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11. EZBER DERSİ
صابرون
من الصابرين

مع الصابرين

ان هللا مع الصابرين

ا اَّل ا
الص ِاب ُرون
ِ

1. DERS

وهللا يحب الصابرين

2. DERS

ان هللا يحب المحسني

3. DERS

وهللا

4. DERS

يا ايها الذين امنوا

5. DERS

وما ربك بغافل عما تعملون

6. DERS

يا ايها الناس

7. DERS

ان هللا يفعل ما يريد

8. DERS

انه لكم عدو مبي

9. DERS

يف االرض

10. DERS

خلق السماوات واالرض

11. DERS

وكف باهلل وكيال

12. DERS

له ملك السموات واالرض

13. DERS

وهللا غفور رحيم

14. DERS

ان هللا مع الصابرين
وهللا مع الصابرين

هللا
و ِ

خلق السموات واالرض

و ُ
هللا

أ
ا
ات وما ِ يف اْل أرض
ما ِ يف السماو ِ
َ
يا ب ِ ين آدم

16. DERS

شء قدير
وهو عىل كل ي

17. DERS

وبش المؤمني

18. DERS

وما كان من المشكي

19. DERS

وهللا بصي بما تعملون

20. DERS

15. DERS

hizliogreniyorum.com

ِبِس ِم ه
اَّلل الهر ْْحَ ِن الهرِحي ِم
ْ

ِِه
ِ َّلل م ْلك ال هسماو
ِ ات َو ْاْل َْر
ض َوَما فِي ِه هن َوُه َو َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء قَ ِدير
ُ
ُ
ََ
Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin hükümranlığı yalnızca Allah’ındır. O, her şeye hakkıyla
gücü yetendir.
Mâide Suresi 5/120. Ayet

أ
ُ ُْ
ا
Yukarıda Mâide Suresi 5/120. Ayetinde geçen ات واْل أرض
ِ  ملك السماوisim tamlamasıdır. İsim
tamlamasında formülümüz kurdele elif lam ve alt çizgi şeklide idi. Bu ayettede bu
formülümüzü görmekteyiz.
Kolaylık olması bakımından “yer ve gökler” ifadesini gördüğümüz her yerde mutlaka bu
ifadeden önce fiil gelip gelmemesini bir alışkanlık haline getirelim. Bu ayette “yer ve gökler”
ifadesinden önce fiilin olmadığına dikkat edelim lütfen.
Geçen onuncu dersimizde önemli olduğunu ve üç kısımda inceleyeceğimizi söylediğimiz
أ
konunun birinci kısmını  ِ يف اْل أرضyeryüzünde ifadesi işlemiş ve fi cer harfinden dolayı isim son
işaretinin alt çizgi olduğunu söylemiştik.
أ
ُْ ُ ا
Bu dersimizde ise ات واْل أرض
ِ  ملك السماوifadesinin isim tamlaması olduğunu kendinden önce fiil
gelemediğini belirterek dersimizin ikinci kısmını işlemiş olalım.
َ
Ayet لِل
ِ ِ diyerek başlamaktadır. Le  لcer harfi sözlükte için ve aitlik anlamına gelmektedir. Bu
 رcümlesindeki  لكsenin için anlamına gelmektedir.
arabayı senin için aldım إشييت هذه السيارة لك
Ayette ise yeryünün ve göklerin sahibinin, hükümranlığının Allah olduğu belirtilmektedir.
ُ أ
Ayetin devamında يه ان
ِ  وما ِفyi görmekteyiz. Çok erkekler için işaret zamiri Hum  همkadınlar için
ُ
ise onlar hunne  ه انolduğunu YouTubedeki derslerimizden biliyoruz. Fi  يفcer harfi hum’un
ا
başına geldiğinde فيه أم
ِ hunne’nin başına geldiğinde ise  فيهنyapar. Ayette gördüğümüz gibi.
Ayette hum yerine hunne’yi görmekteyiz. Türkçe’ye her ikisini de onlar şeklinde çevirebiliriz
ancak “yer ve gökler” çoğul olduğundan ve Arapçada bütün çoğullar dişi kabul edildiğinden
hum yerine hunne’yi görüyoruz.
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Tekrardan يه ان
ِ  وما ِفye bakacak olursak “ma  ”ماne, “ve  ”وde bizim bildiğimiz Türkçe’de
وما ف ا
kullandığımız ve. Ve ma fihineden يه ان
ِ  وما ِفönce yer ve gökler geçmekte ardından يهن
ِ ِ
gelmekte. Onlarda ne varsa. Onların içinde ne varsa Allah’ındır.
 و ُهو ع َىل ُك ِّل أala harfi cerinden dolayı kullu’nun kulli
Ayetin son cümlesinde ise ش ٍء ق ِدير
ي
olduğunu görmekteyiz.
Aşağıda görmüş olduğumuz En’âm Suresi 6/1. Ayetinde ise

ِبِس ِم ه
اَّلل الهر ْْحَ ِن الهرِحي ِم
ْ
ِاْلم ُد ِه
ِ ات و ْاْلَرض وجعل الظُّلُم
ِ َّلل اله ِذي خلَق ال هسماو
ن
ال
و
ات
ُّور ُثُه
ْ َْ
َ َ َ َ ََ َ َ ْ َ َ َ َ َ
ِ اله
ين َك َف ُروا بَِرّبِِ ْم يَ ْع ِدلُو َن
ذ
َ
Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah’a mahsustur. Böyle iken
inkâr edenler başka şeyleri Rablerine denk tutuyorlar.
En’âm Suresi 6/1. Ayet

أ
ا
“Yer ve gökler” ifadesinde ات واْل أرض
ِ  السماوarz’ın son harfinin işaretinin üst çizgi olduğunu
görmekteyiz. Bu konuyu üçüncü kısım olarak bir sonraki dersimize bırakalım istiyoruz. Bu
konuyu kolaylaştırmanın güzel bir yolu “Yer ve gökler” ifadesinden önce fiilin olup olmadığına
bakmaktır. Kur’an-ı Kerim’de sık sık karşılaşacağımız bir ifade olduğu için zamanla anlamamız
Allah’ın izni ile daha kolay olacak.
أ
أ
َ
ا
Sizde aşağıdaki link aracılığı ile  ِ يف اْل أرضyeryüzünde kelimesini ve ات واْل أرض
ِ  خلق السماوKur’an-ı
Kerim’de aratabilirsiniz.
https://www.kuranmeali.com/ArapcaAra.php
أ
Kur’an-ı Kerim’de  ِ يف اْل أرضyeryüzünde kelimesini üzerinde işaretleri  يف االرضolmadan
yazmalısınız.
أ
َ
ا
Kur’an-ı Kerim’de ات واْل أرض
ِ  خلق السماوifadesini aratırken ise  خلق السماوات واالرضolmadan
yazsanız dahi arama sonuçlarında bulamayacaksınız!
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Lütfen Dikkat : Arama yaparken  ماdan sonra elif harfini yazmayınız. Bizim derslerimizde
faydalandığımız sitede hattat ma harfini elif harfi ile uzatarak değil çeker adını verdikleri ‘
işaretinin teklisini kullanarak yazmıştır.
Dolayısı ile  خلق السماوات واالرضşeklinde yerine  خلق السموات واالرضşeklinde yazmanız
gerekmektedir. Peki hattat neden öyle yazmıştır. Oradaki elif harfi zaten okunmuyor ve
uzatma harfi idi. Aşağıdaki her iki yazılış şeklinin resimlerini görmektesiniz.
Çalışmalarınızda başarılar dileriz.

ِبِس ِم ه
اَّلل الهر ْْحَ ِن الهرِحي ِم
ْ

ِِه
ِ َّلل م ْلك ال هسماو
ِ ات َو ْاْل َْر
ض َوَما فِي ِه هن َوُه َو َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء قَ ِدير
ُ
ُ
ََ
Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin hükümranlığı yalnızca Allah’ındır. O, her şeye hakkıyla
gücü yetendir.
Mâide Suresi 5/120. Ayet

Bu 11. Dersimizin sonunda ayetlerde geçen  خلق السموات واالرضyazmaya çalışın lütfen. 10
Günde 10 ayet isimli serimizde ayetlerin tamamını yazmaya çalışacağız beraber.
Bu çalışma sonunda sadece bir ayette geçen bir cümleye çalıştığınızı düşünmeyin lütfen. Aynı
ayda yüzlerce ayete çalışıyor olduğunuzu unutmayın lütfen.
Çalışmalarınızda başarılar dileriz.
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