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MukaddİMe

Bismillahi'r-Rahmâni'r-Rahîm

el-Hamdu lillâh, ve's-salâtu ve's-selâmu alâ seyyidinâ Muhammedin  
ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn.

Allah Teâlâ bizi kulları olarak yarattıktan sonra ebedî olan âhiret âlemini kazanmamız, bu dün-
yada nasıl yaşamamız ve neler yapmamız gerektiğini bildirmek için bize elçiler ve onlarla beraber 
kitaplar göndermiştir. Biz bu kitaplarda olanları okur, anlar, inanır hayatımızı ona göre düzenleriz. O 
hâlde bu dünyada mutlu, huzurlu bir hayat yaşamak ve âhiret'in tarlasında kârlı bir hasad elde etmek 
istiyorsak bu kitapları çok çok okumalı, anlamaya ve hayatımıza uygulamaya çalışmalıyız.

Allah Teâlâ, kulları için gönderdiği, son kitap olduğunu ilan ettiği ve kıyamete kadar hükmü ge-
çerli olacak Kur’ân'ın korumasını üzerine almıştır. Biz Müslümanlara miras bırakılan bu kitabı iyi ko-
rumak istiyorsak, yine bu kitabı çok okumalı ve anlamaya çalışmalıyız.

Fâtır/32: 

ثُمَّ اَْوَرْثَنا اْلِكَتاَب الَّذٖيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدَنا َفِمْنُهْم َظاِلٌم ِلَنْفِسٖه َوِمْنُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمْنُهْم 
ِ ٰذِلَك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكبٖيُر َساِبٌق ِباْلَخْيَراِت ِبِاْذِن اللهّٰ

Sonra�Biz�o�kitabı�kullarımızdan�(beğenip)�seçtiklerimize�miras�bıraktık.�İşte�onlardan�kimi�nef-
sine�zulmedendir,�kimi�mutedildir,�kimi�de�Allah'ın�izniyle�hayrat�(ve�hasenat�yarışların)da�öncü�ol(up�
kazan)andır.�İşte�bu,�büyük�fazl�(u�kerem)in�ta�kendisidir.

Bu miras için Hz. Muhammed ümmeti, onların içinden de hâfızlar ve âlimler seçilmiştir. Onlar ha-
yatlarını bu yola adamış, kendilerini yetişmişler, sonra da başkalarını yetiştirmek için çalışmışlardır.

Ancak insanın anlamadığı bir şeyi okuması ve hayatına geçirmesi çok zordur. Bugün dünyada 
Kur’ân kadar çok okunan ve ezberlenen başka bir kitap yoktur. Acaba anlaşılması için de aynı şey söy-
lenebilir mi? Maalesef bu soruya olumlu yanıt veremiyoruz. Bazılarımız sadece bu yüce kitabı Arapça 
telaffuzuyla öğrenmekle yetinmiş, bazılarımız ise buna bile gerek görmemiştir. Aslında aramızda na-
maz kıldığı hâlde namaz�sûreleri diye bilinen sûrelerden başka ezberinde Kur’ân'dan bir şey olmayan 
insanların sayısı çoktur. Hatta Allah'ın bizi huzuruna kabul etmesi demek olan namaz ibadetini ye-
rine getiren insanların bile çoğu bu sûrelerin tamamını bilmezler. Bu, sadece bizim ülkemiz için de-
ğil, bütün Müslüman ülkeleri için geçerli olan bir vâkıadır. Nerede kaldı ki manasını anlayalım!

Kur’ân�severlere�ithaf�olunur.
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Hâlbuki Allah Teâlâ Kur’ân'ı anlayabilmemiz için kolaylaştırdığını söylemiştir:

Meryem/97:  ا َر ِبِه اْلُمتَّقٖيَن َوتُنِذَر ِبٖه َقْوًما لُدًّ ْرَناُه ِبِلَساِنَك ِلُتَبّشِ  َفاِنََّما َيسَّ
İşte�Biz�onu�[Kur’ân'ı]�ancak�onunla�takva�sâhiplerini�müjdeleyesin,�(bâtılda)�mücâdele�ve�inâd�

edenleri�korkutasın�diye�senin�dilinle�(indirerek)�kolaylaştırdık.

O hâlde ne yapmalıyız? Bu proje işte tam da bu düşünceler ve sorularla doğdu.

Benim hayatımda gençlik yıllarımdan beri her zaman “Kur’ân'ı anlayarak okuma” isteği oldu. Za-
ten Arapça öğrenme merakım da bundan kaynaklanıyordu. Hep arayış içindeydim. Sonunda bir fır-
sat buldum ve öğrenmek nasip oldu. Buna paralel olarak İslâmî Temel Dersleri de alarak eksiklikle-
rimi tamamladım. Neticede kendimi Arapça'yı öğrenen ve öğreten bir konumda buldum. Ama amaç 
her zaman Kur’ân'ı anlamak idi. İki kere baştan sona olmak üzere “kırık meal” dediğimiz tarzda ders 
verdim. Bu derslerde kelimelerin Türkçe'de kullanım şekillerini verdiğim zaman muhatapların ma-
nayı hemen kavramaları ve büyük bir mutluluk duymaları beni sevindiriyordu. Bu esnada ve –çok 
şükür– sık sık gittiğimiz umre seyahatlerinde yaptığımız konuşmalarda eşime tercüme yaparken çok 
önemli bir şey fark ettim. Aslında Türkçe'de Arapça'dan geçmiş çok sayıda kelime var. Ancak biz bu 
kelimelerin belli şekillerini kullanıyoruz ve Arapça'daki kelime türetim yollarını ve cümle yapısını 
bilmediğimiz için Kur’ân'ı ya da Arapça'yı anlamıyoruz. Tabii bu arada Arapların da Kur’ân'ı bizim 
düşündüğümüz gibi tam olarak anlamadığını fark ettim. Son olarak 2015 yılı Ramazan ayında tavaf 
yaparken eşimle aramızda bir konuşma geçti. Ayakkabılarıyla tavaf yapan birine bir Arap, “Lâzım li'l-
Ka‘be ihtirâm” dedi. Eşim de bana, “İhtiram ne demek?” diye sordu. Diğer kelimeleri anlamıştı. Ben 
de, “Muhterem,�hürmet ve harâm hepsi aynı kökten” deyince hemen anladı. Ama aslında bunlar da 
Arapça'ydı ve ben Arapça bir kelimeyi yine Arapça açıklamıştım. O anda zihnimde birden bire bu işin 
bütün Kur’ân için yapılabileceği fikri canlandı. Çok heyecanlanmıştım. Kur’ân'ın tamamında Türkçe'de 
kullandığımız ne kadar kelime var bilmiyordum, ama içimde müthiş bir merak uyanmıştı. Türkiye'ye 
dönmeyi bekleyemezdim, fakat bu benim tek başıma altından kalkamayacağım kadar kapsamlı bir 
işti. Hemen öğrencilerimle iletişime geçtim ve çalışmaya başladık. Çalışmalarımız altı ay kadar sürdü. 
Gerekli eğitim malzemelerini oluşturduk. Öğrenciler arasında duyuru yapıp Şubat ayında (2016) he-
men bir sınıf açtık. Yirmi civarında kişiyle derse başladık. Tabii benim heyecanım aynen devam edi-
yordu. Teorik olarak tamamladığımız, aylar boyunca emek verdiğimiz çalışma gerçekten düşündü-
ğüm kadar başarılı olacak mıydı? El-Hamdu lillâh. Tam da düşündüğüm gibi oldu ve sınıfın hemen 
hemen tamamı üç ay sonunda Bakara sûresi'nden bir sayfayı baştan aşağı anlayarak okur hale geldi. 
Arap Dili mezunu bir arkadaşım da bunu başka bir grupta uyguladı, o da başarılı oldu. Sonraki sene 
yine benim öğrencilerim iki grupta ders vermeye başladılar. Bu projenin benim imkânlarımla kısıtlı 
kalmasına gönlüm razı olmadı. Bütün ülke çapında okullarda da kullanılabilecek, basitçe uygulana-
bilecek bu metodu halkımızla paylaşıp uygulama alanını olabildiğince genişletmek istedim.

İlk olarak önemle söylememiz gerekir ki tüm bu çalışmaların yapılması ve elinizdeki kitabın 
oluşturulmasında hedeflenen şey, sizlerin Kur’ân'ı okurken içindeki konuları fark ederek daha zevkli 
bir şekilde okur hâle gelmenizdir. Yoksa bu çalışma sonunda Kur’ân'ı tam olarak anlayıp yorumlaya-
cak seviyeye gelmeniz mümkün değildir. Bu çalışma, sadece Arapça öğrenmeye bir hazırlık aşaması 

olarak kabul edilebilir. Arzu edenler bundan sonra Arapça'yı tam manasıyla öğrenmeye başlayabi-
lirler. Şunu da belirtmemiz yerinde olacaktır ki; Kur’ân'ı tam olarak anlayıp yorumlayabilmek için 
âlimlerimiz Arapça dışında çok iyi bilinmesi gereken başka ilimler de olduğu konusunda icma et-
mişlerdir. Sarf, Nahiv, Belâğat adı altında toplanan Meânî, Beyân ve Bedî’ ilimleri, Tefsir usûlü, Ha-
dis usûlü, Fıkıh usûlü, Siyer, Akâid, Mantık, Aruz, vs. Bu ilimleri öğrenip vâkıf olmadan tefsir konu-
sunda söz sahibi olmak veya Kur’ân'dan hüküm çıkararak ona göre amel etmek mümkün değildir. 
Allah Teâlâ Âl-i İmrân/7. âyet-i kerîmede –bir yoruma göre– Onun�[müteşâbih�âyetlerin]�te’vîlini�sâdece�
Allah�ve�ilimde�derinleşenler�bilir buyurmuştur. Bunun yanında bir hadîs-i şerifte de, Kendi�reyiyle�
Kur’ân'ı�tefsîr�eden�küfre�girer buyurulmuştur. Dolayısıyla haddimizi bilip ilim sâhibi olmadıkça yo-
rum yapmaktan uzak durmalıyız.

Genel olarak bildiğimiz, ama bu çalışmada tesbit ettiğimiz bir konu da Kur’ân'da geçen kelime-
lerin yarıdan çoğunun Türkçe'de bir şekilde kullanılıyor oluşudur. Dolayısıyla bizim Türkler olarak 
mana konusunda pek bir sıkıntımız yoktur. Dünyanın başka yerlerinde yaşayan Müslümanlara göre 
bu konuda büyük bir avantaja sahip olduğumuz açıktır. Kişinin Kur’ân-ı Kerîm okurken anlayabile-
ceği kelime sayısı, özel isimler ve biraz çaba sarf ederek öğrenirse zamirler, fiil çekimleri ve edatlarla 
birlikte o kadar çoktur ki eski bir Türkçe kitap okuduğu hissine kapılabilir. Hatta bu konuda eğitim 
görmemiş herhangi bir Arap kadar Kur’ân'ı anlayabileceğini söylemek hiç de mübalağalı olmaz. Sı-
kıntı ya da zorluk, Türkçe'de bir şekliyle kullandığımız kelimenin Arapça'da kullanılan şeklini tanı-
maktadır. Bunun için bu eğitim esnasında kelimelerin birbirine dönüşüm tablosu üzerinde çalışmak 
gerekir. Biraz da gramer hakkında bilgi vermenin gerekli olduğunu düşünerek bu projede üzerinde 
çalışılması gereken konuları hazırladık. Her derste önceden tesbit edilen belli bir kelime grubu üze-
rinde çalışma yapılarak Kur’ân'da kullanım şekilleri incelenecek, bunun yanında kelime türetme şe-
killeri ve fiil çekimleri üzerinde bir çalışma yapılacak, ayrıca her derste tesbit edilen belli bir gramer 
konusu işlenecektir. İlk dersten itibaren Özet�Sözlük�Bölümü'ndeki sayfalar üzerinde pratik yapılmaya 
başlanmasını tavsiye ediyoruz. Eğitim bittiğinde bu kitabın devamı olan Uygulama�Kitabı üzerinde 
bu bilgilerin pekiştirilmesi güzel olacaktır. Daha sonra ise Kur'ân'ı Kerîm'i anlayarak, düşünerek, ya-
şamaya çalışarak okuma ömür boyu daha severek ve kolaylıkla yerine gelecektir. Bu söylediklerimizle 
ilgili hazırladığımız iki Kur’ân sayfası üzerinden örnek vermek istiyoruz:
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BAKARA SÛRESİ (6-16)

ِحيِم الرَّ ْحَمِن الرَّ ِ اللَّ ِبْسِم
RAHÎM RAHMÂN ALLÂHİ BİSMİ

Rahim, Rahman, merhamet, 
rahmet, istirham, merhum

Rahim, Rahman, merhamet, 
rahmet, istirham, merhum

İlâh, Allah, 
ilahi, uluhiyet

Semâ, semâvî, isim, esmâ, 
müsemmâ, esâme, tesmiye

أَْم أَأَنَذْرَتُهْم َعَلْيِهْم َسَواٌء َكَفُروْا الَِّذيَن ِإنَّ
ha ha inzâr 

etmişsin 
onlarca müsâvîdir o küfre saplananlar(a 

gelince)
Ammâ

Edat, zamir, vs Nezir, inzâr Edat, zamir, vs Seviye, tesviye 
etmek, müsavi, 
istiva, masiva, 

seyyanen

Kefere, kâfir, 
küfür, küffar, 

küfran, kefâret, 
tekfir

Edat, zamir, vs Edat, zamir, vs

ُقُلوِبهْم َعَلى الّلُ َخَتَم يُْؤِمنُوَن )6(۞ة۩ب  الَ َلْم تُنِذْرُهْم
kalblerini Allâh mühürlemiştir; îmâna gelmezler ha (inzâr) 

etmemişsin 

Kalp, kalıp, 
inkılap, 

munkalip, 
kalibre, maklube 
(yemeği), kulp, 

kalpazan

Edat, zamir, vs Allah Hatim, 
Hatem(u’l 
Enbiyâ), 
(hüsn-ü) 

hâtime, hitâm

Emin, emânet, 
emniyet, îman, 
mümin, temin, 

âmin, aman

Edat, zamir, vs Nezir, inzâr

َعَذاٌب َوَلُهْم ِغَشاَوةٌ أَْبَصاِرِهْم َوَعَلى َسْمِعِهْم َوَعَلى
bir azâbtır. ve bunların 

hakkı
bir perde (kalb) gözlerine ve inmiştir kulaklarını ve

Azâb, muzip Edat, zamir, vs Basîret, Basra Edat, zamir, vs Semâ (töreni) Edat, zamir, vs

ِبالّلِ آَمنَّا َيُقوُل َمن  النَّاِس َوِمَن عِظيٌم )7(۞ة۩ب 
“Allâha îmân ettik” derler de İnsânlar içinden kimisi 

de vardır ki
azîm

Allah’a Emin, emânet, 
emniyet, îman, 
mümin, temin, 

âmin, aman

Kavilleşmek, 
kaale almak, 

mukavele, 
makale

Edat, zamir, vs Nas Edat, zamir, vs Azamet, 
azîmet, 

azîm, tâzim, 
muazzam, 

azamî, Azmi

BAKARA SÛRESİ (6-16)

الّلَ يَُخاِدُعوَن ِبُمْؤِمِنيَن )8(۞ة۩ب  ُهم َوَما اآلِخِر َوِباْلَيْوِم
Allâh'ı aldatmaya 

çalışırlar
mü’min değillerdir Son  ve Gün'e

Allah’ı Emin, emânet, 
emniyet, îman, 
mümin, temin, 

âmin, aman

Edat, zamir, vs Edat, zamir, vs Âhir, Âhiret, 
(bil)ahare, 

tehir, uhrevî

Yevmiye, 
eyyâm

َوَما أَنُفَسُهم ِإالَّ َيْخَدُعوَن َوَما آَمنُوا َوالَِّذيَن
varmazlar kendilerini Hâlbuki sırf aldatırlar da mü’minleri ve

Edat, zamir, vs Nefes, nefis, 
enfes, nefâset, 

nefsâni, 
teneffüs, nüfus, 

enfusi

Edat, zamir, vs Edat, zamir, vs Emin, emânet, 
emniyet, îman, 
mümin, temin, 

âmin, aman

Edat, zamir, vs

َمَرضاً الّلُ َفَزاَدُهُم َرٌض مَّ ُقُلوِبِهم ِفي َيْشُعُروَن )9(۞ة۩ب 
marazlarını Allâh da artırmıştır bir maraz kalblerinde vardır da farkına 

Maraz, emrâz Allah Ziyâde, zâit, 
müstezâd, 

tezyit, 
müzâyede, 

mezat, Yezit

Maraz, emrâz Kalp, kalıp, 
inkılap, 

munkalip, 
kalibre, 

maklube 
(yemeği), kulp, 

kalpazan

Edat, zamir, vs Şuur, şair, şiir, 
şiâr

َوِإَذا َيْكِذبُوَن )10(۞ة۩ب  َكانُوا ِبَما أَِليٌم َعَذاٌب َوَلُهم
zamân yalancılık ettikleri için elîm bir azâb (da) vardır

Edat, zamir, vs Kâzip, tekzîb, 
kezzab, Kezbân

Mekân, tekvîn, 
tekevvün, 

kâinat, yekun

Edat, zamir, vs Elem, elîm Azâb, muzip Edat, zamir, vs

ِإنََّما َقالُوْا األَْرِض ِفي الَ تُْفِسُدوْا َلُهْم ِقيَل
ancak derler Yeryüzü nü  fesâda 

vermeyin!” 
Hem bunlara, denildiği

Edat, zamir, vs Kavilleşmek, 
kaale almak, 

mukavele, 
makale

Arâzî, ardiye Edat, zamir, vs Fesad, ifsad, 
fâsid, müfsit

Edat, zamir, vs Kavilleşmek, 
kaale almak, 

mukavele, 
makale
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BAKARA SÛRESİ (6-16)

َوَلِكن اْلُمْفِسُدوَن ُهُم ِإنَُّهْم أاَل ُمْصِلُحوَن )11(۞ة۩ب  َنْحُن
lâkin ortalığı ifsâd 

edenler
bunlar doğrusu ıslâhcılarız biz

Edat, zamir, vs Fesad, ifsad, 
fâsid, müfsit

Edat, zamir, vs Edat, zamir, vs Edat, zamir, vs Salih, sulh, 
ıslah, ıstılah, 

maslahat, 
ıslahat, 

salahiyet

Edat, zamir, vs

آَمَن َكَما آِمنُوْا َلُهْم ِقيَل َوِإَذا الَّ َيْشُعُروَن )12(۞ة۩ب 
 îmân ettiği gibi îmân edin Yine bunlara denildiği zamân farkında 

değillerdir

Emin, emânet, 
emniyet, îman, 
mümin, temin, 

âmin, aman

Edat, zamir, vs Emin, emânet, 
emniyet, îman, 
mümin, temin, 

âmin, aman

Edat, zamir, vs Kavilleşmek, 
kaale almak, 

mukavele, 
makale

Edat, zamir, vs Şuur, şair, şiir, 
şiâr

أاَل َفَهاء السُّ آَمَن َكَما أَنُْؤِمُن َقالُوْا النَّاُس
Sakın ha o süfehânın îmân ettikleri gibi mi Yâ! Biz îmân 

ederiz!.
derler nâsın

Edat, zamir, vs Sefih, sefahat Emin, emânet, 
emniyet, îman, 
mümin, temin, 

âmin, aman

Edat, zamir, vs Emin, emânet, 
emniyet, îman, 
mümin, temin, 

âmin, aman

Kavilleşmek, 
kaale almak, 

mukavele, 
makale

Nas

َلُقوْا َوِإَذا الَّ َيْعَلُموَن )13(۞ة۩ب  َوَلِكن َفَهاء السُّ ُهُم ِإنَُّهْم
Karşılaştılar mı (bunu) 

bilmezler
ve lâkin süfehâ kendileridir doğrusu

Telakki etmek, 
mülakat

Edat, zamir, vs Âlim, ilim, 
ulum, ulemâ, 

ilmihal, 
muallim, 

allâme, âlem, 
alâmet, mâlum, 

mâlumat, 
tâlim, i'lâm

Edat, zamir, vs Sefih, sefahat Edat, zamir, vs Edat, zamir, vs

BAKARA SÛRESİ (6-16)

ِإَلى َخَلْوْا َوِإَذا آَمنَّا قالُوْا آَمنُوْا الَِّذيَن
halvet oldular 

mı
ve Âmennâ derler îmân edenlerle

ilâ(nihâye) Halvet, helâ, 
hâlî, tahliye

Edat, zamir, vs Emin, emânet, 
emniyet, îman, 
mümin, temin, 

âmin, aman

Kavilleşmek, 
kaale almak, 

mukavele, 
makale

Emin, emânet, 
emniyet, îman, 
mümin, temin, 

âmin, aman

Edat, zamir, vs

ُمْسَتْهِزُؤوَن )14(۞ة۩ب  َنْحُن ِإنََّما َمَعْكْم ِإنَّا َقالُوْا َشَياِطيِنِهْم
müstehzîyiz biz ancak sizinle 

berâberiz
Emîn olun” derler kendi 

şeytânlarıyla
İstihzâ, 

müstehzî
Edat, zamir, vs Edat, zamir, vs Edat, zamir, vs Edat, zamir, vs Kavilleşmek, 

kaale almak, 
mukavele, 

makale

Şeytan

َيْعَمُهوَن )15(۞ة۩ب  طُْغَياِنِهْم ِفي  ُهْم َوَيُمدُّ ِبِهْم َيْسَتْهِزىُء الّلُ
bocalarlarken tuğyânları içinde kendilerini 

sürüklüyor
onlarla istihzâ [alay] 

ediyor
Allâh 

Tâğut Edat, zamir, vs Müddet, 
meded, imdat, 

istimdad, 
mütemadi, 

temdit, maddi, 
maddiyat, 

madde

Edat, zamir, vs İstihzâ, 
müstehzî

Allah
 

َرِبَحت َفَما ِباْلُهَدى الََلَة الضَّ اْشَتَرُوْا الَِّذيَن أُْوَلِئَك
kâr etmemiştir hidâyet 

bedeline
dalâleti satın 

almışlardır da
öyle 

kimselerdir ki
Bunlar işte

Murabaha Edat, zamir, vs Hidâyet, Hüdâ, 
hediye, ihtidâ, 

mühtedi, 
Mehdi

Dalâlet Müşteri, iştira, 
şira’

Edat, zamir, vs Edat, zamir, vs

ُمْهَتِديَن )16(۞ة۩ب  َكانُوْا َوَما تَِّجاَرتُُهْم
yolunu tutmuş 

da 
değillerdir ticâretleri

Hidâyet, Hüdâ, 
hediye, ihtidâ, 

mühtedi, 
Mehdi

Mekân, tekvîn, 
tekevvün, 

kâinat, yekun

Edat, zamir, vs Tâcir, ticâret, 
tüccâr
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MÜZZEMMİL SÛRESİ

أََشدُّ ِهَي اللَّْيِل َناِشَئَة ِإنَّ َثِقياًل  )5(۞ة۩ب  َقْوال
hem daha gece neş’esi [kalkışı] çünkü ağır 

[mes’ûliyyetli] 
bir söz

Şiddet, şedîd, 
şedde

Edat, zamir, vs Leyla Neş'et etmek, 
inşâ, menşe, 

nâşi

Edat, zamir, vs Sakil, sıklet, 
sakaleyn

Kavilleşmek, 
kaale almak, 

mukavele, 
makale

ِفي َلَك ِإنَّ ِقياًل  )6(۞ة۩ب  أَْقَوُم َو َوْطًئا
Sana vardır çünkü  deyişce daha sağlamdır hem dokunaklı

Edat, zamir, vs Edat, zamir, vs Edat, zamir, vs Kavilleşmek, 
kaale almak, 

mukavele, 
makale

Kavilleşmek, 
kaale almak, 

mukavele, 
makale

Ve 

َرِبَّك اْسَم اْذُكِر َو َطِوياًل  )7(۞ة۩ب  َسْبًحا النََّهاِر
Rabbinin ismini an (Bununla 

birlikte) hem 
(gece, hem de 

gündüz)

uzun bir yüzüş 
[meşgûliyet/

çalışmaya 
devâmda acele 

etme]

gündüzün

Rab, erbab, 
Rabbani

Semâ, semâvî, 
isim, esmâ, 
müsemmâ, 

esâme, tesmiye

Zikir, zâkir, 
mezkûr, 
tezekkür, 

müzâkere, 
tezkere

Ve Tûl(-i emel) Tesbih, 
tesbihât, 

Subhânallah

Nehir

َو اْلَمْشِرِق بُّ رَّ َتْبِتياًل  )8(۞ة۩ب  ِإَلْيِه َتَبتَّْل َو
u O meşrık 

[doğu]
rabbi mâsivâdan 

[her şeyden] 
kesilerek  

O’na çekil [yönel] ve

Ve Şark, işrak, 
maşrık, 

müsteşrik

Rab, erbab, 
Rabbani

Betül Edat, zamir, vs Betül Ve

MÜZZEMMİL SÛRESİ

ِحيِم الرَّ ْحَمِن الرَّ ِ اللَّ ِبْسِم
RAHÎM RAHMÂN ALLÂHİ BİSMİ

Rahim, Rahman, merhamet, 
rahmet, istirham, merhum

Rahim, Rahman, merhamet, 
rahmet, istirham, merhum

İlâh, Allah, 
ilahi, uluhiyet

Semâ, semâvî, isim, esmâ, 
müsemmâ, esâme, tesmiye

ِنّْصَفُه َقِلياًل  )2(۞ة۩ب  ِإال اللَّْيَل ُقِم ُل  )1(۞ة۩ب  ِمّ اْلُمزَّ َيا أَيَُّها
yarısı meğer biraz (ı hâric) (her) gece Kalk Örtünen 

{müzzemmil}!
Ey o

Nısıf, insâf İstiklâl, kıllet, 
müstakil, kule, 

kaylûle

İlla(ki) Leyla Kâim, kavim, 
kıvam, kıyam, 
kıymet, kâmet, 

kayme, makam, 
kaymakam, 

kayyum, 
ikamet, 

mukim, takvim, 
istikamet, 
kıyamet, 

mukavemet

Ey!

َعَلْيِه ِزْد أَْو َقِلياًل  )3(۞ة۩ب  ِمْنُه انُقْص أَِو
artır  yâhûd biraz ondan eksilt yâhûd

Âla, ale(lade), 
âli, ulvî, ilave, 
istilâ, müteâl, 

teâli, Teâla, 
İlliyyûn, 

Muallâ, Ali

Ziyâde, zâit, 
müstezâd, 

tezyit, 
müzâyede, 

mezat, Yezit

Edat, zamir, vs İstiklâl, kıllet, 
müstakil, kule

İlâ(nihâye) 
(Sonuna kadar)

Noksan, nâkıs, 
tenkıs

Edat, zamir, vs

َعَلْيَك َسنُْلِقي ِإنَّا َتْرِتياًل  )4(۞ة۩ب  اْلُقْرآَن َرِتِّل َو
Senin üzerine ilkâ (etmekteyiz 

ve) edeceğiz
Çünkü Biz Yavaş yavaş, 

güzel güzel 
Kur’ân Tertîl ile oku ve

Âla, ale(lade), 
âli, ulvî, ilave, 
istilâ, müteâl, 

teâli, Teâla, 
İlliyyûn, 

Muallâ, Ali

Telakki etmek, 
mülakat

Edat, zamir, vs Tertil Kıraat, 
kıraathâne, 
Kur'an, kâri, 

kurrâ

Tertil Ve
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MÜZZEMMİL SÛRESİ

َوِكياًل  )9(۞ة۩ب  َفاتَِّخْذُه ُهَو ِإال ِإَلـَٰه ال اْلَمْغِرِب
vekîl o hâlde yalnız 

O'nu tut 
O ancak başka tanrı 

(ilâh)
yok mağribin [ve 

batının]

Vekîl, vekâlet, 
vükelâ, 

tevekkül, 
mütevekkil

Ahize, 
muâheze, 

ittihaz

Edat, zamir, vs İllâ(ki) İlâh, Allah, 
ilahi, uluhiyet

Edat, zamir, vs Garb, garîb, 
gariban, 
garâbet, 

gurabâ, gurbet, 
mağrip, gurûb 

(güneşin batışı)

اْهُجْرُهْم َو َيُقولُوَن َما َعَلٰى اْصِبْر َو
onları terket/

ayrıl!
ve ağyârın [sana 

düşmânlık 
edenlerin] 

(dediklerine ve) 
diyeceklerine

Edat, zamir, vs Edat, zamir, vs sabret ve

Hicret, Hicrî, 
muhâcir, tehcir, 
hicran, Hâcer

Ve Kavilleşmek, 
kaale almak, 

mukavele, 
makale

Edat, zamir, vs Âla, ale(lade), 
âli, ulvî, ilave, 
istilâ, müteâl, 

teâli, Teâla, 
İlliyyûn, 

Muallâ, Ali

Sabır, sabırlı, 
Sabri

Ve

أُوِلي ِبيَن اْلُمَكِذّ َو َذْرِني َو َجِمياًل  )10(۞ة۩ب  َهْجًرا
sâhiblerini o tekzîb edici 

[yalanlayıcı]
bırak da Bana ve cemîl [güzel-

faydalı ayrılış]
bir hecr-i ile

Edat, zamir, vs Kâzip, tekzîb, 
kezzab, Kezbân

Ve Ve Cümle, 
cümleten, 

icmâli, 
mücmel, 

Cemâl, Cemîl

Hicret, Hicrî, 
muhâcir, tehcir, 
hicran, Hâcer

أَنَكاال َلَدْيَنا ِإنَّ َقِلياًل  )11(۞ة۩ب  ْلُهْم َمِهّ َو النَّْعَمِة
bukağı/[bağlar-

pranga]lar 
Bizim 

yanımızda var  
çünkü biraz; mühlet ver 

onlara 
zevk ve refâh 

Dünya, 
dünyevî, ednâ

Edat, zamir, vs İstiklâl, kıllet, 
müstakil, kule

Mühlet, mehil Ve Ni'met, 
in'am, Naim 
Cennetleri, 

Nâim

MÜZZEMMİL SÛRESİ

َو ٍة ُغصَّ َذا َطَعاًما َو َجِحيًما  )12(۞ة۩ب  َو
ve boğaza duran bir taâm 

[yiyecek]
ve bir cahîm [çok 

alevli ateş]
ve

Ve Edat, zamir, vs Taâm Ve Cehennem 
(uçurum)

Ve

اْلِجَباُل َو اأْلَْرُض َتْرُجُف َيْوَم أَِليًما  )13(۞ة۩ب  َعَذاًبا
dağlar ve yer sarsılacak o gün ki elîm [çok acı] bir azâb-ı 

Cibilliyet, 
Cebel-i Târık

Ve Arâzî, ardiye Yevmiye, 
eyyâm

Elem, elîm Azâb, muzip

أَْرَسْلَنا ِإنَّا ِهياًل  )14(۞ة۩ب  مَّ َكِثيًبا اْلِجَباُل َكاَنِت َو
gönderdik Haberiniz 

olsun, Biz 
erimiş [akıcı] bir kum 

yığınına
dağlar dönecektir

Rasûl, risâle, 
risâlet, irsaliye

Edat, zamir, vs Mühlet, mehil Cibilliyet, 
Cebel-i Târık

Mekân, tekvîn, 
tekevvün, 

kâinat, yekun

Ve

ِإَلٰى أَْرَسْلَنا َكَما َعَلْيُكْم َشاِهًدا َرُسوال ِإَلْيُكْم
gönderdiğimiz Nitekim gibi üzerinizde şâhid bir Resûl size

İlâ(nihâye) 
(Sonuna kadar)

Rasûl, risâle, 
risâlet, irsaliye

Edat, zamir, vs Âla, ale(lade), 
âli, ulvî, ilave, 
istilâ, müteâl, 

teâli, Teâla, 
İlliyyûn, 

Muallâ, Ali

Şâhit, şehîd, 
şehâdet, 
müşâhit, 
meşhut, 

müşâhede, 
teşehhüd

Rasûl, risâle, 
risâlet, irsaliye

İlâ(nihâye) 
(Sonuna kadar)

أَْخًذا َفأََخْذَناُه ُسوَل الرَّ ِفْرَعْوُن َفَعَصٰى َرُسواًل  )15(۞ة۩ب  ِفْرَعْوَن
bir tutuşla Biz onu tuttuk 

alıverdik
o Resûl'e Fir‘avn Ki isyân etti de bir Resûl Fir‘avn'a

Ahize, 
muâheze, 

ittihaz

Ahize, 
muâheze, 

ittihaz

Rasûl, risâle, 
risâlet, irsaliye

Firavun Âsâ, âsi, isyan, 
isyankâr, 
masiyet

Rasûl, risâle, 
risâlet, irsaliye

Firavun
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Bu tabloları şu şekilde özetleyebiliriz:

Bakara sûresi, 2. sayfada geçen kabaca 123 kelimeden Türkçe'de kullanılmayan sadece 3 kelime 

vardır. 3/123; % 2,4 bilinmeyen kelime (َخَدَع، َعَمَه، ِغَشاِوة) ve % 97,6 Türkçe'de bir türevi kulla-

nılan kelime/harf/zamir vardır.

Müzzemmil sûresi, ilk sayfasında geçen kabaca 136 kelimeden Türkçe'de kullanılmayan sadece 9 

kelime vardır. 9/136; % 6,6 bilinmeyen kelime (ل، َتْرِتيل، َوَطَء، ُغْصَبة، َوَذَر، َكِثيف، أَنَكاال ّمِ  ُمزَّ
.ve % 93,4 Türkçe'de bir türevi kullanılan kelime/harf/zamir vardır (َجَعَل، َشْيًبا

Arap dili çalışmaları arasında başlıca iki ilim vardır: Sarf ve Nahiv.

Sarf, kelimenin aldığı şekilleri inceleyen bilim dalıdır. Sadece isim ve fiille meşgûl olur. Bir kelimeyi 

istenen manayı ifade etmesi için gereken şekle koyma yollarını inceler. Biz de bu amaçla Kur’ân'da 

geçen ve Türkçe'de bir türevi kullanılan kelimelerin şekillerini gösteren tablolar hazırladık.

Nahiv, kelimenin cümle içindeki görevini ve bununla alâkalı olarak son harfinin harekesini in-

celeyen bilim dalıdır.

Bununla alâkalı olarak Kur’ân okurken fikir sahibi olacak kadar bilgi vermek amacıyla tablolar 

ve konular hazırladık.

Hazırladığımız bu çalışma kitabı başlıca iki bölümden oluşmaktadır: Arapça�Gramer�Bilgisi�ve�

Sözlükler.

Arapça�Gramer�Bilgisi, çeşitli ana kaynaklardan, uzun süreli meşguliyetimiz dolayısıyla Arap dili 

hakkında sahip olduğumuz önemli özet bilgilerden ve bazı tablolardan oluşan bir bölümdür. Bu-

rada muhatabın Kur’ân'da geçen Arapça kelime şekillerini öğrenmesi ve Türkçe'de kullanım şekille-

rini tahmin ederek manaya ulaşma yeteneğini geliştirmesi hedeflenmiştir. Bu bilgilerin Arapça bilen 

ve Kur’ân'a hâkim olan eğitimcilerin eşliğinde uygulamalı olarak alınması daha münasip olur. Mu-

hataba Arapça öğretmenin hedeflenmediği göz önünde tutularak konuların kısa bir tarifiyle yetinil-

miş, örnekler çoğaltılmamıştır.

Bunun akabinde Özet�Sözlük adında bir bölüm vardır. Burada asıl Sözlükte yer alan kelime-

ler arasından Kur’ân'da 12 ve daha fazla farklı şekilde geçen 17 kök, yanlarında içinde geçtiği âyetin 

Arapça metni ve Türkçe manasıyla birlikte listelenmiştir. Böylece kelimelerin Kur’ân'daki kullanım 

şekillerinin ve bu şekillerin Türkçe'deki karşılığıyla birlikte zihinde yerleşmesi hedeflenmiştir. Bu bö-

lümün üzerinde�Arapça�Gramer�Bilgisi ile paralel olarak çalışılıp âyetler ve içinde geçen tüm kelime-

lerin okunması, Türkçe'de kullanılan şekilleri olup olmadığı konusunda beyin jimnastiği yapılarak ta-

kip edilmesi tavsiye edilmektedir. Bu bölüm üzerinde tüm dikkatleri toplayarak çalışmalı, âyetlerde 

geçen kelimelerin yapısını çözmeye ve Türkçe'de kullanılan şeklini bulmaya odaklanmalıdır. Ders-

ler ilerledikçe i’râb olgusu üzerinde de durulmalıdır.

Bu iki bölüm bir arada çalışılarak Gramer Bölümü bitirilip, tablolar ezberlendikten sonra bu ki-

tabın devamı olan ve halk arasında çok okunan sûrelerin toplu manası yanında, kırık manalarının 

MÜZZEMMİL SÛRESİ

َيْجَعُل َيْوًما َكَفْرتُْم ِإن َتتَُّقوَن َفَكْيَف َوِبياًل  )16(۞ة۩ب 
çevirir o gün ki, küfreder seniz siz 

korunursunuz
O hâlde nasıl vahim [şiddetli 

ve çetin]

Yevmiye, 
eyyâm

Kefere, kâfir, 
küfür, küffar, 

küfran, kefâret, 
tekfir

Edat, zamir, vs Takva, müttakî, 
takiye, vikaye

Keyif, keyfî Vebâl

َوْعُدُه َكاَن ِبِه ُمنَفِطٌر َماُء السَّ ِشيًبا  )17(۞ة۩ب  اْلِوْلَداَن
O'nun va‘di onunla çatlamıştır semâ da ak saçlı 

kocalara
çocukları

Vaad etmek, 
vaid, mîad, 

vade

Mekân, tekvîn, 
tekevvün, 

kâinat, yekun

Edat, zamir, vs Fıtrat, iftar, fitre Semâ, semâvî, 
isim, esmâ, 
müsemmâ, 

esâme, tesmiye

Veled, evlat, 
vâlide, mevlût, 

velâdet, 
tevellüd, 

mütevellit, 
milat, Yelda

اتََّخَذ َشاَء َفَمن َتْذِكَرةٌ َهـِٰذِه ِإنَّ َمْفُعواًل  )18(۞ة۩ب 
tutar dileyen Artık bir 

tezkîre[hatırlatma]
bu İşte fiile 

çıkarılmıştır

Ahize, 
muâheze, 

ittihaz

Şey, eşya Edat, zamir, vs Zikir, zâkir, 
mezkûr, 
tezekkür, 

müzâkere, 
tezkere

Hâzâ (efendi) Edat, zamir, vs Fiil, fail, efal, 
meful, faal, 

faaliyet, infial

َسِبياًل  )19(۞ة۩ب  َرِبِّه ِإَلٰى
Bir yol Rabbi ne

Sebîl Rab, erbab, 
Rabbani

İlâ(nihâye) 
(Sonuna kadar)
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ve Türkçe'de kullanılan manalarının verildiği, kök harflerinin gösterildiği kitap üzerinde bu bilgiler 
pekiştirilmelidir. 

Bu çalışmanın orijinal olan kısmı�Sözlük'tür. Bu bölüm corpusquran.com isimli internet site-
sinden faydalanılarak oluşturulmuştur. Kur’ân'da geçen ve Türkçe'de bir şekliyle kullanılan kelime-
ler alfabetik sırayla bir tabloya işlenmiştir. Tabloda görüleceği üzere kelimenin kökü; başına bir sıra 
no konarak yazılmış, aynı sırada Kur’ân'da kaç kez geçtiği ve Türkçe'de kullanılan türevi veya türev-
leri yazılmıştır. Burada yazılan Kur’ân'da geçiş sayısı, kelimenin tüm türevleriyle birlikte geçiş sayısı-
dır. Her türevin ayrı ayrı geçiş sayıları da ilgili yerde gösterilmiştir. Alt sıralarda ise kelimenin Kur’ân'da 
geçtiği şekiller; cinsi (isim, fiil, edat) Türkçe sözlüklerde kullanılan kısaltma işaretleriyle ifade edile-
rek, manasıyla ve içinde bu şekliyle geçtiği âyet numarasıyla birlikte yazılmıştır. Bu sitede kök olarak 
bulunmadığını fark ettiğimiz bazı kelimeleri de biz ilave ettik, Berzah, İblis gibi. Bu sözlük, öğrenci-
nin elinde –bu çalışmanın sonunda da kendine özel yaptığı çalışmalarında– ya da Kur’ân okumala-
rında kullanabileceği bir temel eser olarak düşünülmüştür. Burada Arapça kelime kökünün Türkçe'de 
kullanılan tüm şekillerini listelemeye çalıştık. Senelerdir verdiğim dersler esnasında gördüğüm ka-
darıyla her ne kadar Arapça kökenli kelimelerden uzaklaşmış olsak da hâlâ Türkçe'de Arapça'dan 
geçmiş çok kelime vardır. Nesiller arasında ve okuma kültürüne bağlı olarak farklılıklar olsa da bu 
Sözlük'te listelediğimiz kelimelerin büyük bir kısmı çoğunluk tarafından biliniyor ya da manası bi-
linmese bile kulak aşinalığı vardır.

Bundan sonra üç sözlük daha hazırladık. Özel�İsimler�Sözlüğü'nde Kur’ân'da geçen özel isimler 
listelenmiştir. Burada geçen bazı kelimeler hem özel isim, hem de lügat manasında kullanılmakta-
dır. Fazla detay olacağını düşünerek bunları ayrı ayrı saymadık. Sadece internet sitesinde yapılmış bir 
ayrım varsa o sayıları belirtmekle yetindik. Edatlar�Sözlüğü'nde isim ve fiil dışındaki kelimeler liste-
lenmiştir. Burada harfler, zamirler, zarflar, işaret isimleri, ism-i mevsûller, soru harfleri vs. yer almak-
tadır. Bunların Kur’ân'da geçiş sayısı çok fazla olduğu için muhakkak öğrenilmesi gerekir.  Arapça�
Sözlük adı verilen son kısımda Türkçe'de herhangi bir türevi kullanılmadığı halde Kur’ân'da 10 kere-
den fazla geçen kelimeler listelenmiştir. Okuyucunun bu kelimelerle de ilgileneceği düşünülmüştür. 
Böylece Kur’ân'da en az 10 kere geçen kelimelerle birlikte Türkçe'de herhangi bir şekli kullanılan bü-
tün kelimeleri içeren bir Sözlük Grubu ortaya çıkmıştır.

Kitabın sonuna, faydayı arttırmak için iki farklı fihrist konmuştur.

Birincisi; Arapça kelimelerin alfabetik fihristidir. Bu fihristte Sözlük'te (yani bir kökün kullanı-
lan bütün türevleri), Edatlar�Sözlüğü'nde, Arapça�Kelimeler�Sözlüğü'nde ve Özel�İsimler�Sözlüğü'nde 
yer alan bütün kelimeler alfabetik olarak yer almıştır. Muhatabın Arapça bilgisinin yetersiz olduğu 
göz önünde bulundurularak kökleri tesbit etmekte zorluk çekeceği düşünülmüş ve bu fihrist hazır-
lanmıştır.

İkincisi de; Türkçe'de kullanılan türevlerin ilgili olduğu Arapça kökü gösteren bir fihristtir.

Burada özet bir bilgi vermek gerekirse Kur’ân-ı Kerîm'de yaklaşık olarak 1.639 kök kelime var-
dır. Bunların 1.029 tanesi Türkçe'de bir şekliyle kullanılmaktadır. Kur’ân'da 10 ve daha fazla geçtiği 
halde Türkçe'de herhangi bir türevi kullanılmayan kelime sayısı da 62'dir. Bunların toplamı 1.091 kök 
harf yapar. Dolayısıyla bizim sözlüğe almadığımız 548 kök kelime kalmıştır. Kur’ân'da geçen toplam 

kelime sayısı corpusquran.com sitesine göre 77.428'dir. Bunların 50.363 tanesi kök kelime, geri kalan 
27.065 tanesi edat, zamir, soru harfi, şart harfi gibi bizim edatlar başlığı altında topladığımız tabloda 
bulunan ve Kur’ân'da çok geçtiği için bu eğitimde de öğrenilmesi gereken kelimelerdir. Bunların sa-
yısı da tabloda görüldüğü gibi 160 civarındadır. O halde Kur’ân'da geçtiği halde bizim bilmediğimiz 
ve bu eğitim sisteminde de öğrenmediğimiz kelimeler toplamı 548 kökün Kur’ân'da geçiş sayısı olan 
1.318 kelimedir. Yani Kur’ân'da geçen 77.428-1.318=76.110 kelimeyi az bir çabayla anlayacak hale ge-
lebiliriz. Bunun oranı da % 98'dir. Bu, gerçekten bizim bile hayallerimizi aşan bir rakamdır. İnanıl-
maz olduğunu biliyoruz. Bunun için defalarca sağlamasını yaptık. Tamamen emin olduktan sonra 
buraya yazdık.

O halde bu hazineyi fark edip de ortaya çıkarmamak, kullanımını devreye sokmamak olamazdı. 
İşte biz de bu çalışmada bunu yaptık. Türkler olarak elimizin altında Kur’ân-ı Kerîm'le alakalı müthiş 
bir hazine ve altyapı olduğunu fark edip bunu kullanılır hale getirmeyi amaçlayarak bu kitabı hazırla-
dık. Az bir gayretle Türkçe konuşan her insanın temel din kitabı olan Kur’ân-ı Kerîm'i anlayabilmesi 
için elimizden gelen bütün çabayı gösterip yılların birikimini ortaya koyarak bu kitabı oluşturduk. 
Bu kitabın Kur’ân kurslarında, Hâfızlık okullarında, İmam-Hatip Okullarında, çeşitli kurslarda, kısaca 
Kur’ân'la ilgili her yerde ve Kur’ân'la ilgilenen herkese faydalı olacağını düşündük.

Bu çalışmada beni cân u gönülden destekleyen ve aylarca çalışan değerli arkadaşlarıma; teknik 
destek veren Ziya Alp'e ve oğlum Sertan Karamollaoğlu'na, her zaman olduğu gibi manevî desteğini 
devamlı olarak arkamda hissettiğim kıymetli hayat arkadaşıma ve tabii ki diğer çalışmalarım gibi bu-
nun da basım ve dağıtımını üstlenen İşaret Yayınları'na sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu çalışma, araştırmalarımıza göre konusunda bir ilktir. Daha güzel çalışmalara bir başlangıç ol-
ması ümidindeyiz. Kitap yazmak öyle sıradan bir iş değildir. Ama bir ders kitabı yazmak daha da zor-
dur. Sözlük hazırlamak ise çok daha farklı bir kulvardır. Bu nedenle eksiklikleri olması ve tüm dikkat-
lerimize ve kontrollerimize rağmen gözümüzden kaçan yanlışlıklar olması tabiîdir. İyi�bir�yol�açana,�
kendisinden�sonra�o�yoldan�gidenlerin�sevâbı�da�verilecektir hadîs-i şerifinin müjdesine nâil oluruz 
inşallah. Ayrıca bizim gibi kullar tarafından hazırlanması dolayısıyla kâmil olması düşünülemez. An-
cak insanımızın istifade etmesi ümidiyle elimizden geleni ortaya koyduk. Geliştirilmeye ve çok farklı 
şekillerde hazırlanmaya müsait bir alt yapıya sahiptir. Her türlü yapıcı eleştiriler değerlendirilerek el-
den geldiğince telafi edilecektir. Gayret bizden tevfîk Allah'tandır. Bu kitabın hazırlanması fikri 2015 
yılı Ramazan ayında Kâbe'de tavaf yaparken doğdu, iki yıl gerekli çalışmalarla geçtikten sonra kita-
bın baskı öncesi son kontrollerini yapmak da 2017 yılı Hac döneminde yine kutsal topraklarda ger-
çekleşti. Bizi heyecanlandıran bu güzel tevafuka değinmeden geçemedik. Hayırlı olduğuna inandı-
ğımız bu yolda bizi meşgul eden Allah'a hamdolsun. Allah hepimizden razı olsun ve günahlarımızı 
affetsin inşallah.

Çalışma�ekibi�adına� 
Fatma Serap Karamollaoğlu  

İstanbul, Ağustos 2017
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