َ
  خ

Bakara Suresi 2/82. Ayet 

 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

İnanıp yararlı işler yapan kimseler cennetlik olanlardır, onlar da orada temellidirler. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

İman edip salih ameller işleyenler ise cennetliklerdir. Onlar orada ebedî kalacaklardır. 

 

Diyanet Vakfı Meali 

İman edip yararlı iş yapanlara gelince onlar da cennetliktirler. Onlar orada devamlı kalırlar. 



hizliogreniyorum.com 

Bakara Suresi 2/82. Ayet 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنة هم فيها 

 خالدون

Bakara Suresi 2/82. Ayet 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=2&ayet=82 

 

 

171. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

َها َما اْكَتَسَبْت  ا ِإًله ُوْسَعَها ََلَا َما َكَسَبْت َوَعَلي ْ ُ نَ ْفسا َرب هَنا ًَل ُيَكلِ ُف اَّلله
َنا ِإْصراا َكَما َْحَْلَتُه  ًَل تُ َؤاِخْذََن ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأََن َرب هَنا َوًَل ََتِْمْل َعَلي ْ

ْلَنا َما ًَل طَاَقَة لََنا ِبِه َواْعُف َعنها َواْغِفْر  َعَلى الهِذيَن ِمْن قَ ْبِلَنا َرب هَنا َوًَل َُتَمِ 
ًَلََن َفاْنُصْرََن َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ لََنا َواْرَْحَْنا أَْنَت َموْ   

Bakara Suresi 2/286. Ayet 

 
Diyanet İşleri Meali (Eski) 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=2&ayet=82


hizliogreniyorum.com 

Allah kişiye ancak gücünün yeteceği kadar yükler; kazandığı iyilik lehine, ettiği kötülük de 

aleyhinedir. Rabbimiz! Eğer unutacak veya yanılacak olursak bizi sorumlu tutma. Rabbimiz 

bizden öncekilere yüklediğin gibi, bize de ağır yük yükleme. Rabbimiz! Bize gücümüzün 

yetmeyeceği şeyi taşıtma, bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen Mevlamızsın, kafirlere karşı bize 

yardım et. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi 

yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya 

da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük 

yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, 

bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.” 

 

Diyanet Vakfı Meali 

Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Herkesin kazandığı (hayır) 

kendine, yapacağı (şer) de kendinedir. Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi 

sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. 

Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme! Bizi affet! Bizi bağışla! Bize acı! 

Sen bizim mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et! 

Diyanet Vakfı Meali  286. Ayet Açıklaması 

 Bakara sûresi’nin son iki âyetini oluşturan ve «Âmenerresûlü» diye anılan bu mübarek 

âyetler, ilâhî emirler karşısında mutlak itaate yönelen müminlerin inançlarındaki 

sadakatlerini ifade etmektedir. Ayrıca bir önceki âyette geçen «İçinizdekileri açıklasanız da, 

gizleseniz de Allah sizi hesaba çekecektir» haberiyle endişeye kapılan müminlere bu âyetlerle 

kolaylık bahşedilmiş, mükellefiyetler hafifletilmiştir. Böylece Allah’a tam itaat ve iltica 

meyvelerini verirken yersiz kuşkular da bertaraf edilmiştir. 

Mirac gecesinde Peygamberimize vasıtasız şekilde vahyolunan bu âyetler, Resûlullah’ın 

hadislerinde övülmüş, her zaman ve özellikle yatmadan önce okunması tavsiye edilmiştir. Bir 

hadiste de: «Bu âyetlerin geceleyin yatmadan önce okunması kişiye yeter» denilmiştir. 

Bakara Suresi 2/286. Ayet 

 



hizliogreniyorum.com 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

Bakara Suresi 2/286. Ayet 

172. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 

الرحيمبسم هللا الرحمن   

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

173. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 



hizliogreniyorum.com 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

174. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 

  



hizliogreniyorum.com 

Neml Suresi 27/65. Ayet 

 
Neml Suresi 27/65. Ayet 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ي السموات واالرض الغيب اال هللا وما 
 
قل ال يعلم من ف

 يشعرون ايان يبعثون

Neml Suresi 27/65. Ayet 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

175. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

يَ ْعَلُمَها ِإًله ُهَو َويَ ْعَلُم َما ِف اْلبَ رِ  َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقة  ِإًله  َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب ًَل 
 يَ ْعَلُمَها َوًَل َحبهة  ِف ظُُلَماِت اْْلَْرِض َوًَل َرْطب  َوًَل ََيِبس  ِإًله ِِف ِكَتاب  ُمِبي  

En’âm Suresi 6/59. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Gaybın anahtarları O'nun katındadır, onları ancak O bilir. Karada ve denizde olanı bilir. Düşen 

yaprağı, yerin karanlıklarında olan taneyi, yaşı kuruyu ki apaçık Kitap'tadır ancak O bilir. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 



hizliogreniyorum.com 

Gaybın anahtarları yalnızca O’nun katındadır. Onları ancak O bilir. Karada ve denizde olanı da 

bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, 

hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta (Allah’ın bilgisi dâhilinde, Levh-i Mahfuz’da) 

olmasın. 

 

Diyanet Vakfı Meali 

Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır; onları O'ndan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne 

varsa bilir; O'nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir 

taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. 

Diyanet Vakfı Meali  59. Ayet Açıklaması 

Göklerde ve yerde insan ilminin keşf edip insanlığın istifadesine sunamadığı nice hazineler 

vardır ki Allah bunları bilir, zamanı geldiğinde, dilediğini insanlığın istifadesine sunar, 

dilediğini de kendi ilminde saklı tutar. İşte gaybın anahtarlarından maksat bunlar olmalıdır. 

En’âm Suresi 6/59. Ayet 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ي الير 
 
وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها اال هو ويعلم ما ف

ي 
 
والبحر وما تسقط من ورقة اال يعلمها وال حبة ف

ي كتاب مبي   ظلمات االرض وال رطب وال ياب
 
س اال ف  

En’âm Suresi 6/59. Ayet 

 

 

En’âm Suresi 6/59. Ayet 

 



hizliogreniyorum.com 

 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

176. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



hizliogreniyorum.com 

 

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 

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 ترسون وما تعلنون

Nahl Suresi 16/19. Ayet 
Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 



hizliogreniyorum.com 

 

 

 

178. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

179. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

 



hizliogreniyorum.com 

180. EZBER DERSİ 4 ayette geçiyor 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 َوَلَقْد َيسهْرََن اْلُقْرَآَن لِلذ ِْكِر فَ َهْل ِمْن ُمدهِكر  
Kamer Suresi 54/17. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

And olsun ki Kuran'ı, öğüt olsun diye kolaylaştırdık; öğüt alan yok mudur? 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Andolsun biz, Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? 

 

Diyanet Vakfı Meali 

Andolsun biz Kur'an'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. (Ondan) öğüt alan yok mu? 

Kamer Suresi 54/17. Ayet 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ولقد يرسنا القران للذكر فهل من مدكر

Kamer Suresi 54/17. 22. 32. 40. Ayet 

 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 https://www.kuranmeali.com/ArapcaAra.php?kelime=%D9%88%D9%84%D9%82%D8%AF+

%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%86%D8%A7&AramaTipi=hepsi&ara=ara 



hizliogreniyorum.com 

 

181. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

ُكلٌّ ِف فَ َلك  َيْسَبُحونَ َوُهَو الهِذي َخَلَق اللهْيَل َوالن هَهاَر َوالشهْمَس َواْلَقَمَر    
Enbiyâ Suresi 21/33. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Her biri bir yörüngede yürür. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler. 

 

Diyanet Vakfı Meali 

O, geceyi, gündüzü, güneşi, ayı... yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler. 

Enbiyâ Suresi 21/33. Ayet 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ي 
 
وهو الذي خلق اليل والنهار والشمس والقمر كل ف

 فلك يسبحون

Enbiyâ Suresi 21/33. Ayet 
Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 



hizliogreniyorum.com 

 

182. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

183. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

184. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 بسم هللا الرحمن الرحيم



hizliogreniyorum.com 

 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

185. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 
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186. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 ُقْل ُُيِْييَها الهِذي أَْنَشَأَها َأوهَل َمرهة  َوُهَو ِبُكلِ  َخْلق  َعِليمن 
Diyanet İşleri Meali (Eski) 

De ki: "Onları ilk defa yaratan diriltecektir. O, her türlü yaratmayı bilendir." 

Yâsîn Suresi 36/79. Ayet 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم

Yâsîn Suresi 36/79. Ayet 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=36&ayet=79 

 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

 

 

 

 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=36&ayet=79
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187. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 ِإْذ قَاَل َلُه رَبُُّه َأْسِلْم قَاَل َأْسَلْمُت لَِربِ  اْلَعاَلِميَ 
Bakara Suresi 2/131. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Rabbi ona: "Teslim ol" buyurduğunda, "Alemlerin Rabbine teslim oldum" demişti. 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Rabbi ona “Teslim ol” dediğinde, “Âlemlerin Rabbine teslim oldum” demişti. 

Diyanet Vakfı Meali 

Çünkü Rabbi ona: Müslüman ol, demiş, o da: Âlemlerin Rabbine boyun eğdim, demişti. 

Bakara Suresi 2/131. Ayet 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمي   

Bakara Suresi 2/131. Ayet 

 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=2&ayet=131 

 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

188. EZBER DERSİ 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=2&ayet=131


hizliogreniyorum.com 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 َفاْصِبْ ِإنه َوْعَد اَّللِه َحقٌّ َوًَل َيْسَتِخفهنهَك الهِذيَن ًَل يُوِقُنونَ 
Rûm Suresi 30/60. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Sabret ki, Allah'ın sözü şüphesiz gerçektir. Kesin olarak inanmayanlar seni hafife almasınlar.* 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Sabret. Şüphesiz, Allah’ın va’di gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar sakın seni gevşekliğe 

(ve tedirginliğe) sürüklemesinler. 

 

Diyanet Vakfı Meali 

(Resûlüm!) Sen şimdi sabret. Bil ki Allah'ın vâdi gerçektir. (Buna) iyice inanmamış olanlar, 

sakın seni gevşekliğe sevketmesin 

Rûm Suresi 30/60. Ayet 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=30&ayet=60 

 

Rûm Suresi 30/60. Ayet 
Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 
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189. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

تَ ُؤزُُّهْم أَزااأَََلْ تَ َر َأَنه أَْرَسْلَنا الشهَياِطَي َعَلى اْلَكاِفرِيَن   
Meryem Suresi 19/83. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Kafirlerin üzerine onları kışkırtan şeytanlar gönderdiğimizi bilmiyor musun? 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Kâfirlerin başına, onları durmadan (günaha ve azgınlığa) tahrik eden şeytanları 

gönderdiğimizi görmedin mi? 

 

Diyanet Vakfı Meali 

(Resûlüm!) Görmedin mi? Biz, kâfirlerin üzerine, kendilerini iyice (isyankârlığa) sevkeden 

şeytanları gönderdik. 

Meryem Suresi 19/83. Ayet 

 



hizliogreniyorum.com 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

كافرين تؤزهم ازاالم تر انا ارسلنا الشياطي   عل ال  

Meryem Suresi 19/83. Ayet 
https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=19&ayet=83 

 

bu ifade bir kere geçiyor. 

 انا ارسلنا الشياطي   

https://www.kuranmeali.com/ArapcaAra.php?kelime=%D8%A7%D9%86%D8%A7+%D8%A7

%D8%B1%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A7%

D8%B7%D9%8A%D9%86&AramaTipi=hepsi&ara=ara 

 

190. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

يعن َبِصرين َما َخْلُقُكْم َوًَل  بَ ْعُثُكْم ِإًله َكنَ ْفس  َواِحَدة  ِإنه اَّللهَ َسَِ  
Lokman Suresi 31/28. Ayet 

 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Ey insanlar! Sizin yaratılmanız ve tekrar dirilmeniz tek bir nefsin yaratılması ve tekrar 

diriltilmesi gibidir. Şüphesiz Allah işitendir, görendir. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

(Ey insanlar!) Sizin yaratılmanız ve öldükten sonra tekrar diriltilmeniz, ancak bir tek insanı 

yaratmak ve diriltmek gibidir. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=19&ayet=83
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Diyanet Vakfı Meali 

(İnsanlar!) Sizin yaratılmanız ve diriltilmeniz, ancak tek bir kişinin yaratılması ve diriltilmesi 

gibidir. Unutulmasın ki, Allah her şeyi bilen ve görendir. 

Lokman Suresi 31/28. Ayet 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

ما خلقكم وال بعثكم اال كنفس واحدة ان هللا سميع 

 بصي  

Lokman Suresi 31/28. Ayet 
Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

191. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

ُ فََأَّنه يُ ؤْ  َفُكونَ َولَِئْن َسأَْلتَ ُهْم َمْن َخَلَق السهَماَواِت َواْْلَْرَض َوَسخهَر الشهْمَس َواْلَقَمَر لَيَ ُقوُلنه اَّلله  
Ankebût Suresi 29/61. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

And olsun ki onlara: "Gökleri ve yeri yaratan, güneşi, ayı buyruğu altında tutan kimdir?" diye 

sorarsan, şüphesiz "Allah'tır" derler.Öyleyse niçin döndürülüyorlar? 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Andolsun, eğer onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi?” diye 

soracak olsan mutlaka, “Allah” diyeceklerdir. O hâlde nasıl (haktan) döndürülüyorlar? 



hizliogreniyorum.com 

 

Diyanet Vakfı Meali 

Andolsun ki onlara: «Gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı buyruğu altında tutan kimdir?» 

diye sorsan, mutlaka, «Allah» derler. O halde nasıl (haktan) çevrilip döndürülüyorlar? 

Ankebût Suresi 29/61. Ayet 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

ولي   سالتهم من خلق السموات واالرض وسخر 

 الشمس والقمر ليقولن هللا فان  يؤفكون

Ankebût Suresi 29/61. Ayet 
Çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

https://www.kuranmeali.com/ArapcaAra.php?kelime=%D8%AE%D9%84%D9%82+%D8%A7

%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%

D8%B1%D8%B6&AramaTipi=hepsi&ara=ara 

 

 

192. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

الهِذي َخَلَق السهَماَواِت َواْْلَْرَض َوََلْ يَ ْعَي ِِبَْلِقِهنه ِبَقاِدر  َأَوََلْ يَ َرْوا َأنه اَّللهَ 
 َعَلى َأْن ُُيِْيَي اْلَمْوَتى بَ َلى ِإنهُه َعَلى ُكلِ  َشْيء  َقِديرن 

Ahkâf Suresi 46/33. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

https://www.kuranmeali.com/ArapcaAra.php?kelime=%D8%AE%D9%84%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6&AramaTipi=hepsi&ara=ara
https://www.kuranmeali.com/ArapcaAra.php?kelime=%D8%AE%D9%84%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6&AramaTipi=hepsi&ara=ara
https://www.kuranmeali.com/ArapcaAra.php?kelime=%D8%AE%D9%84%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6&AramaTipi=hepsi&ara=ara


hizliogreniyorum.com 

Gökleri, yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah'ın, ölüleri diriltmeye de kadir 

olduğunu görmezler mi? Evet; O her şeye Kadir'dir. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye 

gücünün yeteceğini görmediler mi? Evet şüphesiz O, her şeye hakkıyla gücü yetendir. 

 

Diyanet Vakfı Meali 

Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah'ın, ölüleri diriltmeye de 

gücünün yeteceğini düşünmezler mı? Evet O, her şeye kadirdir. 

Ahkâf Suresi 46/33. Ayet 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

اولم يروا ان هللا الذي خلق السموات واالرض ولم يعي  

ي المون  بل انه عل كل  بخلقهن بقادر عل ان يحن 

ء قدير ي
 ىسر

Ahkâf Suresi 46/33. Ayet 
 

193. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 بسم هللا الرحمن الرحيم



hizliogreniyorum.com 

194. EZBER DERSİ 

الرهِحيمِ ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن   

 بسم هللا الرحمن الرحيم

195. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

196. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

197. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

رحمن الرحيمبسم هللا ال  

198. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 



hizliogreniyorum.com 

ُ َوِلُّ الهِذيَن َآَمُنوا َُيْرُِجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإََل النُّوِر َوالهِذيَن َكَفُروا  اَّلله
َأْصَحاُب َأْولَِياُؤُهُم الطهاُغوُت َُيْرُِجونَ ُهْم ِمَن النُّوِر ِإََل الظُُّلَماِت أُولَِئَك 

 النهاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 
Bakara Suresi 2/257. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Allah inananların dostudur, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin ise dostları 

tağuttur. Onları aydınlıktan karanlıklara sürüklerler. İşte onlar cehennemliklerdir, onlar orada 

temelli kalacaklardır. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Allah, iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kâfirlerin velileri ise 

tâğûttur. (O da) onları aydınlıktan karanlıklara (sürükleyip) çıkarır. Onlar cehennemliklerdir. 

Orada ebedî kalırlar. 

 

Diyanet Vakfı Meali 

Allah, inananların dostudur, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkâr edenlere gelince, 

onların dostları da tâğuttur, onları aydınlıktan alıp karanlığa götürürler. İşte bunlar 

cehennemliklerdir. Onlar orada devamlı kalırlar. 

Diyanet Vakfı Meali  257. Ayet Açıklaması 

Bu âyette mümin ile kâfir mukayese edilmiş, Allah’a ve onun gönderdiği peygamberlere 

inananları Allah’ın aydınlığa götürdüğü, şeytana uyup kâfir olanları da şeytanın karanlığa 

ittiği, bu sebeble cehennemlik oldukları anlatılmıştır. 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم



hizliogreniyorum.com 

هللا وىلي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات اىل النور والذين كفروا 

م من النور اىل الظلمات اولئك اصحاب اولياؤهم الطاغوت يخرجونه

 النار هم فيها خالدون

Bakara Suresi 2/257. Ayet 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=2&ayet=257 

 

199. EZBER DERSİ 

  الرهْْحَِن الرهِحيمِ ِبْسِم اَّللهِ 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=2&ayet=257
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200. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

اِلَْْمُد َّللِِه الهِذي َخَلَق السهَماَواِت َواْْلَْرَض َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّوَر ُُثه 
 الهِذيَن َكَفُروا ِبَرِبِ ِْم يَ ْعِدُلونَ 

En’âm Suresi 6/1. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı vareden Allah'a mahsustur. Öyle iken, 

inkar edenler Rablerine başkalarını eşit tutuyorlar. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah’a mahsustur. Böyle iken 

inkâr edenler başka şeyleri Rablerine denk tutuyorlar. 

 

Diyanet Vakfı Meali 

Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. (Bunca 

âyet ve delillerden) sonra kâfir olanlar (hâla putları) Rab'leri ile denk tutuyorlar. 

 

En’âm Suresi 6/1. Ayet 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل الذي خلق السموات واالرض وجعل 

 الظلمات والنور ثم الذين كفروا برب  هم يعدلون

En’âm Suresi 6/1. Ayet 



hizliogreniyorum.com 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=6&ayet=1 

 

201. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

نَ ُهَما  ًَلِعِبيَ َوَما َخَلْقَنا السهَماَء َواْْلَْرَض َوَما بَ ي ْ  
Enbiyâ Suresi 21/16. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Biz yeri, göğü ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. 

 

Diyanet Vakfı Meali 

Biz, göğü, yeri ve bunlar arasındakileri, oyuncular (işi, eğlencesi) olarak yaratmadık. 

Enbiyâ Suresi 21/16. Ayet  

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 وما خلقنا السماء واالرض وما بينهما العبي   

 

Enbiyâ Suresi 21/16. Ayet  

202. EZBER DERSİ 

https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=6&ayet=1


hizliogreniyorum.com 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

ُ َمِن ات هَبَع ِرْضَوانَُه ُسُبَل السهََلِم َوَُيْرُِجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإََل  يَ ْهِدي ِبِه اَّلله
 النُّوِر ِبِِْذنِِه َويَ ْهِديِهْم ِإََل ِصرَاط  ُمْسَتِقيم  

Mâide Suresi 3/16. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Allah, rızasını gözetenleri onunla, selamet yollarına eriştirir ve onları, izni ile, karanlıklardan 

aydınlığa çıkarır. Onları doğru yola iletir. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Allah, onunla rızası peşinde olanları selâmet yollarına iletir ve onları izniyle, karanlıklardan 

aydınlığa çıkarıp kendilerini dosdoğru bir yola iletir. 

 

Diyanet Vakfı Meali 

Rızasını arayanı Allah onunla kurtuluş yollarına götürür ve onları iradesiyle karanlıklardan 

aydınlığa çıkarır, dosdoğru bir yola iletir. 

Mâide Suresi 3/16. Ayet 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 من اتبع رضوانه سبل السالم ويخرجهم يهدي به هللا

من الظلمات اىل النور باذنه وي  هديهم اىل رصاط 

 مستقيم
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Mâide Suresi 3/16. Ayet 

203. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

ْنَس ِإًله لِيَ ْعُبُدونِ   َوَما َخَلْقُت اْلِْنه َواْْلِ
Zâriyât Suresi 51/56. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

Cinleri ve insanları ancak Bana kulluk etmeleri için yaratmışımdır. 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. 

Diyanet Vakfı Meali 

Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. 

Zâriyât Suresi 51/56. Ayet 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 وما خلقت الجن واالنس اال ليعبدون

Zâriyât Suresi 51/56. Ayet 
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204. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

ُ الهِذي ًَل ِإَلَه ِإًله ُهَو َعاَلُ  اْلَغْيِب َوالشهَهاَدِة ُهَو الرهْْحَُن الرهِحيمُ ُهَو اَّلله  
Haşr Suresi 59/22. Ayet 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

O, görüleni de görülmeyeni de bilen, kendisinden başka tanrı olmayan Allah'tır. O, acıyıcı 

olandır, acıyandır. 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybı[535] da, görünen âlemi de bilendir. 

O, Rahmân’dır, Rahîm’dir. 

 

Diyanet Vakfı Meali 

O, öyle Allah'tır ki, O'ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, 

esirgeyendir, bağışlayandır. 

Diyanet İşleri Meali (Yeni)  22. Ayet Açıklaması 

 “Gayb”ın anlamı için Bakara sûresi, âyet: 3 ve ilgili dipnota bakınız. 

 “Rahmân” ve “Rahîm” sıfatlarının anlamı için Fâtiha sûresi, âyet: 2 ve ilgili dipnota bakınız. 

Diyanet Vakfı Meali  22. Ayet Açıklaması 
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 Allah, dünyayı, ahireti, varı ve yoğu bilendir. Rahmân ve Rahîm isimleri rahmet kelimesinden 

türemiştir. Rahmân, Cenâb-ı Hakk’ın rahmetinin, bütün yaratıkları kapsadığını, Rahîm ise 

kıyamet gününde yalnız müminlere yöneldiğini ifade eder. 

 

Haşr Suresi 59/22. Ayet 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

هو هللا الذي ال اله اال هو عالم الغيب والشهادة هو 

 الرحمن الرحيم

Haşr Suresi 59/22. Ayet 

205. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 َقاَل َأََن َخي ْرن ِمْنُه َخَلْقَتِِن ِمْن ََنر  َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطي  
Diyanet İşleri Meali (Eski) 

İblis: "Ben ondan daha üstünüm. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın" dedi. 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

İblis, “Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın” dedi. 

Diyanet Vakfı Meali 

İblis: Ben ondan hayırlıyım! Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın, dedi. 

Sâd Suresi 38/76. Ayet 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
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ي من نار وخلقته من طي   
 قال انا خي  منه خلقتن 

Sâd Suresi 38/76. Ayet 

206. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

ِإبْ رَاِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَ ْيِت َوِإَْسَاِعيُل َرب هَنا تَ َقبهْل ِمنها ِإنهَك أَْنَت َوِإْذ يَ ْرَفُع 
 السهِميُع اْلَعِليمُ 

Bakara Suresi 2/127. Ayet 

 

Diyanet İşleri Meali (Eski) 

İbrahim ve İsmail, Kabenin temellerini yükseltiyordu: "Rabbimiz! Yaptığımızı kabul buyur. 

Şüphesiz ki, Sen hem işitir hem bilirsin" 

 

Diyanet İşleri Meali (Yeni) 

Hani İbrahim, İsmail ile birlikte evin (Kâbe’nin) temellerini yükseltiyor, “Ey Rabbimiz! Bizden 

kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin” diyorlardı. 

 

Diyanet Vakfı Meali 

Bir zamanlar İbrahim, İsmail ile beraber Beytullah'ın temellerini yükseltiyor, (şöyle 

diyorlardı:) Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur; şüphesiz sen işitensin, bilensin. 

Diyanet Vakfı Meali 127. Ayet Açıklaması 

 

 



hizliogreniyorum.com 

Kâbe’nin yapılışı hakkındaki rivayetlere göre, Hz. Âdem ile Havva cennetten çıkarıldıkları vakit 

yeryüzünde Arafat’ta buluşurlar, beraberce batıya doğru yürürler, Kâbe’nin bulunduğu yere 

gelirler. Bu esnada Âdem, bu buluşmaya şükür olmak üzere Rabbine ibadet etmek ister ve 

cennette iken, etrafında tavaf ederek ibadet ettiği nurdan sütunun tekrar kendisine 

verilmesini diler. İşte o nurdan sütun orada tecelli eder ve Hz. Âdem, onun etrafında tavaf 

ederek Allah’a ibadet eder. Bu nurdan sütun Hz. Şît zamanında kaybolur, yerinde siyah bir taş 

kalır. Bunun üzerine Hz. Şît, onun yerine taştan onun gibi dört köşe bina yapar ve o siyah taşı 

binanın bir köşesine yerleştirir. İşte bugün Hacer-i Esved diye bilinen siyah taş odur. Sonra 

Nuh tufanında bu bina kumlar altında uzunca bir süre gizli kalır. Hz. İbrahim Allah’ın emriyle 

Kâbe’nin bulunduğu yere gider, oğlu İsmail’i annesiyle birlikte orada iskân eder. Sonra İsmail 

ile beraber Kâbe’nin bulunduğu yeri kazar. Hz. Şît tarafından yapılan binanın temellerini 

bulur ve o temellerin üzerine bugün mevcut olan Kâbe’yi inşa eder. Âyette «Beytullah’ın 

temellerini yükseltiyor» cümlesi bunu ifade eder. 

 

ِحيِم  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ
َ
 ِبْسِم اّلل
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َ
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ْ
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

منا انك انت  تقبلواذ يرفع ابرهيم القواعد من البيت واسمعيل ربنا 

 السميع العليم

 

 واذ يرفع ابرهيم القواعد من البيت واسمعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم

Bakara Suresi 2/127. Ayet 
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207. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

208. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

209. EZBER DERSİ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

210. EZBER DERSİ 

اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ  ِبْسمِ   
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
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