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Başlarken
Bu seçki, Prof. Dr. Suat YILDIRIM tarafından yazılan Kur'an-ı Hakim'in
Açıklamalı Meali isimli eseri üzerinde Dizge24 Topluluğu'nun kurucusu
Haluk Hikmet ORAL tarafından yapılan 45 günlük çalışımı içerir.
Kur'an'da yer alan ayetler yeri geldiğinde Kutsal Betik'teki karşılıkları
verilerek pekiştirilmiştir. Bununla birlikte Türkçe dışındaki dillere ait yabancı
sözcükler anlamları sayıtlandırılarak sunulmuştur.

2006-02-06; Şubat, Pazartesi
•

Fatiha:
[1] Bir yeri veya bir şeyi açan, başlatan. -- Anlamına gelmektedir.

•

Kur'an-ı Kerim'in ana gayeleri:
Tevhit, Allah'ın birliği.
Nübüvvet.
Ahiret.
İbadet ve adaleti de kapsayacak istikamet.
Fatiha suresi bu esaslara açıkca delalet eder.

•

Amin:
[1] Öyle olsun!, [2] Kabul eyle! -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Bakara suresi, Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresidir.
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•

Bakara:
[1] İnek, [2] Bir ineğin kesilmesi. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Huruf-i Mukattaa:
[1] Elif, Lam, Mim. -- Anlamını vurgulamaktadır.

•

El Kitap:
[1] Yazılı şey. -- Anlamına gelmektedir.

•

Takva:
[1] Korunma, [2] Sakınma. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Muttaki:
[1] Takva sıfatını taşıyan kimse. -- Anlamına gelmektedir.

•

Gayb:
[1] Görünmeyen, [2] Gözden gizli kalan şey. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Bir şeyin “gayb” olması insanlar yönündedir. Allah'a “gaib” denilemez.

•

Şeytan:
[1] Azgınlıkta, şer ve kötülükte kendi benzerlerini çok geçmiş kötü, [2]
inatçı. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Münafık:
[1] Kalbinde iman etmediği halde müslüman görünen kimseye denir. -Anlamına gelmektedir.

•

Ümit: Lealle, Terecci.
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•

Fısk:
[1] Çıkmak, [2] Huruc etmek. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Tespih:
[1] Allah'ı Teala'yı tenzih etmek. Allah'ı söz ve amel bakımından şanına
layık olmayan her türlü kusurdan yüce tutmaktır. -- Anlamına
gelmektedir.

•

Vekalet:
[1] Başkasına vekil olmak. -- Anlamına gelmektedir.

•

İsrail: Yakup (a.s)'ın lakabıdır. İbranice'de Allah'ın kulu, Allah'ın seçkini
anlamına gelir.

•

Sebebin hususiliği, hükmün umumiliğine mani değildir.

•

Kabul edilmeyecek şefaat, herkesin kendiliğinden ve Allah'ın iznine
bağlanmadan, yapılacağı düşünülen şefaatlerdir.

2006-02-07; Şubat, Salı
•

Firavun, Mısır'da Amalika hükümdarlarının lakabıdır. Çoğulu, Feraine'dir.

•

Furkan: Tevrat'ın bir sıfatı veya Tevrat'taki şer'i hükümler.

•

Altından buzağı heykeli yapan ve ona tapılmasını isteyen Samiri.

•

Rebbena => Hıtta.

•

Mısır:
[1] Şehir anlamına gelir. -- Anlamına gelmektedir.
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•

İman edenler, Yahudiler, Hıristiyanlar, Sabiiler... Her kim Allah'a ve ahiret
gününe (gerçekten) iman eder ve amel-i salih işlerse, elbette onların
Rab'leri yanında mükafatları vardır.
Onlar için herhangi bir korku olmadığı gibi kendilerini üzecek bir şeyle de
karşılaşmazlar.
Bakara, 62

•

Karine:
[1] Karışık ve belirsiz bir iş ve sorunun anlaşılmasına, çözülmesine
yarayan hal, [2] İpucu. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Yahud:
[1] Arapça: Tövbe etmek, Yahudi olmak. Tekili, Yahudi'dir. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

Nasara:
[1] Tekili “Nasrani” olup Hıristiyanlar anlamına gelir. Hz. İsa'nın yaşadığı
şehir olan Nasıra'ya mensubiyeti belirtir. -- Anlamına gelmektedir.

•

Sabiin:
[1] Dilde “Sabie!”. Bir dinden çıkıp başka dine girmek demektir. -Anlamına gelmektedir.

•

Dünyanın ve insanların yönetiminin gök cisimlerine bağlı olduğuna ait
düşünce esaslı Allah'a yönelenler. Günümüzde yıldız falına inanma, bu
zamandan kalmıştır.

•

Bakara: Bakar'ın müennesi veya tekilidir. Bakar, sığır cinsinin genel
ismidir. Sure adı 67. ayetten esinlenmiş olabilir.

•

İneğe tapmanın boş olduğunu vurgulamak amacıyla Yahudiler'e inek
kesmeleri buyuruluyor.
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•

Tazim:
[1] Ululama, [2] Büyük sayma, [3] Saygı gösterme, [4] İkram etme. -Anlamlarına gelmektedir.

•

Dünya “edna” ism-i tafdilin müennesi olup “en yakın” veya “pek alçak”
anlamında bir nitemdir.

•

Dünya hayatı: Alçak hayat.

•

Ruhu-l Kudüs: Cebrail.

•

İsa: Süryanice “İşu” dur.
İsmi mensubu (sıfatı), Jezvit (İsevi).

•

Meryem: Süryanice. Anlamı, “Hizmetkar”.

•

Ruhu-l Kudüs: Fevkalade temizlik. Bereket ruhu.

•

Gulf: Ağlef'in çoğuludur.
Gulfe veya gılaftan “kabuklu” yani “sünnetsiz ya da “kılıflı”.
Sünnetsiz Kalp: Nankör kalp.

•

Ahiret yurdu: Cennet.

•

Tahrif:
[1] Bozma, [2] Kalem oynatma, [3] Değiştirme. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

Tevil:
[1] Sözü çevirme, [2] Çevri. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Arapça'da “Raina”: Bizi gözet, Himmet et.
İbranice'de “Raina”: Hakaret.
Unzurna: ?
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•

Fakat Allah rahmetini dilediğine seçip ihsan eder.
Bakara, 105

•

Nesh: Nakil, İzale.

•

Dünyada hayır olarak ne yapıp gönderirseniz, mutlaka onun mükafatını
ahirette Allah katında bulursunuz.
Bakara, 110

•

Kim halis olarak kendisini Allah'a teslim edip güzel davranışlarda
bulunursa Rab'binin nezdinde onun mükafatı olacaktır.
Bakara, 112

•

İhsan:
[1] İyilik yapmak, [2] İyi davranışlarda bulunmak. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

Cibril Hadisi:
İhsan, senin Allah'ı görüyormuşcasına O'na ibadet etmendir. Çünkü sen
onu göremiyorsan da O seni görüyor.

•

İmam: Önder.

•

Ahit: Nübüvvet.

•

İtikaf: Cemaatle namaz kılınan bir mescitte ibadet niyeti ile belirli bir
zaman kalmak.

•

Vermek isteyince, istemeyi ilham etmek.

•

İcma delilinin esas kaynağı, “Ümmetim dalalet üzerinde ittifak etmez.”
hadisidir.

•

Tehyic:
[1] Coşturma, [2] Heyecanlandırma. -- Anlamlarına gelmektedir.
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•

Belagat:
[1] Sözün ya da yazının istenen etkiyi sağlayacak biçimde güzel ve etkili,
sanatlı olması, [2] Bir şeyden saklı olan gizli anlam. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

İstirca: Bu uygulama;
Sabırlılar o kimselerdir ki başlarına musibet geldiğinde, “Biz Allah'a aidiz
ve vakti geldiğinde elbette O'na döneceğiz.” derler.
Bakara, 156

•

Beis:
[1] Zarar, [2] Korku, [3] Kötülük. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Her kim de, farz olmadığı halde gönlünden koparak bir hayır işlerse,
mükafatını görür. Zira Allah şükrün karşılığını verir. O, az amele çok
mükafat verir ve her şeyi bilir.
Bakara, 158

•

Seair: ?

•

Muhabbet:
[1] Sevilmek, [2] Karşılıklı sevilmek. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Kulluk, kendisine kul olunan varlığa karşı beslenen sevginin en ileri
derecesini ifade eder.

•

Nid: Allah'a denk tutulan (herhangi bir şey).

•

El-Vedud: Allah'ın güzel isimlerinden olup “Yarattıklarını çok seven ve
onlar tarafından çok sevilen.” demektir.

•

Bi'l – Hakki: Hakkıyla, Hak ile, Hak olarak.
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•

Asıl iyilik; ...
Sevdiği malını Allah'ı hoşnut etmek için
Yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalan gariplere, isteyenlere ve
boyunduruk altında bulup hürriyetine kavuşmak isteyen köle ve esirlere
veren,
...
Sözleştiği zaman sözlerinde duran,
Hele hele sıkıntı ve hastalık hallerinde, savaşın şiddetleri esnasında
sabreden kimselerin davranışlarıdır.
İşte onlardır imanlarında samimi olanlar
ve işte onlardır Allah'ı sayıp günahlardan korunan takvalılar.
Bakara, 177

•

İnanç: Akaid.

•

Hz. Muhammet:
Kim bu ayete göre (Bakara, 177) hareket ederse imanını kemale erdirmiş
olur.

•

Kısas gibi caydırıcı bir hüküm, toplum ve kişi hayatının garantisidir.
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2006-02-08; Şubat, Çarşamba
•

Nesh edilmek:
[1] Kaldırmak, [2] Hükümsüz ve geçersiz bırakılmak, [3] Çoğaltılmak. -Anlamlarına gelmektedir.

•

İttika:
[1] Korunma. -- Anlamına gelmektedir.

•

İtikaf:
[1] Bir yere kapanıp ibadetle vakit geçiriş. -- Anlamına gelmektedir.

•

Orucun başlangıcı fecir vakti.

•

Asıl fazilet, haramlardan sakınan insanın gösterdiği fazilettir.
Bakara, 189

•

Fitne:
[1] Dinden döndürmek için işkence yapmak, [2] Dilde yabancı
maddelerden arıtmak için altını ateşe sokmaktır. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

Nüzul:
[1] Aşağı iniş, [2] Konağa iniş, [3] Konuş, [4] Konaklayış. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

Hürmetler karşılıklıdır. O halde kim size saldırırsa siz de aynısıyla karşılık
verin.
Bakara, 194

•

Haram aylar: Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır.
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•

Temettu: Umre.

•

Harem: Mekke.

•

Sayılı günler, teşrik günleridir.

•

Teşrik: Yüksek sesle tekbir almaktır.

•

Bayramın (2, 3 ve 4.) (Kurban) günleridir.

•

Rükn:
[1] Bir şeyin en sağlam yanı, [2] Temel direği, [3] Dikeç, [4] Direk, [5]
Önemli kişi. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Maddi hayatın, ekonomik hayatın esası ürün; manevi hayatın esası ise
yeni nesillerin iyi yetiştirilip eğitilmesidir.

•

Aziz:
[1] Son derece güçlü, [2] Mutlak galip. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Hakim:
[1] Tam hüküm ve hikmet sahibi. -- Anlamına gelmektedir.

•

İrşad:
[1] Doğru yolu gösterme, [2] Uyarma, [3] İrfan sahibi birinin bir kimseye
tarikatı ve Tanrı yolunu göstermesi. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Sa'y Kanunu: Çalışma Kanunu.

•

Sana Allah yolunda kimlere ve ne harcayacaklarını sorarlar.
De ki: İnfak edeceğiniz mal anne, baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve
yolda kalmış gariplere verilmelidir.
Hayır olarak daha ne yaparsanız Allah muhakkak onu bilir.
Bakara, 215
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•

Hoşlanmasınız da savaş size farz kılındı.
Olur ki hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olur.
Olur ki sevip arzu ettiğiniz bir şey sizin için şerli olur.
Gerçeği Allah bilir, siz bilmezsiniz.
Bakara, 216

•

Bir de senden hayır olarak ne harcayacaklarını sorarlar.
De ki: İhtiyacınızdan artanı harcayın!
Bakara, 219

•

Bakara, 219
Sarhoş edici şeyler yasaklanmaya başlamıştır.

•

Bakara, 222
Kadınların ay hali ile ilgili hüküm.

•

Bir de Allah adına yemin ederek; iyilik etmeye, günahlardan uzak
durmaya ve insanların arasını düzeltmeye O'nun adını engel yapmayın.
Bakara, 224

•

İla:
[1] Kadından uzaklaşma. -- Anlamına gelmektedir.

•

Hul, Muhala:
[1] Kadının mal karşılığı ayrılma talebinde bulunması. -- Anlamına
gelmektedir.

•

İddet:
[1] Kocadan ayrılan kadının tekrar başkasıyla evlenmek için şeriat
bakımından beklemek zorunda olduğu zaman. -- Anlamına gelmektedir.

•

Beis:
[1] Zarar, [2] Korku, [3] Kötülük. -- Anlamlarına gelmektedir.
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•

Müt'a:
[1] Geçici kazanç, [2] Şiilere özgü geçici nikah. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

Mehir: ?

•

İkindi namazı, gece ve gündüz meleklerinin toplanma vaktidir.

•

Kimdir o yiğit ki Allah'a güzelce ödünç verir, Allah da onun verdiğinin
mükafatını kat kat artırır.
Allah rıskı kısar da, bollaştırır da.
Bakara, 245

•

Sekine:
[1] Karar, [2] Rahat, [3] Dinlenme, [4] Yürek rahatlığı, [5] Kafa dinçliği,
[6] İnanç. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Doğrusu Allah sabredenlerle beraberdir.
Bakara, 249

•

İradeler serbest bırakılır da birbirleriyle ölçülü hale getirilmez ve hiçbir
direnişle karşılaşmazlarsa, çalışma zahmetine katlanmaz, önüne geleni
çiğnemeye çalışırlar.

•

Hay:
[1] Her zaman var olan, [2] Diri olan, [3] Ezeli ve ebedi hayat sahibi. -Anlamlarına gelmektedir.

•

Kayyum:
[1] Kendi zatı ile var olup, zeval bulunmayan ve bütün kainatı varlıkta
tutup onları yöneten. -- Anlamına gelmektedir.
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•

Bakara, 255
Ayetü'l Kürsi olarak bilinir. Her gece okunmalıdır. Kur'an'daki en büyük
ayet.

•

Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak verip her
birinde yüz tane bulunan bir başağın haline benzer.
Allah dilediğine kat kat fazlasını da verir.
Allah'ın lütfu geniştir, ilmi her şeyi kaplar.
Bakara, 261

•

Mallarını Allah yolunda harcayıp da infaklarının ardından minnet
etmeyenler, rahatsızlık vermeyenler yok mu,
İşte onların Rab'leri katında mükafatları vardır.
Onlara hiçbir endişe yoktur ve onlar asla üzülmeyeceklerdir.
Bakara, 262

•

Bir tatlı söz, bir kusur bağışlama, peşinden incitme gelen maddi
yardımdan (sadakadan) çok daha iyidir.
Bakara, 263

•

Bakara, 264
Yardım ettiğin kimseleri incitme ve minnet etme.

•

Bakara, 265
İnfak edenlerin mutlu sonu.

•

Hamit:
[1] Kimseye ihtiyacı olmayan, [2] Bütün övgülere layık olan. -Anlamlarına gelmektedir.
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•

Bakara, 268
İnfakta bulunanlara şeytanın vesvesesi.

•

Bakara, 271
Gizli yapılan hayırlar daha makbul.

2006-02-09; Şubat, Perşembe
•

Şayet bilirseniz, alacağınızı bağışlamanız sizin için daha da hayırlıdır.
Bakara, 280

•

Din binasının çatısı ve en güzel süsü ise, Allah'ı görüyorcasına bir hayat
sürmek, ihsan makamına çıkmaktır.

•

Hatime:
[1] Son, [2] Son söz. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Bakara, 285 ve 286
Gece okunması gereken ayetler.

•

İmran: Hz. Meryem'in babasının adı.

•

Nübüvvet:
[1] Yalvaçlık, [2] Tanrı haberciliği. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Müteşabih:
[1] Birbirine benzeyen, [2] Birbirini andıran, [3] Birbirini anımsatan. -Anlamlarına gelmektedir.

© Dizge24 2010, İZMİR, TÜRKİYE.

Sayfa: 16 / 166

Kur'an-ı Hakim

•

Furkan: Hakkı batıldan, hayrı şerden, doğruyu eğriden ayıran anlamında
olarak Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden biridir.

•

Muhkem: Anlamı açık, kesin, ifade ettiği mana tek olup, açıklanması için
başka delile ihtiyaç olmayan.

•

Müteşabih: Birden fazla mana ihtimali olduğundan, anlaşılması için başka
delile ihtiyaç hissettiren, manası hakkında kesin bir hüküm verilmeyen.

•

Şibh:
[1] Benzerlik. -- Anlamına gelmektedir.

•

Teşabüh:
[1] Benzetiş, [2] Andırış, [3] Anımsatış. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Teşbih:
[1] Benzetiş, [2] Benzetim. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Vehhab:
[1] Çok ihsan eden, [2] Fazla bağışlayan (Tanrı). -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

Nusrat:
[1] Yardım, [2] Tanrı yardımı, [3] Başarı, [4] Üstünlük. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

İhtiras:
[1] Şiddetli sitek. -- Anlamına gelmektedir.

•

Müttaki:
[1] Günahdan ve haramdan sakınan. -- Anlamına gelmektedir.
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•

İslam:
İtaat edip boyun eğmek (teslimiyet).
Silm'e, yani barışa girmek, selamete kavuşmak.
İbadette tam samimi olmak, ihlas ile hareket etmek.

•

Ehl-i Kitap: Kutsal semavi kitapları olanlar.

•

Ümmiler: Müşrikler; Kitapsız dinlere mensup olanlar.

•

Veli:
[1] Hami, [2] Koruyucu, [3] Dost, [4] Yönetici, [5] Yardımcı. -Anlamlarına gelmektedir.

2006-02-14; Şubat, Salı
•

Al-i İmran'daki “Al”: Yakınlıkta ve tutulan yolda herhangi bir insana
mensup olan kimseler, “Aile, Hanedan” demektir.

•

Abraş: ?

•

Al-i İmran, 52
Havarilerin kendilerine “müslüman” demesi.

•

Havari:
[1] İnsanın en seçkin, en has dostu, [2] Yardımcısı. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

Mübahele:
[1] Hangi taraf yalancı ise Allah'ın ona lanet etmesini bütün kalbiyle
istemek. -- Anlamına gelmektedir.

•

Al-i İmran, 61
Mübahele Ayeti.
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•

Emanname:
[1] Hakları ve yükümlülükleri bildiren belge. -- Anlamına gelmektedir.

•

Al-i İmran, 64
Diğer toplumların İslam'a davet edilişi.

•

Al-i İmran, 67
Hz. İbrahim'in müslüman oluşu (müslüman diye nitelenişi).

•

Vasi:
[1] Lütfu bol olan. -- Anlamına gelmektedir.

•

Ümmiler: Yahudi olmayan ve kendi çevrelerinde bulunan Araplar.

•

Al-i İmran, 75
Ehl-i Kitap'tan olan iyi emanetçiler.

•

Hüküm:
[1] İlim, [2] Anlayış gücü. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Allah'ın hükmünü infaz etme yetkisi.

•

Rabbani:
[1] Fakih, [2] Alim, [3] Muallim, [4] Eğitimci, [5] İlmi ile amil olan kimse.
-- Anlamlarına gelmektedir.

•

Al-i İmran, 80
Müslüman; “Allah'a boyun eğen.” anlamında.

•

Birr: Fazilet, İyilik, Hayır.
Bu vasfa haiz olan kimseye “berr” denir. Çoğulu, “ebrar”.
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•

Al-i İmran, 92'nin açıklayımı:
Ebra defterinde kaydedilmek için, kişinin sevdiği şeyleri Allah yolunda
harcaması gerekir. Yoksa takva, bazı şekil tarafları tamamlamakla elde
edilemez.

•

Sadakallah: Allah sözün doğrusunu söyledi.

•

Kabe: Hz. İbrahim.
Mescid-i Aksa: Hz. Süleyman. (MÖ 1000)
Arasında 1000 yıl var.

•

Beytullah: Kabe.

•

Kim Allah'a gönülden sımsıkı bağlanırsa muhakkak ki o doğru yola
konulmuştur.
Al-i İmran, 101

•

Al-i İmran, 110
Muhammet ümmetinin üstün tutuluşu.

•

Maruf:
[1] İyilik. -- Anlamına gelmektedir.

•

Münker:
[1] Kötülük. -- Anlamına gelmektedir.

•

Al-i İmran, 113 ve 114
Ehl-i Kitap'tan olan Allah dostları.

•

Künh:
[1] Bir şeyin aslı, [2] Temel, [3] Kök, [4] Asıl, [5] Öz. -- Anlamlarına
gelmektedir.
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•

Halbuki müminlere düşen, yalnız Allah'a dayanıp güvenmeleridir.
Al-i İmran, 122

•

Yarmazhar:
[1] Dost erişim. -- Anlamına gelmektedir.

•

Müsterih:
[1] Rahat eden, [2] Rahatlanan. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Felah:
[1] Kurtuluş, [2] Mutluluk. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Mağfiret:
[1] Bağışlanış, [2] Özürün kabul edilişi. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

O müttakiler ki bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar,
kızdıklarında öfkelerini yutar,
insanların kusurlarını affederler,
Allah da böyle iyi davrananları sever.
Al-i İmran, 134

•

Sakın yılmayın, üzüntüye kapılmayın, eğer iman ediyorsanız mutlaka
üstün gelirsiniz.
Al-i İmran, 139

•

Ama Allah hidayetin kadrini bilip şükredenleri bol bol
mükafatlandıracaktır.
Al-i İmran, 144

•

Ebedi dava fani şahıslar üzerine bina edilmemiştir.
Al-i İmran, 144

•

Allah sabırlı insanları sever.
Al-i İmran, 146
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•

Muhsin:
[1] İyi davrananlar, [2] Halislik sahibi. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Allah muhsinleri, hep iyi davrananları sever.
Al-i İmran, 148

•

Bilakis sizin mevlanız Allah'tır ve o yardım edenlerin en hayırlısıdır.
Al-i İmran, 150

2006-02-16; Şubat, Perşembe
•

Ölümün yeri ve zamanı bellidir.
Al-i İmran, 154

•

Halim:
[1] Müsamahalı. -- Anlamına gelmektedir.

•

Al-i İmran, 159
Kusurların affedilmesi ve onlar için mağfiret dilenmesi.

•

Müşavere:
[1] Karşılıklı danışım. -- Anlamına gelmektedir.

•

Al-i İmran, 159
Danışmada büyük bir hayır ve bereketin olduğunun vurgulandığı ayet.

•

Hasbunallah: Allah bize yeter.

•

Bu dünya hayatı, aldatıcı ve geçici bir zevkten başka bir şey değildir.
Al-i İmran, 185
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•

Al-i İmran, 186
Sabretme ve günahlardan korunma. Bu davranış, yapılacak işlerin en
değerlisidir.

•

Al-i İmran, 199
Ehl-i Kitap'tan Allah'ın hoşnutluğunu kazananlar.

•

Al-i İmran, 200
Felah (başarı)'nın en güzel özetinin yapıldığı ayet.

•

Nisa suresi: Bakara sonrası ikinci uzun sure.

•

'Ey insanlar' => Nisa ve Hac sureleri.

•

Maişet:
[1] Geçim, [2] Geçiniş, [3] İlmiye tarikinin başında bulunanlara verilen
ödenek. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Nisa, 5
Malların aklı ermeyen kişilere verilmemesi.

•

Terike:
[1] Evlenemeyip evde kalmış kız. -- Anlamına gelmektedir.

•

Tevvab:
[1] Tövbeleri kabul eden. -- Anlamına gelmektedir.

•

Livata:
[1] Eşcinsellik. -- Anlamına gelmektedir.

•

Tazir:
[1] Esassız özür bildiriş. -- Anlamına gelmektedir.

•

Tazir cezası: ?
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•

Nisa, 17
Allah'ın kabul edeceği tövbe.

•

İman ettikten sonra iyi işler yapabilecek bir zaman bulunmalıdır.

•

Nisa, 19
Kadınlarla güzel geçinme ve geçinmeme halinde verilen hayır.

•

Ünsiyyet:
[1] Alışkanlık, [2] Ahbaplık, [3] Arkadaşlık. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Eşlerin eksiklerinin tamamlanması zamana bırakılmalıdır.

•

Drahoma:
[1] Evlenirken kadının erkeğe verdiği mal ve para. -- Anlamına
gelmektedir.

•

Sünen: Yollar.

•

Hilkat:
[1] Yaratış, [2] Yoktan var ediş. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Nisa, 32
Çalışma ve Allah'ın fazlından hayrı isteme.
## Kutsal Betik: Çıkış 20:17

•

Müvalat:

•

Nisa, 34
Eşlerin sorumlulukları.
## Kutsal Kitap: 1. Timote 11:12, 1. Korintliler 11:3, Efesliler 5:22

•

Allah kendisini beğenen ve övünüp duran kimseleri sevmez.
Nisa, 36
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•

Gusl etmek:
[1] Boy abdesti almak, [2] Baştan aşağı temizlenmek. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

Teyemmüm:
[1] Suyun bulunmadığı yerde kuma/toprağa el sürerek abdest almak. -Anlamına gelmektedir.

•

Afüv: Affı bol.

•

Unzurna: Bizi de gözet.

•

Raina: Bizi gözet, Bize himmet et.

•

Lafza:
[1] Bir tek söz. -- Anlamına gelmektedir.

•

Ashab-ı Sebt: Allah, Yahudiler'in cumartesi günü balık avlamalarını
yasaklamıştı. Bu yasağı dinlemeyen Eyle ahalisini cezalandırmıştı.

•

Sayeban:
[1] Koyu gölgelik. -- Anlamına gelmektedir.

•

Zıllen Zalila
Zıl => Farsça: Saye. Türkçe: Gölge.
Mecazen geniş nimetler hakkında kullanılmaktadır.
Koyu Gölge: Daimi nimet.
Sayedar olmak: Sayeban olmak, Sayesinde yaşamak.

•

Semi: Sözleri ve hükümleri hakkıyla işiten.

•

Basir: Bütün yaptıklarınızı (yapılanları) hakkıyla gören.

•

Ülülemr: Üst düzey yöneticiler.
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•

Beliğ:
[1] Dilediğini açık seçik düzgü anlatış ve yazış. -- Anlamına gelmektedir.

2006-02-17; Şubat, Cuma
•

Hz. Muhammet
Arzu ve heveslerini benim getirdiğim ölçülere uydurmadıkça, sizden hiç
biriniz mümin olduğunu iddia edemez.

•

Şeytanın hilesi, cidden zayıftır.
Nisa, 76

•

Eflake ser:
[1] Baş melek, [2] Meleklerin başı. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Ey insan! Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Başına gelen her fenalık ise
nefsindendir.
Nisa, 79

•

... Sen suçlarını yüzlerine vurmaktan vazgeç de Allah'a havale et. O'na
tevekkül et. Sana vekil olarak Allah yeter.
Nisa, 81

•

Savlet:
[1] Şiddetli saldırış. -- Anlamına gelmektedir.

•

Şefaat:
[1] Bağışlanmasını dileme, [2] Birine arka olma, [3] Sahip çıkma. -Anlamlarına gelmektedir.
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•

Mabud:
[1] Tanrı, [2] İbadet edilen varlık/nesne. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Münafıklar; Uhrevi hayır ile dünyevi çıkarları çatıştığında ahireti bırakıp o
çıkarı tercih ederler.

•

Allah malları ve canları ile mücadele edenleri, derece bakımından cihada
girmeyenlerden üstün kılmıştır.
Nisa, 95

•

Kim Allah yolunda hicret ederse dünyada gidecek çok yer, genişlik ve
bolluk bulur.
Nisa, 100

•

Kasr: Dört rekatlı namazların iki rekat olarak kılınması işlemi.

•

Salat-ı Havf: Korku halindeki namaz.

•

Müteaddid:
[1] Çoğalan, [2] Çok, [3] Birçok, [4] Birkaç, [5] Türlü türlü. -Anlamlarına gelmektedir.

•

Ka'dede Teşehhüt: ?

•

... gerek ayakta durarak, gerek oturarak ve gerek yanlarınız üzerinde
uzanarak hep Allah'ı zikredin.
Nisa, 103

•

Miraç: ?

•

Tezvirat:
[1] Yalan dolan şeyler, [2] Kovuculuklar. -- Anlamına gelmektedir.

•

Kendi öz canlarına hıyanet edenler; hainlikte ve günahkarlıkta çok aşırı
olanlar.
Nisa, 107
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•

İşi gücü şeytanlık olan, hep şeytanı sevindirecek işler yapan kimse, ona
ibadet ediyor demektir.

•

Medeniyet, Allah tarafından yaratılan şeylerin düzgün bir şekilde
kullanılışından başka bir şey değildir.

•

Şeytan insanı en zayıf tarafından aldatmaya çalışır.

•

Yetimlerin haklarını vermekte tam adaleti gözetin. Yaptığınız her iyiliği,
Allah mutlaka bilir.
Nisa, 127

•

Ey kocalar! Eğer siz iyi davranıp arayı düzeltir, kadınların hakkını
çiğnemekten sakınırsanız unutmayın ki Allah, yaptığınız her şeyden
haberdardır.
Nisa, 128

•

Müstagni:
[1] Gönlü tok, [2] Doygun, [3] Nazlı davranan. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

Hamit: Bütün övgülere layık olan.

•

İrtidat:
[1] İslam dinini bırakarak başka bir dine geçiş. -- Anlamına gelmektedir.

•

İzzet:
[1] Değer, [2] Yücelik, [3] Kuvvet, [4] Kudret, [5] Saygı, [6] İkram. -Anlamlarına gelmektedir.

•

Mümin, Allah'ın dini ile alay edilen yerde bunu engellemeye gücü
yetmiyorsa, orayı terk etmelidir.

•

Sultan: Kesin belge.
Allah'ın cezalandırmasını size musallat edecek bir sebep.
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•

Eturidune: ... ister misiniz?

•

Akıllı olan bunu istemeyi bile düşünmez, nerde kaldı ki o işi yapsın?
Nisa, 144

•

Siz şükredip iman ettikten sonra Allah ne diye sizi cezalandırsın ki? Allah
şükredenlerin mükafatlarını bol bol verir ve her şeyi hakkıyla bilir.
Nisa, 147

•

Şakir: Kul vasfı olarak:
Allah'ın verdiği nimetlere şükreden.
Allah'ın vasfı olarak:
Kulunun yaptığı hizmetleri ve şükürleri kabul eden.

•

Allah Teala'nın yaptığı gibi faydalı işler ve hizmetler cömertçe takdir
edilmeli, kat kat ödüllendirilmeli ve kusurlar da affedilmelidir.

•

Allah, ağır ve inciten sözlerin açıktan söylenmesini hiç sevmez, ancak
söyleyen zulme uğramışsa o başka.
Nisa, 148

•

... bir iyiliği açıktan yapar veya gizlerseniz veya bir kusuru bağışlarsanız
bunu yapın, çünkü Allah da afüvdür, kadirdir.
Nisa, 149

•

Kadir:
[1] Her şeye kadir olduğu halde yine de affeden. -- Anlamına
gelmektedir.

•

Nisa, 148 ve 149
Makbul olan affın, güçlü iken yapılan af olduğunu gösterir.
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2006-02-19; Şubat, Pazar
•

Layık – Veçhil: ?

•

Zaten Allah'ın şahit olması bir şeyin gerçekliği için yeter de artar!
Nisa, 166

•

Nisa, 171
Ehl-i Kitap'a İsa peygamber hakkında uyarı yapılıyor.

•

Emir => Kelime

•

Allah'ın Kelamı => Lagos
Hellenistik dönem filozoflarından Philon felsefesinden etkilendiklerinden
dolayı Hz. İsa'ya bu şekilde seslenmişlerdir.

•

Sinoptik: ?
Bu durum Yuhanna'da görülür.

•

Ruhu-l Kudüs (Kutsal Ruh)

•

Teslis:
[1] Üçleme, [2] Üçe çıkarış. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanları ise O, tarafından bir rahmet ve
geniş bir nimet içine yerleştirecek ve onları, Kendisine varan doğru yola
koyacaktır.
Nisa, 175

•

Kelale: Babası ve çocuğu olmayan kişi.

•

Maide: Yemek sofrası.
Ahitlerini yerine getireceklerin kıyamet günü alacakları ödülün bildirildiği
sure.
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•

İhram halinde yapılmayacak olanlar;
Tıraş olmak, cinsi ilişki, koku sürme, zararlı haşeratı öldürme, avlanma.

•

Siz iyilik etmek, fenalıktan sakınmak hususunda birbirinizle yardımlaşın,
günah işlemek ve başkasına saldırmak hususunda birbirinizi
desteklemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının! Çünkü Allah'ın cezası çok
şiddetlidir.
Maide, 2

•

Şeair: Bir dini, bir milleti veya bir sistemi temsil eden nişane, amblem
demektir. Devlet bayrakları, askeri üniformalar, paralar gibi.

•

Kim günaha meyletmeksizin açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa, haram olan
etlerden yiyebilir.
Maide, 3
## Kutsal Betik: Çıkış 20:25, Levililer 11:7, Tesniye 27:5, 14:8,
Resullerin İşleri 25:20, 21:25, Matta 5:17

•

Tezkiye: Dine uygun boğazlanma. Yemek borusu ile şah damarlarının
kesilmesi.

•

Maide, 3
“Ben'den çekinin” vurgusu.

•

Mahdud:
[1] Sınırlanmış, [2] Sınırlı, [3] Dar, [4] Birkaç. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

Mahdut haramlar: ?

•

Maide, 6
Abdest ve Gusl'ün bildirildiği ayet.
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•

Adil davranın, takvaya en uygun hareket budur.
Maide, 8

•

Allah iman edip makbul ve güzel işler yapanları affedip kendilerine büyük
mükafat vermeyi vad etmiştir.
Maide, 9

•

Maide, 12
Allah rızası için gerekli yerlere harcayarak Allah'a güzel bir tarzda ödünç
verilmiş olunduğu bu ayette belirtilmiştir.
Bu durumda olanların kusurları örtülür ve içinden ırmaklar akan
cennetlere yerleştirilir.

•

Maide, 13
Hainlerin affedilmesi ve onlara aldırılmaması isteniyor. Çünkü, Allah iyilik
edenleri sever.

•

Nasara, “nusret” kökünden gelip ensar (yardımcılar) demektir. Hz. İsa'nın
doğum yeri Nasıra ile ilgili değildir.

•

Yakin:
[1] Yakın kılınmış, [2] Gerçek, [3] Sağlam, [4] Kesin, [5] Ölüm. -Anlamlarına gelmektedir.

•

... imanınızda samimi iseniz yalnız Allah'a dayanın!
Maide, 23

•

Hz. Musa, Ürdün'ün fethinden sonra vefat etti.

•

Hz. Musa'nın halefi Hz. Yuşa zamanında Filistin işgal edildi.

© Dizge24 2010, İZMİR, TÜRKİYE.

Sayfa: 32 / 166

Kur'an-ı Hakim

•

Size kötülük yapana el kaldırmayın. Çünkü o, kendi günahıyla beraber sizin de günahınızı
yüklenir ve cehennemliklerden olur. İşte zalimlerin cezası budur.
Maide 27-29
## Kutsal Betik: Tekvin 4:3, 4:12, Makkabe 7:11

•

Vecih:
[1] Güzel, [2] Hoş, [3] Uygun, [4] Layık, [5] Münasip. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

Kabil, Habil'i çekememiştir.
## Kutsal Betik: Tekvin 4

•

Kim katil olmayan ve yeryüzünde fesat çıkarmayan bir kişiyi öldürürse
sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur.
Kim de bir adamın hayatını kurtarırsa sanki bütün insanların hayatını
kurtarmış olur.
Maide, 32

•

Maide, 32
İnsan hayatının kutsallığını vurgular.

•

Tevrat'ın tefsiri: Talmud.

•

Tefhim: Talmud'un ilgili ayetinin açıklanmasında.
İsrail'den tek bir kişiyi öldüren, tüm ırkı öldürmüş gibi cezalandırılacaktır.

•

İfsad:
[1] Bozma, [2] Düzensizlik yaratma, [3] Kargaşalık çıkarma. -- Anlamına
gelmektedir.
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•

Muhayyer:
[1] Doğu müziğinde bir makam, [2] Seçmeli, [3] Beğenmeye bağlı. -Anlamlarına gelmektedir.

•

Mücahede:
[1] Savaşım, [2] Uğraşım. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

İrtikab:
[1] Kötü iş işleyiş, [2] Kötülük ediş, [3] Yiyicilik, [4] Rüşvet yiyiş. -Anlamlarına gelmektedir.

•

Ukubet:
[1] Ceza, [2] Azap, [3] İşkence. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Sirkat:
[1] Hırsızlık. -- Anlamına gelmektedir.

•

1 Dirhem = 3.2 Gram.

•

Recim Cezası:
## Kutsal Betik: Tesniye 22:22-24

•

Tekid:
[1] Sağlamlaştırış, [2] Üsteleyiş, [3] Pekiştiriş. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

Kendi çıkarlarına tapan insanlar, inanmadıkları bir insanın görüşlerine
başvururlar. Bu, iğrenç bir samimiyetsizliktir!

•

Kim Allah'ın indirdiği ahkam ile hükmetmezse işte onlar tam kafirdirler.
Maide, 44

•

Hulasa bütün yaralamalar birbirine kısas edilir. Fakat kim bu kısas
hakkından feragat edip bağışlarsa bu, kendi günahları için kefaret olur.
Maide, 45
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•

Kısas, şeriat sahibinin bir hakkı olarak değil, hayatın dokunulmazlığını
temin etmek için hükmedilmiştir (meşru kılınmıştır).

•

Tevrat'ta kısas hükmü için:
## Kutsal Betik: Levililer 24:19-21, Çıkış 21:23-26

2006-02-20; Şubat, Pazartesi
•

Fakat O, size verdiği farklı şeriatlar dairesinde sizi imtihan etmek istediği
için ayrı ayrı ümmetler yaptı.
Öyleyse durmayın, hayırlı işlerde birbirinizle yarışın!
Maide, 48

•

Müheymin: Öbür kitaplar üzerinde denetleyici, kontrolcü, şahit demektir.

•

Fakat kesin olarak iman eden insanlar için, Allah'tan daha güzel, daha
doğru bir hakim bulunabilir mi?
Maide, 50

•

Veli: Yerine göre hami, koruyucu, yönetici, işleri deruhte eden ve dost
anlamlarına gelir.

•

Evsaf:
[1] Vasıflar, [2] Nitelikler. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Maide, 58
Ezanın öneminin vurgulandığı ayet.

•

Mesh: İnsanların hayvan haline getirilmesidir. Suri ve manevi olarak iki
türlü olabilir.
Manevi olunca ahlaki düşüklük doğuran bir dönüştürme olur.
Suri ve manevi olursa ahlaki düşüklüğün yanında hayati düşüklük de
gerçekleşir. Bu durumda nesilleri devam etmez. Allah dilediğini yapar.
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•

Müfsid:
[1] İfsad eden, [2] Bozan. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

İzafe:
[1] Katma, [2] Katıştırma. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Risalet vazifesi: Elçilik görevi.

•

İman edenler, Yahudiler, Sabiiler, Hıristiyanlar...
Bunlar içinden her kim Allah'a ve ahiret gününe iman edip makbul ve
güzel işler yaparsa, onlara hiçbir korku yoktur ve onlar asla üzülmezler.
Maide, 69

•

Maide, 72
Maide, 17'nin aynısı.
Hz. İsa'nın bu konuya ilişkin uyarısı var.
## Kutsal Betik: Yuhanna 20:17, Markos 12:29

•

Salisü Selase Rabi'u Erba'a: “Onlardan biri” anlamı vardır.

•

Hıristiyan “üçleme”sinin üç unsurundan her biri, Süryanice “unkum”
terimi ile ifade edilir.
Bu terim: Şahıs, asıl, zat anlamlarına gelir. (Muncid)

•

Dini öğrenmeye, incelemeye ve hükümlerini dikkatli bir şekilde tatbik
etmeye yönelmek aşırılık değil, içtihad, mücahede, ciddiyet ve takvadır.

•

Maide, 82-85
Müminlere sevgi bakımından en çok yakınlık duyanların Hıristiyanlar
olduğu ve bunun nedenleri bu ayetlerde açıklanır.
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•

Yeminlerinize sahip çıkın!
Maide, 89

•

Maide, 89
Yeminle ilgili hükümlerin açıklandığı ayet.

•

Maide, 90
İçkinin kesin olarak yasaklanması.
## Kutsal Betik: Levililer 10:9, Hakimler 13:4, 13:14

•

İttika:
[1] Sakınma, [2] Sakınılan. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

İttika edilmek:
[1] Sakınılmak. -- Anlamına gelmektedir.

•

Kabe: Allah'ın yeryüzünde inşasını emrettiği ilk Mabet.

•

Haram Ay: Hac ibadetinin yapıldığı Zilhicce ve mevsiminin yer aldığı
Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarıdır.

2006-02-21; Şubat, Salı
•

Ey iman edenler! Açıklandığı taktirde hoşunuza gitmeyecek şeyleri
sormayın.
Maide, 101

•

Bahira: Beş kere doğurup beşincide dişi doğuran deve.

•

Saibe: Bazı hayvanları putlar uğrunda serbest bırakır, sütü yalnız
misafirlere ayrılırdı ki, bu devey denir.

•

Vasile: Biri erkek diğeri dişi olarak ikiz doğuran koyun veya deveye denir.
Erkek putlara kurban edilir.
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•

Ham: On nesli dölleyen erkek deve. Putlar için serbest bırakılır.

•

Kurtuluş ve toplumun hidayeti fertlerden başlar. Fertler düzelirse toplum
da düzelir.

•

Toplumu ıslah etmek isteyenler, emr-i marufu kendilerinden
başlatmalıdırlar.

•

Müminler, fert ve toplum olarak görevlerini yaparlarsa, başkalarının
sapmalarından sorumlu olmazlar.

•

Maide, 106-108
Ölüm, Vasiyet ve Şahitlik ile ilgili esaslar bu ayetlerde açıklanır.

•

Allah, din yolundan çıkan fasıklar güruhunu, emellerine kavuşturmaz.
Maide, 108

•

Abraş: ?

•

Maide, 112-114
Rab'bin Sofrası.

•

Bizi rızıklandır, zira rızık verenlerin en hayırlısı Sen'sin. -- İsa Mesih
Maide, 144
## Kutsal Betik: Çıkış 16:4, Tesniye 8:3, Matta 26:26-28, Markos 14:2224

•

Vakta ki:
[1] Ne vakit ki, [2] O vakit ki, [3] Olduğu vakit. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

Aziz-u Hakim: Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi.

•

Maide, 116-118
İsa Mesih'in Allah'ı yüceltimi.

© Dizge24 2010, İZMİR, TÜRKİYE.

Sayfa: 38 / 166

Kur'an-ı Hakim

•

Collyridiens: Hz. Meryem'i tanrılaştıran.

•

Müsteşrik:
[1] Doğu topluluklarının tarihini, dilini, edebiyatını ve halkbilgisini
inceleyen bilgin. -- Anlamına gelmektedir.

•

Theotokos: Katolik mezhebinin Hz. Meryem'i “Tanrı'nın annesi” anlamında
kullandığı sözcük.

•

## Kutsal Betik: Matta 12:18
İsa Mesih, “Ben Tanrı'yım.” demedi. Allah'ın kulu olmasıyla övünür.

•

... doğruların doğruluğu kendilerine fayda verir. Onlara içinden ırmaklar
akan cennetler var.
Maide, 119

•

En'am: İnek, deve, koyun, keçi gibi hayvanların genel adıdır. 136. ve
138. ayetlerde geçer.

•

Füru:
[1] Farsça. “Aşağılık” anlamıyla ön/son ek olarak kullanılır. -- Anlamına
gelmektedir.

•

Füru':
[1] Arapça. Bir kökten ayrılmış bölükler, [2] Bir atadan gelen çoluk çocuk,
[3] Torunlar, [4] Aşağıda/Geride kalmış olan, [5] Aciz, [6] Beceriksiz. -Anlamlarına gelmektedir.

•

En'am suresi tevhide, peşinden gelen A'raf suresi ise tevhid tarihine
ağırlık verir.

•

Mead: Ahiret.

•

Akaid Esasları:
[1] Tanrı ile ve tapınma ile ilgili esaslar. -- Anlamına gelmektedir.
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•

Semavad ve L'ard: Gökler ve yer.

•

Sema: Meleklerin mekanı, Duaların kıblesi, Temiz ruhların yükseldiği yer
ve Küresel.

•

Cirmi:
[1] Cansız cisimler, [2] Büyüklük. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Tebyin: Tebliğ, Tebyin ve Tatbik:
Ulaştıran, Açıklayan ve Uygulayan.

•

O, hayır ve şer olarak ne kazanacağınızı da bilir.
En'am, 3

•

Vahdaniyet: Allah'ın var ve bir olmasının.

•

Dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildir. Ahiret
yurdu ise, fenalıklardan sakınanlar için daha hayırlıdır, hala
akıllanmayacak mısınız?
En'am, 32

•

El-Emin: Pek dürüst ve güvenli.

•

Öyle ya, Allah'ın sabredenlere yardım vadini değiştirebilecek hiçbir kuvvet
yoktur.
En'am, 34

•

Mücmel:
[1] Kısa ve az sözle anlatılmış, [2] Öz, [3] Özet. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

Levh-i Mahfuz:
İlahi ahkama göre, mahlukatın bütününün kaderlerinin kaydolunduğu
alem-i gayb'a ait bir mahluktur.
“İlm-i İlahi” veya “Kur'an-ı Kerim” olduğu da söylenir.

© Dizge24 2010, İZMİR, TÜRKİYE.

Sayfa: 40 / 166

Kur'an-ı Hakim

•

Meşiet: ?

•

İlahi meşiet: ?

•

Hayır! Yalnız O'na yalvarırsınız. O da dilerse duanıza sebep olan sıkıntıyı
giderir.
En'am, 41

•

Ma'siyet:
[1] İsyan, [2] Günah. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

İstidrac:
[1] Derece derece ilerleme, [2] Değeri ve hakkı olmadığı halde talihi,
kaderi iyi gitme, [3] Kötülükcül başarı. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Hz. Muhammet
İsyanına devam ettiği halde, Allah'ın böyle bir kuluna dünyadan arzu
ettiği şeyleri verdiğini görürsen, bil ki bu sadece istidraçtan ibarettir.

2006-02-24; Şubat, Cuma
•

Fısk: İtaat dışına çıkmak.

•

Fasık: Dinin hükümlerini kabul ettikten sonra bütün veya bir kısım
hükümlerine aykırı davranan kimseye denir.

•

Kör, görenle bir olur mu?
En'am, 50

•

Müştak:
[1] Türemiş, [2] Türeme. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Mefatih:
Miftah çoğulu “anahtar”.
Meftah çoğulu “hazine”.
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•

Gayb hazineleri beş (5) tir:
Kıyamet hakkındaki bilgi Allah'ın nezdindedir.
Yağmuru dilediği yere dilediği miktarda indiren O'dur.
Rahimlerin ihtiva ettiği çocukların istikballerini bilen O'dur.
Hiç kimse yarın yapacağı şeyleri bilemez.
Hiç kimse nerede öleceğini bilemez.
Her şeyi hakkıyla bilen, her şeyden haberdar olan Allah'tır.
En'am, 59

•

Mücerret:
[1] Soyut, [2] Evlenmemiş, [3] Yalın (durum), [4] Yalnız, [5] Ancak. -Anlamlarına gelmektedir.

•

İyi bilin ki bütün hüküm yetkisi O'nundur ve O hesaba çekenlerin en
süratlisidir.
En'am, 62
## Kutsal Betik: Mezmurlar 9:9, 67:5, Yeremya 11:20

•

Müttaki:
İttika (korunma) mastarından ism-i fail olup, başka küfür ve şirk olarak
kişinin, kendisine ahirette zarar verecek olan haram ve günahlardan
sakınarak, ta nihayette cehennem azabından sakınmasıdır.

•

Habir:
[1] Herşeyden hakkıyla haberdardır. -- Anlamına gelmektedir.

•

En'am, 74
Azer: Hz. İbrahim'in atası.
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•

İstidlal:
[1] Delillere dayanarak tahkiki imana ulaşma yolunu göstermek. -Anlamına gelmektedir.

•

En'am, 78-79
Rabbülalemin: Hz. İbrahim tarafından söylenir.

•

Rabbim ne dilerse olur. Rabbimin ilmi her şeyi kapsar. Hala kendinize
gelip ders almayacak mısınız? -- Hz. İbrahim
En'am, 80

2006-02-25; Şubat, Cumartesi
•

İlzam:
[1] Susturma. -- Anlamına gelmektedir.

•

Hz. İbrahim
İyi düşünün: güven istiyorsanız, o sadece tevhid inancındadır.

•

İman edip imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya, işte korkudan emin
olma onların hakkıdır, doğru yolda olanlar da onlardır.
En'am, 82

•

Hz. Lokman
Evladım! Sakın Allah'a ortak koşma. Çünkü, şirk pek büyük bir zulümdür.

•

En'am, 86
Elyesa.

•

Münhasır:
[1] Sınırlanmış, [2] Yalnız, [3] Ayrılmış. -- Anlamlarına gelmektedir.
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•

En'am, 92
## Kutsal Betik: 2. Samuel 20:19

•

Ümmu'l – Kura: Anakent.

•

Allah adına yalan şöyle olur:
O'nun söylemediği söz O'na mal edilir, şeriki olmadığı halde ortak koşulur
veya O'na eksik sıfatlar verilir.

•

Müstekarr:
Ana rahmi veya yeryüzündeki ikamet; emanet yeri ise: sulb veya
kabirdeki ikamettir.

•

Gözler O'na erişemez. Onun ilmi ise bütün gözleri ihata eder.
En'am, 103

•

Nefy:
[1] Sürme, [2] Sürgün, [3] Sürgün ediş, [4] Sürgün ediliş. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

Rüyet:
[1] Görme, [2] Bakma, [3] Görülme, [4] Bakma, [5] Yönetme, [6]
Çevirme, [7] Araştırma. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Hz. Muhammet
Siz şüphe yok ki şu dolunayı nasıl birbirinizi itip kakmadan görüyorsanız,
Rabbinizi de göreceksiniz.

•

Mümine düşen kızmaksızın, telaşsız, soğukkanlı bir tebliğdir.
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•

Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tam kemalindedir.
En'am, 115

•

Fe Külu: Kesilirken üzerine Allah'ın adı anılmış olan hayvanların etinin
yenilmesi.

•

Allah adına kesilmeyen hayvanın etini yemeyin! Bu, Allah yolundan
çıkmaktır, isyandır.
En'am, 121

•

Zebiha:
[1] Kurbanlık hayvan, [2] Boğazlanan hayvan. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

Müstehabb:
[1] Sevilen, [2] Beğenilen, [3] Farz ve vacipten gayrı sevaplı davranış. -Anlamlarına gelmektedir.

•

Mücrim:
[1] Suçlu. -- Anlamına gelmektedir.

•

Hasılı, Allah kimi doğru yola koymak isterse, onun kalbini İslam'a açar.
Kimi de saptırmak isterse, onun göğsünü sanki o kişi gökte
yükseliyormuşcasına dar ve tıkanık yapar.
İşte Allah böylece, imana gelmeyenlere rüsvaylık verir.
En'am, 125

•

Rüsvaylık:
[1] Rezillik, [2] İtibarsızlık, [3] Saygınsızlık. -- Anlamlarına gelmektedir.
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•

En'am, 125
## Kutsal Betik: 2. Makkabe 1:4, Resullerin İşleri 16:14

•

Her yüz (100) metre yükseldikçe hava basıncı bir derece düşer.

2006-02-28; Şubat, Salı
•

Müstağni:
Herşey O'na muhtaçtır, O hiçbir şeye muhtaç değildir.
En'am, 133

•

Öşür:
[1] Onda bir, [2] Ondalık. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Şamil:
[1] İçine alan, [2] Kaplayan, [3] Kapsayan. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

En'am, 145
Domuz etinin haram kılınışı.

•

Yenilmesi haram olan yiyecekler:
Leş, akan kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvan eti.

•

İçtihad:
[1] Gücü yettiği kadar çalışım, [2] Din büyüklerinin şeriat işlerini
belirtmede koydukları kurallar, [3] Bir iş hakkında bir kimsenin fikri, [4]
İnan (Toplumbilim). -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Fuhşiyat (Fevahiş):
Çirkinliği meydanda olan her türlü kötü davranışı kapsar.
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•

En'am, 151
## Kutsal Betik: Çıkış 20:3, 20:17, Matta 5:17, 5:33

•

En'am, 151 ve 152
Bu ayetlerdeki on (10) ilke diğer semavi şeriatlerde de emredilmiştir.

•

Vaizullah: İlahi vaiz.

•

Rabbinin alametlerinden biri geldiği gün daha önce iman etmeyen yahut
imanıyla hayır kazanmayan hiçbir kimseye o günkü imanı asla fayda
etmez.
En'am, 158

•

Hadis-i Şerif Anlamı:
Güneş battığı yerden doğmadıkça kıyamet kopmaz. Güneş battığı yerden
doğduğu zaman, bütün insanlar toptan iman edecekler. Fakat işte o gün,
daha önce iman etmiş veya imanında bir hayır kazanmış olmayan hiçbir
kimseye imanı asla fayda vermez.

•

Dinlerini parça parça edip fırka fırka olanlar yok mu, senin onlarla hiçbir
alakan yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Allah, onların yaptıklarını
ileride bir bir onlara bildirip cezalarını verecektir.
En'am, 159

•

En'am, 160
Güzellik (10), Kötülük (1).
## Kutsal Betik: Matta 19:29

•

Mekki:
[1] Mekkeli, [2] Mekke ile ilgili. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

A'raf:
Cennet ile cehennem arasında çekilen sur.
Geçtiği konum: A'raf, 48
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•

Ve onlara, olup biten herşeyi, kesin bir ilme dayanarak bir bir
anlatacağız. Öyle ya, Biz hiçbir zaman onlardan habersiz değildik ki!
En'am, 7

•

En'am, 8
İyilikleri kötülüklerinden ağır gelenlerin muratlarına erişmesinin
vurgulandığı ayet.
## Kutsal Betik: 1. Samuel 2:3, Eyüp 31:6

•

Siyak:
[1] Sözün gelişi, [2] Tarz, [3] Uslup. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

İnkıyad:
[1] Boyun eğiş, [2] Kendini teslim ediş. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

İnkiyad secdesi: ?

•

İbadet:
[1] Tanrı buyruklarını yerine getiriş, [2] Tapınış, [3] Yakarış. -Anlamlarına gelmektedir.

•

İbadet secdesi: ?

•

İstidad:
[1] Bir şeyi yapmaya doğuştan hazırlıklı oluş, [2] Yetenek, [3] İstidat, [4]
Anlayışlılık. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

... gözlerinden gizlenmiş olan edep yerlerini ...
A'raf, 20 ve 21

•

A'raf, 22
Elmanın yenilmesi ve sonuç.
## Kutsal Betik: Tekvin 3:7

© Dizge24 2010, İZMİR, TÜRKİYE.

Sayfa: 48 / 166

Kur'an-ı Hakim

•

Fakat unutmayın ki en güzel elbise, takva elbisesidir.
A'raf, 26

•

Doğrusu Biz şeytanları iman etmeyenlerin dostları yapmışızdır.
A'raf, 27

•

İstifham-ı İnkari:
[1] Olumsuz yönden soru soruş. -- Anlamına gelmektedir.

•

İhlasla, ibadetinizi yalnız O'nun rızası için yaparak Allah'a kulluk ediniz!
Çünkü ilkin sizi O yarattığı gibi, dönüşünüz de yine O'na olacaktır.
A'raf, 29

•

Yiyin, için fakat israf etmeyin, çünkü Allah israf edenleri asla sevmez.
A'raf, 31

•

Setr-i Avret:
[1] Edep yerlerini örtmek. -- Anlamına gelmektedir.

•

Camii ve civarları, bir İslam şehrinin teşkilatında, güzellik bakımından, en
güzel ve merkezi noktalarda yer almalıdır.

•

Mescitlerin asıl süsü, oraların ibadetle şekillendirilmesi ve ibadet eden
müminlerin hal ve davranışlarıdır.

•

Zinet: ?

•

Şükrünü yerine getirerek meşru olan her şeyden yararlanmak
mümkündür.

© Dizge24 2010, İZMİR, TÜRKİYE.

Sayfa: 49 / 166

Kur'an-ı Hakim

•

Ayetlerimizi yalan sayanlara ve onları kabule tenezzül etmeyenlere gök
kapıları açılmayacak ve deve iğne deliğinden geçmedikçe onlar da
cennete giremeyeceklerdir.
İşte Biz, suçlu kafirleri böyle cezalandırırz!
A'raf, 40
## Kutsal Betik: Markos 10:25, Luka 18:25

•

Şu halde, insan çalışmalı, fakat işlerine güvenmeyip daima ilahi hidayete
sığınmalıdır. Amel cennete girmeye sebep olur, fakat Allah'ın yardımı ile!
A'raf, 46

•

Selamün Aleyküm.
Cennete girmeye ümit edenlere yönelik olarak, selamete ereceklerine
dair müjde.
A'raf: Arf'in çoğuludur. Yüksekçe olan her şeye arf denir.

•

Hasan El-Basri (r.h.)
Cennetliklerle cehennemlikleri simalarından tanıyan kimselere A'raf denir.

2006-03-01; Mart, Çarşamba
•

Allah bunları kafirlere haram etmiştir, bunlar kafirlere yasaktır.
A'raf, 50
## Kutsal Betik: Luka 16:19, 16:26

•

Vukuf:
[1] Anlama, [2] Bilme, [3] Bilgi. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Akaid:
[1] İnanç duyulan kurallar, [2] İnanılan kurallar, [3] Tanrı ve tapınmayla
ilgili konuları oluşturan bilgi. -- Anlamlarına gelmektedir.
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•

Mev'ıza:
[1] Öğüt. -- Anlamına gelmektedir.

•

Tafsil etmek:
Akaid esasları, fıkhi hükümler, mev'izalar, kıssalar gibi çeşitli bölümlere
girecek ayetleri, ayrı ayrı bildirmek.

•

Rabbiniz O Allah'tır ki gökleri ve yeri altı günde yarattı.
A'raf, 54

•

İstiva:
İstikrar etmek, yani karar kılmak, kurulmak, yükselmek gibi anlamlara
gelir.

•

İstiva buyurmak: ?

•

Evet o Rabbülalemin olan Allah ne yücedir!
A'raf, 54
## Kutsal Betik: Tekvin 2:2-3

•

Arş:
Hükümdarların oturdukları taht.

•

Te'vil:
[1] Sözü çevirme, [2] Çevri. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Rububiyet: ?

•

Müteahhir:
[1] Sonra gelen, [2] Sonraki. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Eslem:
[1] En sağlam, [2] En doğru. -- Anlamlarına gelmektedir.
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•

İfsad:
[1] Bozma, [2] Düzensizlik yaratma, [3] Kargaşalık çıkarma. -Anlamlarına gelmektedir.

•

Ad kavmi, Güney Arabistan'dan başlayarak Doğu Arabistan'dan Irak'a
kadar uzanan çok geniş bir coğrafyada hüküm süren bir devlet kurmuştu.

•

Hz. Hud'a ait olduğu söylenen bir kabir Hadramut tarafında
bulunmaktadır.

•

A'raf, 73
Semud kavmine, Salih peygamber gönderildi.
Semud, Ad kavminden sonra Arabistan'da en yaygın halktır. Kuzeybatı
Arabistan'da Hicr denilen bölgede otururdu. Başkentleri şimdi, Medayin
Salih adı ile anılmaktadır.

•

A'raf, 80
Lut kavmine ilk değiniş bu ayette yapılıyor.
Eşcinsellik Sodom halkına iyice yayılmıştır.
## Kutsal Betik: Tekvin 11:27-28, 19:1, Levililer 18:22, 20:13

•

A'raf, 85
Medyen halkına Hz. Şuayb'in gönderildiği bu ayette geçiyor.

•

Bana inanıp bu dediklerimi yapmanız sizin için elbette hayırlıdır. -- Hz.
Şuayb
A'raf, 85
## Kutsal Betik: Çıkış 3:1, 2:18, Sayılar 10:29

•

Müfsit:
[1] İfsad eden, [2] Bozan, [3] Fesat koyan, [4] Ara açan. -- Anlamlarına
gelmektedir.
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•

Rabbimizin ilmi her şeyi kapsar. -- Hz. Şuayb
A'raf, 89

•

Duçar:
[1] Tutulmuş, [2] Bulaşmış. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Satvet:
[1] Birinin üzerine kuvvet ve şiddetle sıçrama. -- Anlamına gelmektedir.

•

A'raf, 103
Firavun'a gönderilen lanet bu ayette geçer.
## Kutsal Betik: Çıkış 7, 15

•

Mele':
Aynı görüş ve maksatla bir araya gelip şekil ve görünüşleri, kıymet ve
önlemleri ile göz dolduran heyet. Mesela bir dernek.

•

Hz. Musa'nın muhatabı Firavun'un MÖ 1292-1225 arasında yaşayan 2.
Ramses olduğu kabul edilir. Oğlu Mineptah'dır.
Mısır'dan çıkış öncesinde Hz. Musa'nın muhatabı Firavun da muhtemelen
budur.

•

İsrailoğulları'nın takvimine göre Hz. Musa, MÖ 1272 yılında vefat etmiştir.

•

Hz. Yusuf'un babası Hz. Yakup.

•

Parya: ?

•

Muvahhid:
[1] Tanrının birliğine inanan. -- Anlamına gelmektedir.

•

Kıbti:
[1] Kıbt (Mısır'ın eski halkı) soyundan olan, [2] Çingene. -- Anlamlarına
gelmektedir.
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•

Güzel akibet, elbette müttakilerindir. -- Hz. Musa
A'raf, 128

•

Dikkat edin, iyiliği olduğu gibi kötülüğü de yaratmak, ancak Allah'ın
kudretiyledir fakat onların çoğu bilmezler.
A'raf, 131

•

A'raf, 136
Firavun taraftarlarının denizde boğulması bu ayette geçiyor.
## Kutsal Betik: Çıkış 14:27-28, Tesniye 11:4, Mezmurlar 106:9, 106:11

•

A'raf, 137
İsrailoğulları Firavun'un suda boğulduğu yerin doğusunda bulunan Mısır'a
bağlı toprakların büyük kısmına malik olmuşlardır.

•

Hz. Musa, Sina dağında Allah ile buluştu.

•

A'raf, 143
Hz. Musa'nın iman edişi.
## Kutsal Betik: Çıkış 33:18, 33:20, Tekvin 32:31, Yuhanna 1:18, 1.
Korintliler 13:12

•

Tasrih:
[1] Açık açık anlatma. -- Anlamına gelmektedir.

•

Tekvin:
[1] Var etme, [2] Yaratma. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Tenzil:
[1] İndirme, [2] Aşağılama, [3] Kur'an'ı azar indirme. -- Anlamlarına
gelmektedir.
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•

Derc:
[1] Toplamak, [2] Biriktirmek, [3] Yazmak, [4] Yayınlamak, [5] Araya
sıkıştırma, [6] Katma. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Kur'an, tevazu ve teslimiyetten uzak olan kibirlilere, gizli hazinelerini
açmaz.

•

Vazıh:
[1] Açık, [2] Meydanda. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Çünkü, ahiretin varlığını hesabına alarak yaşayanlar, oraya göre
hazırlananlar, oradan faydalanmaya hak kazanırlar.

•

Bir şeyi inkar edenin, ondan hak talep etmeye hakkı olamaz.

•

Bunca mucizelere rağmen, bu dönek tabiatları sebebiyle kendi
soylarından olan bazı peygamberler
“İsrail milletini daha ilk gecesinde kocasına ihanet eden ve kocasından
başka bütün erkeklere sevgi gösteren bir kadına benzetmişlerdir.”
## Kutsal Betik: Hoşea 2:1-13, Hezekiel: 16:15-22, Yeremya 2:20

•

Mikat:
[1] Mekke yolu üzerinde, hacıların ehrama büründükleri yer. -- Anlamına
gelmektedir.

•

Samiri'nin aldatmasıyla altından yaptığı buzağıyı putlaştırma fitnesi.
Mevcut Tevrat, bu olayı Hz. Harun'a isnat eder.

•

Sensin bizim Mevlamız! Affet bizi, merhamet eyle! Sen affedenlerin en
hayırlısısın!
A'raf, 155
## Kutsal Betik: Çıkış 24:100, Sayılar 11:16

•

Yahudi olmayan, Gentil.
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2006-03-03; Mart, Cuma
•

A'raf, 159
Hz. Musa'nın kavminden güzel davranış sergileyenlere bu ayette
değiniliyor.

•

Hz. Yakup'un 12. oğlu ve Hz. Musa ile Hz. Harun'un dedelerinin kabilesi
Levi aşireti. Bu aşiret diğer aşiretlerin dini selametleri ile
görevlendirilirler.

•

Sebt: Cumartesi günü.

•

A'raf, 163
Bu ayette değinilen şehir, Akabe limanına yakın Eyle şehridir. Bu sahil
şehri, Hz. Süleyman'ın Kızıldeniz'deki donanmasının özeği idi.

•

Tekid:
[1] Sağlamlaştırma, [2] Üsteleme, [3] Pekiştirme (Dilbilgisi). -Anlamlarına gelmektedir.

•

Metaini:
[1] Meta (özdek) niteliğinde olan yönü. -- Anlamına gelmektedir.

•

Metai:
[1] Meta (özdek) niteliğinde olan. -- Anlamına gelmektedir.

•

Halbuki ebedi ahiret yurdu, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için
elbette daha hayırlıdır.
A'raf, 169

•

Biz iyilik için çalışanların mükafatlarını asla zayi etmeyiz.
A'raf, 170

•

Misak: ?
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•

A'raf, 172 ve 173
Allah'ın Kendisini Rab kabul ettiklerine dair insanlardan ikrar aldığını
bildirdiği ayetlerdir.

•

Sulb:
[1] Katı, [2] Sert, [3] Taş gibi, [4] Katı (Fizik). -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

Sulbi:
[1] Birinin sulbinden gelme. -- Anlamına gelmektedir.

•

Ruhun üflendiği vakit: Takriben dört (4) aylık iken.

•

Allah kime hidayet ederse işte doğru yolu bulan odur; kimi de şaşırtırsa
işte onlar da kaybedenlerin ta kendileridir.
A'raf, 178

•

A'raf, 180
En güzel isimlerin Allah'a ait olduğunun bildirildiği ayet.

•

Allah'ın güzel isimlerinin kaynağı, zati ve sübuti sıfatlarıdır.

•

Tavsif:
[1] Niteleme. -- Anlamına gelmektedir.

•

Esma-i Hüsna'nın en önemli işlevi Allah ile insan, insan ile Allah arasında
münasebetleri en ideal bir düzeyde gerçekleştirmektir.

•

Tevkıf:
[1] Durdurma, [2] Alıp götürme, [3] Tutuklama. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

Mezkur:
[1] Zikrolunan, [2] Adı geçmiş olan. -- Anlamlarına gelmektedir.
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2006-03-05; Mart, Pazar
•

Hadis-i Şerif
İsa nüzul edinceye kadar ümmetim içinde, hak üzere kaim olan bir
topluluk eksik olmayacaktır.
Kıyamet kopuncaya kadar, hak üzere kaim olan bir topluluk eksik
olmayacaktır.

•

Her ne zaman şeytandan sana bir vesvese gelecek olursa, hemen Allah'a
sığın. Çünkü O duaları işitip icabet eder ve her şeyi bilir.
A'raf, 200

•

İstiaze:
[1] Sığınma. -- Anlamına gelmektedir.

•

Varta:
[1] Uçurum, [2] Tehlike. -- Anlamına gelmektedir.

•

Allah'a karşı gelmekten sakınanlara şeytandan bir hayal ilişince, hemen
düşünüp kendilerini toparlar, basiretlerine tam sahip olurlar.
A'raf, 201

•

Öyle ise, Kur'an okunduğunda hemen ona kulak verin, susup dinleyin ki
merhamete nail olasınız.
A'raf, 204

•

Sabah ve akşam Rabbini, içinden yalvararak, ürpererek ve yüksek
olmayan, kendin işitebileceğin bir sesle zikret, gafillerden olma!
A'raf, 205
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•

Kur'an-ı Kerim'de on dört (14) ayetin okunması veya işitilmesi sırasında
“tilavet secdesi” yapılır. Bu secdeyi yapmak vaciptir.
Mushaf-ı Şerif'teki sıraya göre bu ayetler şunlardır:
A'raf, 206; Ra'd, 15; Nahl, 49; İsra, 107; Meryem, 58; Hac, 18; Furkan,
60; Neml, 25; Secde, 15; Sad, 24; Fussilet, 38; Necm, 62; İnşikak, 21;
Alak, 19.

•

En'fal: Ganimetler.

•

Gazve:
[1] Savaş, [2] Gaza, [3] Din uğruna savaş. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

İzhar:
[1] Gösterme, [2] Meydana çıkarma, [3] Yalandan. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

İrşad:
[1] Doğru yolu gösterme, [2] Uyarma, [3] İrfan sahibi birinin bir kimseye
tarikatı ve Tanrı yolunu göstermesi. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Bilin ki Allah insan ile kalbi arasına girer. Dilediği taktirde arzusunu
gerçekleştirmesini önler.
Enfal, 24

•

Biliniz ki mallarınız ve evlatlarınız, sadece birer imtihan konusudur. Büyük
mükafat ise, ahirette Allah nezdindedir.
Enfal, 28

•

Müşakele:
Muhatabın lafzını kullanarak, farklı bir anlam kastetmektir.

•

İstihza:
[1] Alaya alma, [2] Biriyle eğlenme. -- Anlamlarına gelmektedir.
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•

Enfal, 41
“Bedir Günü” kavramına bu ayette değiniliyor.

•

Allah her şeye kadirdir.
Enfal, 41
## Kutsal Betik: Tekvin 34:25-29, Tesniye 13:17, 20:10-14

•

Çünkü Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.
Enfal, 42

2006-03-06; Mart, Pazartesi
•

Müşrik:
[1] Tanrıya ortak koşan, [2] Birden fazla Tanrı inancında olan. -Anlamlarına gelmektedir.

•

Raci:
[1] Yalvaran, [2] Rica eden. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Taltif:
[1] Gönül okşama, [2] Gönül hoş etme, [3] Ödüllendirme. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

Halbuki kim Allah'a güvenip dayanırsa Allah ona yeter.
Enfal, 49

•

Bir millet kendilerinde bulunan güzel ahlak ve meziyetleri değiştirmedikçe
Allah da onlara verdiği nimeti, güzel durumu değiştirmez.
Enfal, 53

•

Kurayza/Kaynuka Yahudileri.
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•

Allah yolunda her ne harcarsanız, onun karşılığı size eksiksiz ödenir, size
asla haksızlık yapılmaz.
Enfal, 60

•

Semi:
Her şeyi hakkıyla işiten.

•

Enfal, 65
## Kutsal Betik: Levililer 26:8

•

Enfal, 68
“Levh-i Mahfuz” kavramına değinilen ayet.

•

Enfal, 70
Hayır: İyi niyet, iman ve ihlas istidadı.

•

Muahat:
[1] Kardeşleştirme. -- Anlamına gelmektedir.

•

Enfal, 72
Ensar:
İman edip Allah yolunda hicret edenler, mallarıyla ve canlarıyla Allah
yolunda cihat edenlerle onları barındıran ve onlara yardım eden.

•

Berae:
Tövbe suresinin meşhur olan ikinci ismidir. Surenin ilk sözcüğüdür.
[1] İlişiği kesmek, [2] İhtar, [3] Ültimatom. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Tövbe:
Başında “Besmele” yazılı olmayan tek suredir.
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•

Halet-i Ruhiye:
[1] Ruhsal durum. -- Anlamına gelmektedir.

•

Tövbe, 12
Bu ayetin açılımı:
Demek ki savaşta hedefiniz, işkence ve eziyet edenlerin mesleğini tutup
da eza ve cefada bulunmak değil, ısrarla sürdürdükleri küfür hallerinden
onları vazgeçirmek olmalıdır.

•

Rıdvan:
[1] Razılık, [2] Hoşnutluk. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa babalarınızı ve
kardeşlerinizi bile veli edinmeyin! İçinizden onları dost edinenler,
zalimlerin ta kendileridir.
Tövbe, 23

•

Veli:
Hami, Koruyucu, Birinin işlerini deruhde eden kimse, Yönetici, Destek
veren yardımcı, Dost – anlamlarına gelir.

•

Tövbe, 24
Gerçek müslümanın servet, ticaret, mal, mülk sahibi olabileceği, güzel
konaklarda oturabileceği, fakat bunları hiçbir zaman kalbine
yerleştirmeyeceği, hele hele Allah'tan, Allah yolundan ve O'nun yolunda
cihat etmekten daha önemli hale getirmeyeceği gerçeği bu ayette
belirtilmiştir.
## Kutsal Betik: Matta 10:37, Luka 14:26
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2006-03-07; Mart, Salı
•

Cizye:
İslam devletinin gayri müslüm vatandaşlarından aldığı cüz'i bir vergidir.

•

Cizye vermek:
Cizye vergisinin verilmesi işlemi.

•

Dinu'l Hakk:
Hak dini.

•

Tövbe, 30
Allah'a ortak koşulduğunu belirten ayet.
Yahudiler, Üzeyir; Hıristiyanlar, İsa Mesih.

•

“Allah'ın Evlatları” tabiri Kutsal Betik'te “müminler” hakkında kullanılır.
## Kutsal Betik: Tekvin 6:2, Çıkış 4:22, Tesniye 14:1, Matta 26:63, Luka
3:38
İsa Mesih hakkında: Matta 16:16

•

Üzeyir, İsrailoğulları'nın peygamberlerinden Ezra'dır. MÖ 5.
Mevcut şekliyle Tevrat metni onun tarafından tespit edilmiştir.
Yemen'de yaşayan Sadukiyye Yahudileri tarafından “Allah'ın oğlu”
denilmiştir.

•

Tövbe, 31
Yahudilerin ve Hıristiyanların Allah dışındakilerini Rab edinmesine bu
ayette değiniliyor.
Rab edinme, onlara secde etme manasında değil, din adamlarının haram
ve helal kılma yetkilerine inanmaları, onları hatasız kabul etmeleri
anlamındadır.
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•

Doğrusu, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü kesin hükmünde, ayların
sayısı on iki ay olup bunlardan dördü hürmetlidir.
Tövbe, 36

•

Nesi uygulaması, ibadetleri farklı mevsimlerde uygulatmayı dileyen, ilahi
hikmete aykırıdır.

•

Hz. Muhammet'in Hz. Ebubekir ile hicret ettiği sırada, Mekke'nin
güneyinde üç gün kaldıkları mağara, Sevr mağarasıdır.

•

Hilafen ve Sikalen; hangi halde olursanız olunuz; Kolaylık veya güçlük,
sağlık veya hastalık, zenginlik veya fakirlik, piyade veya süvari, genç ve
ihtiyar anlamlarına gelir.

•

Tövbe, 43
Hay Allah seni affedesice!
Bu söylem, Hz. Muhammet'e karşı söyleniyor.

•

Tövbe, 53
Nifaklarını gizlemek için bazı maddi katkılarda bulunmak isteyen
münafıklara sert bir uyarı – bu ayette yapılıyor.

•

Teberru:
[1] Bağış. -- Anlamına gelmektedir.

•

Beyt-ül-mal:
[1] Devlet hazinesi, [2] Hazine. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Tövbe, 60
Zekatların verilebileceği yerlerin kesin bir şekilde bildirilmesi – bu ayette
yapılıyor.

•

Tövbe, 61
Hz. Muhammet'e karşı “O herkese kulak veren safın biridir.” şeklindeki
yakıştırmanın yapılıdğı – bu ayette bildiriliyor.
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•

Allah mümin erkeklere de mümin kadınlara da ebedi kalmak üzere
girecekleri, içinden ırmaklar akan cennetler vaad etti.
Hem Adn cennetlerinde hoş hoş konaklar!
Hepsinden alası ise Allah'ın kendilerinden razı olmasıdır.
İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı budur.
Tövbe, 72

•

Tövbe, 72
“Adn Cenneti” kavramına değiniş – ilk kez bu ayette yapılıyor.
## Kutsal Betik: 1. Pier 3:7, Tekvin 2:8-10

•

Fısk, her türlü hususta diretmek ve hududun dışına çıkmak demektir.
La yehdi'l-kavme'l fasikin:
Allah fasıklar güruhunu emellerine ulaştırmaz.

•

Tezyil:
[1] Ekleme, [2] Altına ilave etme, [3] Dağıtmak, [4] Perişan etmek. -Anlamlarına gelmektedir.

•

Me'yus:
[1] Yeise düşmüş, [2] Umutsuz. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Gark:
[1] Batma, [2] Boğulma, [3] Bol bol verme ya da alma. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

Tövbe, 97
Bedevilerin inkarcılığına – bu ayette değiniliyor.
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•

Bedevi (A'rabi), çölde yaşayan göçebe Araplar'a denir. Genelde Bedeviler,
yaşadıkları çöl hayatının gereği olarak kaba ve sert huyludurlar. Böyle
olunca küfür ve nifakları da daha beterdir.

•

Tövbe, 99
Cennet, “Rahmet Diyarı” olarak – bu ayette niteleniyor.

•

Tövbe, 100
İslam'da birinci dereceyi kazananın Muhacirler ve Ensar olduğu – bu
ayette belirtiliyor.

•

Tövbe, 106
Zanna değil, bilinçli muhakemeye dayanan kesin bilgilere dayanmaksızın
hiç kimseyi mahkum etmemek gerektiğini müslümanlara öğretmek
amacıyla – bu ayet buyuruldu.

•

Tövbe, 108
“Mescid-i Dırar” kavramına – bu ayette değiniliyor.

•

Tövbe, 109
Sağlam/Çürük bina kavramlarına – bu ayette değiniliyor.

2006-03-08; Mart, Çarşamba
•

Rauf:
[1] Pek şefkatli. -- Anlamına gelmektedir.

•

İhtimam:
[1] Dikkatle çalışma, [2] Önemle inceleme. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Zira dünya ve ahiret mutluluğu; Allah'ın hidayetinin, kurtarıcı prensip ve
ölçülerinin; ruhu ve lafzı ile, İslam'ın doğru bilinmesine bağlıdır.
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•

Zevahir:
[1] Coşkun denizler, [2] Çiçekler. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Tergib:
[1] Özendirim. -- Anlamına gelmektedir.

•

Terhib:
[1] Korkutum. -- Anlamına gelmektedir.

•

(a.s.):
Aleyhimu's-Selam.

•

Yunus' 5
Ay'a bir takım konakların tayin edilerek yılların sayısının ve vakitlerin
hesabının bilinmesi konusuna – bu ayette değiniliyor.

•

Sübhan:
[1] Tanrı, [2] Tanrı'nın Yüceliği. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

El-hamdülillahi Rabbi'l-alemin:
Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

•

Min dunillah, “Allah'ı bırakıp ...”
Ebu's-suud:
Onlar Allah'ın dışında birtakım nesnelere de ibadet ederler.

•

Ey insanlar! İyi biliniz ki taşkınlığınız sadece kendi aleyhinizedir. Elde
edeceğiniz en fazla şey, bu fani hayatın geçici menfaatidir.
Yunus, 23

•

Allah insanları esenlik ve mutluluk ülkesine davet eder ve dilediği
kimseleri doğru yola iletir.
Yunus, 25
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•

İyi ve güzel davranışlarda bulunanlara en güzel mükafat yani cennet ile
daha da fazlası (olarak Allah'ın cemalini görmek) var.
Yunus, 26

•

Dalalet:
[1] Azmak, [2] Doğru yoldan çıkmak. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Hadi:
Hidayet veren, Doğruya ulaştıran.

•

Akıl bile Allah hidayet etmedikçe kendiliğinden bir ilim keşfedemez, kendi
başına doğruyu bulamaz.

•

Yunus, 45
Dünya yaşamının gündüzün bir saati kadar yaşamış gibi geleceğine – bu
ayette değiniliyor.

•

Eserre:
Açığa vurmak.
Acının şiddeti sebebiyle kişinin nutku tutulduğundan söyleyememesi
(içinde gizlemek) hakkında kullanılır.
İki zıt manaya gelmesi itibarıyla ezdaddan dır.

•

De ki “Allah'ın lütfuyla, rahmetiyle, evet sadece bununla ferahlanın!”.
Çünkü bu, insanların dünya malı olarak topladıkları bütün şeylerden daha
hayırlıdır.
Yunus, 58

•

Yerde olsun, gökte olsun, zerre ağırlığınca bir varlık bile Rab'binin
ilminden kaçamaz.
Yunus, 61
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•

Yunus, 78
Müminlerin şahsi ve dünyevi merhametlere yönelmemeleri gerektiğine –
bu ayette değiniliyor (ima ediliyor).

•

Yunus, 84
Hz. Musa'nın Allah'a teslimiyeti vurgulaması – bu ayette yer alıyor.

•

Yunus, 87
Hz. Musa'ya ve kardeşine, namazgahlık yapılması ve namaz kılınmasının
emredilmesine – bu ayette değiniliyor.

•

Müstakim:
[1] Doğru, [2] Düz, [3] Dürüst, [4] Temiz, [5] Ak, [6] Pak, [7] Namuslu,
[8] Arlı. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Yunus, 90
Firavun'un iman edişine – bu ayette değiniliyor.

•

Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimsenin iman etmesi mümkün değildir.
Yunus, 100

•

O, akıl ve iradelerini iman tarafına kullananlara iman nasip eder.

•

Eğer Allah sana bir sıkıntı, bir zarar dokundurursa, onu yine O'ndan
başka giderecek yoktur.
Şayet sana hayır dilerse, o durumda O'nun bu lütfunu engelleyebilecek
de yoktur.
O, lütfunu, ihsanını kullarından dilediğine eriştirir.
Yunus, 107
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2006-03-10; Mart, Cuma
•

Akıde:
[1] İnanç, [2] İnanılan şey. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Habir:
[1] Her şeyden haberdar olan. -- Anlamına gelmektedir.

•

Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki onun rızkı Allah'a ait
olmasın.
Allah her canlının hayatını geçirdiği yeri de, öleceği yeri de bilir. Bütün
bunlar apaçık bir kitaptadır.
Hud, 6
## Kutsal Betik: Mezmurlar 104:11-12, 155:15-16

•

Müstekar:
[1] Yerleşilen yer. -- Anlamına gelmektedir.

•

Müstevdar:
[1] Emaneten bulunduğu yer. -- Anlamına gelmektedir.

•

Allah'ın ilminden yaratılış alanına çıkarılmak.
İşte Allah'ın ilim ve kudreti öyle geniş ve fazl-ı keremi ile rububiyeti de
böyle kapsamlıdır. Şu halde insan rızkını Allah'tan istemeli. Fakat rızık için
değil, Allah için çalışmalıdır.
Rızık meselesi o kadar endişe edecek bir şey değildir.
Allah'tan başkasından rızık beklemek boşunadır.

•

Karşılaşılan sıkıntı ve bollukta sabredip makbul ve güzel işler yapanlar
başka!
Hud, 9-10-11
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•

Gerek nimetlerin verilmesi, gerek dertlerin verilmesi, imtihan
mevsimlerinden birer mevsimdir ve o ayette mücmel olan imtihanın
tafsilatı kabilindedir.
Mümine düşen, her iki halde de itidal ve istikametten ayrılmamaktır.

•

Bütün işleri düzenleyen, herkese layık olduğu neticeyi verecek olan ise
Allah Teala'dır.
Hud, 12

•

Nazire:
[1] Örnek, [2] Karşılık. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Fakat iman edip makbul ve güzel işler yapanlar ve Mevlalarına gönülden
bağlanıp itaat edenler ise cennetliktir.
Onlar orada ebedi kalacaklardır.
Hud, 23

•

Tennur:
Kapalı ocak, fırın anlamına gelir. Türkçe'ye “tandır” olarak geçmiştir.

•

Hud, 44
Nuh tufanında geminin Cudi dağı üzerine yerleşmesine – bu ayette
değiniliyor.
## Kutsal Betik: Tekvin 8:4

•

Cudi, Türkiye'nin güneydoğusunda Şırnak civarında 2000 metre
yüksekliğinde bir dağdır.
Tevrat, Ararat dağına yerleştiğini bildirir. (Tekvin 8:4)
Hz. Nuh'un Irak tarafında irşadda bulunduğunu düşünmek daha
makuldur.
Cudi ismiyle Musul'da, Cizre'de ve Şam'da birer dağ bulunduğu rivayet
edilmektedir.
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•

Hakkında kesin bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. -- Hz.
Nuh
Hud, 46

•

... şüphen olmasın ki hayırlı akibet müttakilerindir!
(Sonunda kazananlar, Allah'ı sayıp O'nun emirlerini çiğnemekten
sakınanlar olacaktır.)
Hud, 49

•

Allah'ın yaptığı her iş doğrudur, güzeldir. O'nun rızası hakta, doğruluk ve
adalettedir. O, dürüstlüğün hamisi, doğruların yardımcısıdır.

•

Hafiz:
[1] Denetleyen. -- Anlamına gelmektedir.
Hiçbir şey O'ndan saklanamaz. Bütün işlerinizi görüp kaydettirir de ona
göre karşılığını verir.

•

Hz. Salih, Semud kavmine:
İnsanların Rab'lerine perdesiz ve aracısız yönelip niyaz edebileceğini
bildiriyor.

•

Hilaf:
[1] Karşı, [2] Karşıt, [3] Yalan. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Hilafet:
Birinin yerini tutma, Peygambere vekil olarak İslamları ve İslamlığı
koruma ödevi, Halifelik dönemi ve hüküm sürdüğü çevre. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

Kavi:
[1] Çok kuvvetli. -- Anlamına gelmektedir.
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•

Hz. Lut: Hz. İbrahim'in yakın akrabasından olup onun şeriatı üzere
gönderilmiş bir peygamber idi.

•

Hud, 70
Lut kavmini imha etmek için gönderilen elçilere – bu ayette değiniliyor.

•

Hud, 71
İshak ve Yakup'un doğumlarının müjdelenmesi – bu ayette geçiyor.
## Kutsal Betik: Tekvin 17:17-19, 18:12-15

•

Ehl-i Beyt:
Ev halkı. “Peygamberlerin Ailesi” anlamında kullanılır.

•

İbrahim; çok yumuşak huylu, yufka yürekli ve kendisini Allah'a teslim
eden bir kuldu.
Hud, 75
## Kutsal Betik: Tekvin 23:32

2006-03-11; Mart, Cumartesi
•

Hud, 82-83
Burada değinilen “damgalanıp istif edilme” kavramı hakkında:
Her taşın kime ve nereye isabet edeceğinin ezelde takdir edildiğini
gösterir. Yoksa bunlara tesadüfi bir tabiat olayı olarak bakmak doğru
değildir. Çünkü gerçekte tesadüf diye bir şey yoktur, alemleri yaratan
yüce kudretin tasarruf ve yönetimi vardır.

•

Medyen halkına Hz. Şuayb gönderildi.
Medyen halkı ölçüyü ve tartıyı dengede tutmayan bir toplum idi.
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•

Medyen, Hz. İbrahim'in bu ismi taşıyan oğlunun soyundan gelen bir
toplum olup, Kızıldeniz'de Akabe körfezinin doğu tarafında otururlardı.
Hz. Musa, Hz. Şuayb'a hizmet etmiş ve onun damadı olmuştur.

•

Şuayb'ın öğrettiklerine dikkat edilirse, zamanımız medeniyetinin genel
ahlak anlayışını özellikle ilgilendiren çok dersler bulunur.

•

Eğer mümin iseniz, Allah'ın helalinden bıraktığı kar, sizin için daha
hayırlıdır.
Hud, 86

•

Vedud:
[1] Kullarını çok seven. -- Anlamına gelmektedir.

•

Gündüzün iki tarafında, gecenin gündüze yakın saatlerinde namaz kıl.
Zira böyle güzel işler insandan uzak olmayan günahları silip giderir.
Hud, 114

•

Sabret, zira Allah iyi davrananların mükafatını zayi etmez.
Hud, 115

•

Hud, 116
Bu ayet iyiliği yayıp kötülüğü önlemeye çalışmanın lüzumunu
belirtmektedir. Ayetten anlaşılan diğer bir husus şudur:
Eğer bir toplumda, iyilik için çalışanlar yeterli sayıda iseler, genel azap,
bir fırsat tanımak için bir süre ertelenir.
Eğer toplum, salihlere hakka hizmet için izin vermiyorsa, o toplum
helakini hazırlamış demektir.

•

Rabbin, halkı dürüst hareket eden, hem kendi nefislerini, hem de
birbirlerini düzeltmeye çalışan diyarları, haksız yere asla helak etmez.
Hud, 117
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•

“ve li zalike halekahum”
Allah Teala farklı olmalarını dilemiştir. “lam” akibet ifade eder.
Zamiri, en yakın mezkurla irtibatlandırıp, Allah onları bu merhametine
nail kılmak gayesiyle yaratmıştır.

•

Yusuf, 2
Kur'an-ı Kerim'in “Arapça” olarak indirilmesindeki gerekçe – bu ayette
açıklanıyor.
(Bu ayetin sonrası yapılan açıklayımın son tarafı yetkili kişilerle
görüşülecek.)

•

Sabrun Cemil:
Feryatsız, şikayetsiz, soğukkanlı ve mütevekkil bir şekilde belayı
karşılamak.

•

Yusuf, 19
Sakanın Hz. Yusuf'u “civan” olarak nitelendirmesine – bu ayette
değiniliyor.

•

Allah Teala iradesini yerine getirmekte her zaman mutlak galiptir, fakat
insanların çoğu bunu bilmezler.
Yusuf, 21
## Kutsal Betik: Tekvin 10:6, Tekvin 39

•

Kemal Çağı:
Bedenin gelimesinin kemale erip durulduğu 30-40 yaşlarıdır.

•

Hikmet:
Uygulanan ilim. İnsanlar arasında hükmetme yetkisi.

•

İlim:
Nübüvvet; Yusuf, 22 – bu ayete göre.
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•

Bürhan:
Allah Teala'nın peygamberlerini günahlardan uzak tutan ilahi korumasıdır.

•

İsmet:
[1] Lekesiz, [2] Günahsız, [3] Pak. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Aynel yakin:
Gözle görülecek derecede.

•

Fend:
[1] Yalan, [2] Dolan. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Baskılar ve tuzaklarla hakikati örtbas etmeye çalışanlar, uzun vadede asla
başarılı olamazlar.
Kuyu dibine de atılsa, köleleştirilse, zindana da atılsa gerçek, güneş gibi
kendisini gösterir.

•

Menşe:
[1] Bir şeyin çıktığı yer, [2] Esas, [3] Kök. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Rüya hakkında İslam alimleri;
a) Allah tarafından bir melek aracılığı ile meydana gelen kısım ki
doğru, gerçek rüya budur.
b) İnsanın benliğinden kaynaklanan bir telkin.
c) Şeytani bir telkin ile meydana gelen zihinsel görüntüdür.
Son iki özdek, “adgas-u ahlam” (karışık düşler) içindir.

•

Kail:
[1] Sözü söyleyen. -- Anlamına gelmektedir.

•

Hiksoslar, Sina yarımadasından gelip Mısır'ı istila ettiketn sonra MÖ 17001580 arasında hüküm süren topluluktur.
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•

Ta'yin:
[1] Gösterme, [2] Belgileme, [3] Belirtme, [4] Atama. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

Tayinat: ?

•

Tayinat almak: ?

2006-04-11; Nisan, Salı
•

Zahire:
[1] Ambara konup saklanan yiyecek. -- Anlamına gelmektedir.

•

Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bir bilen bulunur.
Yusuf, 76

•

Allah'ın rahmetinden asla ümidinizi kesmeyiniz. Çünkü kafirler güruhu
dışında hiç kimse Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez.
Yusuf, 87

•

Tasadduk:
[1] Sadaka verme. -- Anlamına gelmektedir.

•

Şu kesindir ki kim Allah'ı sayıp haramlardan sakınır, itaatlara devam ve
imtihanlara sabrederse, Allah da böyle güzel hareket edenlerin
mükafatını asla zayi etmez.
Yusuf, 90

•

Yusuf, 91
Vallahi, Tallahi – bu ayette geçmektedir.
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•

Ben hakkımı helal ettim Allah da sizi affetsin. Çünkü merhamet edenlerin
en merhametlisi O'dur. -- Hz. Yusuf
Yusuf, 92

•

Gerçekten Rabbim dilediği kimse hakkında latiftir. (dilediği hususları çok
güzel, pek ince bir tarzda gerçekleştirir.) -- Hz. Yusuf
Yusuf, 100

•

Hz. Yusuf:
... kendisinin zirveye yükselişini hep Allah'ın lütfuna bağlayıp nefsine en
küçük pay çıkarmama.

•

Hikmet-i İlahiyet:
[1] Tanrısal Bilgeli, [2] Tanrı'nın Bilgeliği, [3] Tanrısallığın Bilgeliği. -Anlamlarına gelmektedir.

•

Ahiret diyarı elbette Allah'a saygı duyup haramlardan sakınanlar için daha
iyidir.
Yusuf, 109

•

Radde:
[1] Derece, [2] Kerte, [3] Aşağı yukarı kestirilebilen zaman. -Anlamlarına gelmektedir.

•

Ra'd:
[1] Gök gürlemesi. -- Anlamına gelmektedir. (Ra'd, 13)

•

Mesel:
[1] Örnek alınacak söz ya da kısa öykü, [2] Parabol. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

İstiva etmek:
Arşının üstüne kuruldu, onları hakimiyeti altına aldı ve onlar üzerinde
hükmünü yürütmeye başladı.
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•

Her meyvenin içinde iki eş yarattı.
Ra'd, 3

•

Tahakküm:
[1] Zorbalık etme. -- Anlamına gelmektedir.

•

Meşiyyet-i İlahiyye:
[1] Tanrı'nın iradesi. -- Anlamına gelmektedir.

•

Taalluk:
[1] İlişik, [2] İlgi, [3] İlinti. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Ma mevsule: ?

•

Ma masdariyye: ?

•

Görevli melekler, insan günah işleyince onun için mühlet isterler, mağfiret
dilerler, yahut onu tehlikelerden korurlar veya Allah'ın emri sebebiyle
insanın hallerini denetlerler.

•

Takdis:
[1] Kutsal sayma, [2] Tanrı'ya şükretme, [3] Ululama, [4] Büyük saygı
gösterme. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Tenzih:
[1] Arılama, [2] Kusur kondurmama. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Geçerli olan dua O'na yapılan duadır.
Ra'd, 14

•

Halbuki göklerde olsun, yerde olsun kim varsa, isteyerek veya
istemeyerek, hem kendileri hem gölgeleri hepsi sabah akşam Allah'a
secde ederler.
Ra'd, 15
## Kutsal Betik: Mezmurlar, 148
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•

Misak:
[1] Antlaşma, [2] Sözleşme, [3] Bağlaşma. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Onlar, sırf Rab'lerinin rızasını kazanmak için sabreder, namazı tam
gerektiği şekilde kılarlar.
Kendilerine ihsan ettiğimiz rızıklardan gerek gizli, gerek açık bir tarzda
bağışta bulunur ve kötülüğe iyilikle mukabele ederler.
İşte onlardır dünya diyarının güzel akibetini kazananlar.
Ra'd, 22
## Kutsal Betik: Luka 6:27-28

•

O güzel akibet Adn cennetleri olup, onlar babalarından, eşlerinden ve
nesillerinden iyi olanlarla birlikte o cennetlere girerler.
Öyle ki melekler de her kapıdan yanlarına varıp: Sabretmenize karşılık
size selamlar, selametler!
Dünya diyarının en güzel akibetidir bu!
Ra'd, 23-24
## Kutsal Betik: Vahiy 21:12-13

•

İyi bilin ki gönüller ancak Allah'ı anmakla huzur bulur.
Ra'd, 28

•

Ne mutlu iman edip de makbul ve güzel işler yapanlara!
Eninde sonunda dönüp gidilecek güzel yurt onların olacak.
Ra'd, 29

•

İdrab: ?

•

Müteveccih:
[1] Yönlü, [2] Yönelmiş, [3] Dönük. -- Anlamlarına gelmektedir.
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•

Allah Teala'nın hikmetinin, insanların yükümlülüklerini kendi seçimlerine
bina etmesi işaret edilir.

2006-04-18; Nisan, Salı
•

Böylece biz Ku'ran'ı Arapça bir hüküm ve hikmet olarak indirdik.
Ra'd, 37

•

Nesh:
[1] Kaldırma, [2] Hükümsüz ve geçersiz bırakma, [3] Bir şeyin aynını
çıkarma, [4] Kopya etme. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Müheymin:
[1] Denetçi, [2] Hakem. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Ana Kitap:
Levh-i Mahfuz.

•

Allah dilediği hükmü iptal eder, dilediğini sabit bırakır. Ana kitap O'nun
yanındadır.
Ra'd, 39

•

Fer'i Hüküm:
[1] İkincil (ara) derecedeki hüküm. -- Anlamına gelmektedir.

•

Beda:
Önce bilmediği bir şeyin sonradan farkına varması.

•

Mahv:
[1] Geçersiz, [2] İptal. -- Anlamlarına gelmektedir.
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•

İsbat:
[1] Kanıt ve tanıt göstererek bir şeyin gerçek yönünü gösterme. -Anlamına gelmektedir.

•

İbda:
[1] Yaratma, [2] Meydana getirme. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Arz:
[1] Yer, [2] Yeryüzü. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Medde: ?

•

Med / Cezir:
[1] Gel Git. -- Anlamına gelmektedir.

•

Kitap ilmine vakıf olanlar Kur'an-ı Kerim'i layıkıyla anlayanlardır.

•

Ezcümle:
[1] Tümcümle, [2] Toparlarsak. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Taassub:
[1] Bağnazlık, [2] Fanatizm. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Nazil:
[1] Yukarıdan aşağıya inen, [2] Bir yere konan, [3] Bir yerde konaklayan.
-- Anlamlarına gelmektedir.

•

Hamid:
[1] Her işi övgüye layık olan. -- Anlamına gelmektedir.

•

## Kutsal Betik: Hz. Musa'nın kavmini uyarışı Tevrat'ta Tesniye 4, 6, 8,
10, 11 ve 28. bölümlerde yer almaktadır.
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•

Ve düşünün ki: Rabbiniz şöyle ilan buyurdu: “Eğer şükrederseniz, Ben
nimetlerimi daha da artırırım, ama nankörlük ederseniz haberiniz olsun ki
azabım pek şiddetlidir!”
İbrahim, 7

•

Tevekkül edenler yalnız Allah'a dayanıp güvemelidirler.
İbrahim, 12

•

İrad:
[1] Söz söyleme, [2] Bir malın getirdiği kazanç. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

İbrahim, 22
Şeytan'ın günahkarlara olan nutku – bu ayette geçmektedir.

•

İbrahim, 23
Müminlerin birbirlerine cennette “Selam” diye hitap etmeleri – bu ayette
geçmektedir.

•

Selam:
Güvenlik, esenlik, her türlü zarardan kurtulma, barış anlamlarına gelip en
kapsamlı bir temenni olduğundan, kaynağını da Allah'ın “es-selam” ism-i
şerifinden aldığından dünyada müminlere bahşedilen bir İslam nimeti
olarak cennette de devam edecektir.

•

Güzel söz, kökü yerin derinliklerinde sabit, dalları ise göğe doğru
yükselmiş bir ağaç gibidir ki Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir.
İbrahim, 24-25
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•

Güzel söz: İman.
Burada iman, güzel ağaca benzetilmiştir. Bir ağacın damarları, gövdesi,
dalları, meyveleri vardır.
İman ağacının damarları ilim, marifet ve yakindir. Gövdesi ihlastır.
Dalları, iyi işler ve davranışlar, meyveleri ise güzel işlerin gerektirdiği
temiz huylar, güzel hasletlerdir.
Bir ağacın canlılığını sürdürmesi için sulanıp bakılması gerektiği gibi iman
ağacı da ilim, iyi işler, tefekkür ile gözetilmezse, o da kuruma tehlikesine
maruz kalır.
İbadetlere vakti vaktine devam imanın bakımını sağlar.

•

Kötü söz ise, gövdesi toprağın üstünden kolayca çıkarılabilen, kökleşip
yerleşmeyen değersiz bir ağaca benzer.
İbrahim, 26

•

Allah iman edenleri hem dünyada hem ahirette o sabit söz üzerinde
sağlam bir şekilde tutar. Zalimleri ise şaşırtır. Allah elbette dilediğini
yapar.
İbrahim, 27

•

İbrahim, 28
Cehennem'in “Helak Yurdu” olarak tanımlanması – bu ayette geçiyor.

•

... kendilerine ihsan ettiğimiz rızıklardan, nimetlerden bağışta
bulunsunlar.
İbrahim, 31

•

İbrahim, 36
Hz. İbrahim'in ve İsa Mesih'in doğru yolda gitmeyenler için Allah'tan ceza
istemeyip, onları Allah'ın mağfiret ve merhametine havale edişine ilişkin
durum – bu ayette geçmektedir.
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•

Gün gelir, yer başka bir yere gökler de başka göklere çevrilir.
Bütün insanlar kabirlerinden kalkıp tek hakim olan Allah'ın huzuruna
çıkarlar.
İbrahim, 48
## Kutsal Betik: Vahiy 21, İşaya 65:17

•

Allah her insana, kazandığının karşılığını vermek için diriltir. Allah hesabı
çok çabuk görür.
İbrahim, 51

2006-04-24; Nisan, Pazartesi
•

Hicr halkı, Hz. Salih'in kavmi olan Semud halkıdır.
Hicr suresi, Kur'an-ı Kerim'in Allah Teala'nın sözü olduğunu
vurgulamaktadır.

•

Serd:
Farsça:
[1] Kaba, [2] Soğuk, [3] Sert, [4] Hoyrat. -- Anlamlarına
gelmektedir.
Arapça:
[1] Birbiri ardınca güzel ve iyi söz söyleme. -- Anlamına
gelmektedir.

•

Mübin:
[1] İyiyi kötüyü, [2] Hayrı ve şerri ayırt eden, [3] Açık, [4] Besbelli. -Anlamına gelmektedir.
Mübin teriminin anlamı için 26,2; 54,17.
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•

Gerçekten Biz, gökte burçlar yarattık ve onları seyredenler için yıldızlarla
süsledik.
Hicr, 16-18

•

Burç:
[1] Kale, [2] Hisar, [3] Yüksek Köşk. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Buruce:
[1] Burçlar. -- Anlamına gelmektedir.

•

“Nekire” şeklinde zikretmek: ?

•

Şihab:
[1] Parlak ışık, [2] Alev. -- Anlamlarına gelmektedir.
Göktaşı veya henüz keşfedilmemiş bir ışın türü olabilir.

•

Hicr, 23
Allah Teala'nın bakiliği – bu ayette geçmektedir.

•

Taat:
[1] Tanrı buyruklarına uyma, [2] İbadet. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Beşer:
[1] Kişi. -- Anlamına gelmektedir.

•

Hicr, 29
İnsanın yaratılışı ve Allah'ın ruhunun üflenmesi – bu ayette geçmektedir.

•

... Senin ihlasa erdirdiğin kulların müstesna, ...
Hicr, 40
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Şüphesiz Benim o seçkin kullarım üzerinde senin hiçbir nüfuzun yoktur,
ancak senin peşine takılmış şaşkın azgınlar başka!
Hicr, 42

•

Tebşir:
[1] Muştulama, [2] Müjdeleme. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Rab'binin rahmetinden, Hak yoldan sapanlardan başka kim ümit keser ki?
-- Hz. İbrahim.
Hicr, 56

•

Talmud:

•

Hicr, 72
“Hayatın hakkı için ...” -- bu ayette geçmektedir.

•

Eyke:
Tebük'ün eski adı olup Şuayb'ın halkıdır.

•

Hicr, Semud'un başkenti. Kalıntıları Medine'nin kuzaybatısında El-Ula
kasabasının yanındadır. Medine – Tebük karayolu üzerindedir.

•

Batıl:
[1] Boş, [2] Çürük, [3] Gerçeğe aykırı, [4] Yanlış. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

Seb-i Mesani:
[1] Yedi kez tekrar. -- Anlamına gelmektedir.

•

Muktesimin:
[1] Bölüşenler, [2] Bölenler, [3] Yemin Edenler. -- Anlamlarına
gelmektedir.
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•

Yakin Gelmek:
[1] Kesin bilgiye ermek. -- Anlamına gelmektedir.

•

Nahl:
[1] Bal arısı. -- Anlamına gelmektedir. (Nahl, 68)

•

Nahl, 28-29
“İman İlmi” kavramı – bu ayette geçmektedir.

•

Rağmına: ?

•

Ba's:
[1] Gönderme, [2] Yaratma, [3] Diriltme, [4] Peygamber etme. -Anlamlarına gelmektedir.

•

Tebyin:
[1] Açıklama. -- Anlamına gelmektedir.

•

Hem göklerde ve yerde ne varsa hepsi, herhangi bir canlı olsun, melaike
olsun hepsi Allah'a secde eder, asla kibirlenmezler.
Hicr, 49
Bu ayetin okuyanın veya dinleyenin secde etmesi vaciptir.

•

Onların karınlarından renkleri çeşit çeşit bir şerbet çıkar ki onda insanlara
şifa vardır.
Nahl, 68-69
## Kutsal Betik: Yoel 2:22-24

•

Bal arısına vahyedilen, ilham anlamındadır. Bütün canlıların hayat
vesilelerini öğrenmeleri de ilham eseridir.
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•

Hamd-u-Sena:
Bütün hamdler, övgüye vesile olan her şey, Allah'a aittir.
Nahl, 75

•

Kıyametin oluş işi ise, başka değil, ancak göz açıp kapama yahut daha da
kısa bir anda olup biter.
Şüphe yok ki Allah her şeye kadir!
Nahl, 77
## Kutsal Betik: 1. Korintliler 15:52

•

Mücmel:
[1] Çok özlü. -- Anlamına gelmektedir.

2006-04-25; Nisan, Salı
•

Allah adaleti, hatta adaletten de fazla olarak ihsanı, en güzel davranışı ve
muhtaç oldukları şeyleri yakınlarına vermeyi emreder.
Nahl, 90

•

Erkek olsun kadın olsun, kim mümin olarak güzel işler yaparsa, elbette
ona güzel bir hayat yaşatacak ve onları işledikleri en güzel işleri esas
alarak ödüllendirecek, kötülüklerini bağışlayacağız.
Nahl, 97

•

İmdi, Kur'an okuyacağın zaman, o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın.
Nahl, 98

•

Mutmain:
[1] Gönlü kanmış, [2] Kuşkusu kalmamış. -- Anlamlarına gelmektedir.
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•

Allah size sadece leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına
kesilen hayvanın etini haram kıldı.
Nahl, 115

•

Sebt:
[1] Cumartesi günü. -- Anlamına gelmektedir.

•

Çünkü Allah fenalıktan korunanlar ve hep güzel davrananlarla beraberdir.
Nahl, 128

•

İsra:
Miraç – anlamına gelmektedir.

•

Fısk:
[1] Doğru yoldan çıkma, [2] Sefahate dalma, [3] Hainlik, [4] Dinsizlik. -Anlamlarına gelmektedir.

•

Fücur:
[1] Günah, [2] Zina. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Fısk-u Fücur: ?

2006-04-26; Nisan, Çarşamba
•

Çünkü savurganlar şeytanların kardeşleri olmuşlardır.
İsra, 27

•

Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma ki herkes tarafından ayıplanan,
kaybettiklerine hasret çeken bir hale düşmeyesin.
İsra, 29

•

Bilmediğin şeyin peşine düşme!
İsra, 36
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•

İhtida:
[1] Oyun etme, [2] Hilecilik. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

İhtida':
[1] Doğru yola girme, [2] İslam dinini kabul etme. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

İsra, 60
Zakkum ağacının cehennemin dibinde bittiği – bu ayette geçmektedir.

•

İsra, 70
İnsanın alemlerdeki bazı yaratılmışlardan üstün kılındığı – bu ayette
geçmektedir.

•

Gün gelir, her sınıftan insanları, tabi oldukları önderlerine nispet ederek
çağırırız. Kimin hesap defteri sağından verilirse işte onlar defterlerini
emin olarak okur ve kıl kadar olsun, haksızlığa uğratılmazlar.
İsra, 71

•

Matuf:
[1] Eğilmiş, [2] Bir yana doğru dönmüş, [3] Çevrilmiş, [4] Birine isnat
olunmuş, [5] Yöneltilmiş. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Peygamberi süren veya öldüren bir topluluk hakkında cari olan hüküm
şudur:
Ya helak edilirler, ya düşman idaresine girerler, ya da peygamberin
taraftarlarınca hezimete uğratılırlar.

•

İsra, 78
Sabah namazının önemi – bu ayette vurgulanmaktadır.

•

Hem gece hem de gündüz melekleri sabah namazında hazır olurlar, şahit
olurlar. Sabahleyin bütün kainat uyanır.
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•

Teheccüd namazı:
Gece uykudan uyanmak suretiyle kılınan namaz.

•

İsra, 79
Makam-ı Mahmut. Hz. Muhammet'e özgü.
Allah'a yakınlık ve ahiretteki en büyük şefaat makamı.

•

Beş vakit namaz, miraç gecesi farz kılındı.

•

Hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Çünkü batıl, yok olmaya mahkumdur.
İsra, 81

•

Fe Sübhanallah:
Tanrı'yı takdis ve tenzih ederim.

•

Tilavet:
[1] Kur'an'ı güzel sesle ve kuralla okuma. -- Anlamına gelmektedir.

•

Tilavet secdesi:
[1] Tilavet esasları göz önünde bulundurularak yapılan secde. -Anlamına gelmektedir.

•

Ulu Rabbimizin şanı yücedir. Ne vaad ederse mutlaka gerçekleşir.
İsra, 108

•

İsra, 111
Tekbir getirerek Allah'ın büyüklüğünün ilan edilmesi – bu ayette
geçmektedir.

•

Rakim:
Kitabe, yazıt – anlamına gelir. Taş, maden veya diğer şeylerden olabilir.
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•

Sathi:
[1] Dış yüzeyle ilgili, [2] Yüzeysel, [3] Üstünkörü. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

[1] Mümin haktan dönmemeli.
[2] Maddi imkanlardan çok, Allah'a dayanmalı.
[3] Allah'ın ölüleri diriltmeye kadir olduğuna kesinlikle inanmalı.

•

Maiyyet: ?

•

Kehf, 47
Dağların yürütüldüğü ve yerin dümdüz hale geldiği – bu ayette
geçmektedir.

•

Halbuki Biz resulleri azap getirmeleri için değil, sadece iman edenleri
Allah'ın rahmetiyle müjdelemeleri, inkar edenleri ise bekleyen tehlikeleri
haber verip uyarmaları için göndeririz.
Kehf, 56

•

Helak edilen şehirler:
Sebe, Medyen, Semud ve Sedum.

•

Hz. Musa'nın genç yardımcısı:
Yuşa İbn Nun (Josue).

•

İş'ar:
[1] Yazı ile bildirme, [2] Haber verme. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Tevcih:
[1] Yöneltme, [2] Çevirme, [3] Verme, [4] Rütbe verme. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

Hızır (Hadır):
Rabbani ilim öğretilen Allah'ın kulu.
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•

Zülkarneyn:
İşin çeşitli yönlerine vakıf, mükemmel – anlamına gelir.
## Kutsal Betik: Daniel 8:3-20

•

Karn:
Asır, boynuz, yaşayan topluluk, güneş kursu, bir toplumun başı ve
efendisi – anlamına gelir.

•

Ye'cüc ve Me'cüc:
## Kutsal Betik: Hezekiel 38:2, Vahiy 20:8

•

Kehf, 99
Sur borusuna üflenişi – bu ayette geçmektedir.

•

Kehf, 107
Firdevs cennetleri ilk kez – bu ayette geçmektedir.
## Kutsal Betik: Neşideler 4:12, Luka 23:43, 2. Korintliler 12:4

2006-05-15; Mayıs, Pazartesi
•

İsrailoğulları'nın 12. kabilesi Levililer, Hz. Harun'dan gelmektedir.
Levililer'e dine hizmet etmek düştü.

•

Yahya:
O yaşayacak, yaşasın, manevi erdemleriyle hep diri kalsın, her zaman
hatırlansın.

•

Hz. Meryem:
Beyt-i Mukaddes'in ve evinin doğu tarafına çekilmişti.
Hıristiyanlar doğu tarafını kıble edinmişlerdir.
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•

Arapça'da eb (baba), eh (kardeş) ve uht (kızkardeş) anlamlarında
kullanılmaktadır.

•

Hıristiyanların Bölünmeleri:
[1] Nesturi, Yakubi ve Melkani.
[2] Unitaire: Titiz bir tehvit inancı.
[3] Mormonlar: Çok tanrıcılığı kabul edenler.

•

Hemdem:
[1] Sıkı fıkı arkadaş. -- Anlamına gelmektedir.

•

Yani, her resul nebidir ama her nebi resul olmayabilir.

•

Cihet:
[1] Yan, [2] Yön, [3] İlgi, [4] İlişik, [5] Sebep, [6] Bahane, [7] Eskiden
vakıflardan alınan aylık. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Hz. İsmail, Hz. İbrahim'in oğlu ve Hz. Muhammet'in büyük dedesidir.

•

İdris'in asıl adı Uhnuh (Enoch) olup Nuh'un üçüncü (3.) batın dedesidir.
İdris: Kalemle ilk yazı yazan, yıldızlar ve hesap ilmi ile ilk meşgul olan
odur.

•

Müslim (Müslüman) ile Selam aynı köktendir.
Selam: Selamet, esenlik, barış demektir.
Müslim; hem Rabbi hem kendi nefsi, hem de başkaları ile barış içinde
yaşayıp ahirette de adı Daru's-Selam (Selam Ülkesi) olan cennete girer.

•

Vürud:
[1] Girme, [2] Uğrayıp geçme. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

İşkal:
[1] Kuşkulu, [2] Karışık olma, [3] Güçlük, [4] Zorlandırma, [5]
Güçleştirme. -- Anlamlarına gelmektedir.
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•

Sizden hiç kimse yoktur ki cehenneme varmasın.
Meryem, 71

•

Yüce Allah bir kulunu sevince Cebrail'e:
“Ben falanı sevdim, sen de sev.”
şeklinde buyurur.
Bunun üzerine Cebrail de onu sever ve gökte olan meleklere:
“Allah falanı sevmiştir, siz de seviniz!”
diye nida eder.
Artık göklerdekiler de onu sever. Sonra yeryüzünde de onun için bir sevgi
yerleşmiş olur.

•

Bizim Kur'an-ı Kerim'i senin dilinle indirip kolaylaştırmamızın başlıca
sebebi, senin müttakileri müjdelemen ve inatçı kimseleri de onunla
uyarmandır.
Meryem, 97

•

Müşahhas:
[1] Şahıslanmış, [2] Şahıs biçimine girmiş, [3] Tanınmış, [4] Teşhis
edilmiş, [5] Somut (Düşünbilim). -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Ta Ha:
Kesin anlamını yalnız Allah'ın bildiği Huruf-ı Mukattad'dan olmakla
beraber, bu hususta yapılan başlıca tefsirler:
[1]
[2]
[3]
[4]

•

Hz. Muhammet'in isimlerindendir.
Yüce Allah'ın isimlerindendir.
Yemindir.
“Ey İnsan!” demektir.

Tedricen:
[1] Yavaş yavaş, [2] Azar azar. -- Anlamlarına gelmektedir.
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•

Arş:
[1] İslam inanışına göre göklerin en yüksek katı. -- Anlamına
gelmektedir.

•

Ta Ha, 12
Tuva: Kutsal vadi – bu ayette geçmektedir.

•

“Rabbimiz, her şeyi yaratan, sonra da onu yaratılış gayesine uygun yola
koyan, Yüce Yaratan'dır. (Buna iyice inan)” -- Hz. Musa
Ta Ha, 50

•

Ta Ha, 53
Ezvac: Çiftler – bu ayette geçmektedir.

•

Sulb: Sulblerinden Rahimlere.

•

Berzah:
[1] İki şey arasındaki aralık, [2] Ruhların kıyamet gününe kadar
bekleyecekleri dünyayla ahret arasındaki yer, [3] Çok sıkıntılı yer, [4]
Kabre. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

İsmet:
Günahlardan korunmuş olma sıfatı.

•

Nakib:
[1] Bir kavmin ya da kabilenin başı/yardımcısı, [2] Bir tekkede şeyhin
yardımcısı, [3] En eski derviş. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Hayat:
Cebrail'i getiren bineğin adı.
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2006-05-20; Mayıs, Cumartesi
•

“Ya Rabbi! Benim ilmimi artır.” de.
Ta Ha, 114

•

Yakin:
[1] Kesin inanç. -- Anlamına gelmektedir.

•

Hz. Adem'e yönelik söylenen “perişan” sözcüğünün anlamı “geçim
derdine düşmek” şeklindedir.

•

Haşr:
[1] Toplama, [2] Cem etme, [3] Ölülerin dirilip hesap vermeleri için bir
yere toplanmaları. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Güzel akibet takvadadır yani Allah'ı sayıp haramlardan korunmaktadır.
Ta Ha, 132

•

Ta Ha, 133
Kur'an-ı Kerim'in önceki semavi kitaplarla aynı temel gerçekleri dile
getirdiği – bu ayette açıklanmaktadır.

•

## Hz. Muhammet'in geleceğine ilişkin Kutsal Betik'te yer alan ayetler:
Tesniye 18:15, 18:18
Yuhanna 14:16, 15:26, 16:7

•

Adğasu ahlam:
[1] Karışık karışık rüyalar. -- Anlamına gelmektedir.

•

Ehlu'z-Zikr:
[1] Kitap, tebliğ veya uyarının muhatapları. -- Anlamına gelmektedir.
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•

Muttasıf:
[1] Bir hal ya da sıfatla vasıflanmış, [2] Kendisinde bir hal ve sıfat
bulunan. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Kelamda Bürhan-ı Temanu:
[1] Tevhidin ispatı. -- Anlamına gelmektedir.

•

... hayatı olan her şeyi sudan yaptık.
Enbiya, 30

•

Yerin insanları sarsmaması için oraya dağlar yerleştirdik. Maksatlarına
ermeleri için orada geniş yollar, geçitler yaptık.
Enbiya, 31

•

Her canlı ölümü tadacaktır. Biz, sizi sınamak için gah şerler, gah hayırla
imtihan ederiz. Sonunda bizim huzurumuza getirileceksiniz.
Enbiya, 35

•

Allah'ın “Rab” isminin ifade ettiği şefkat, hudutsuz şefkat.

•

Hardal tanesi ağırlığınca da olsa, yapılan iyi veya kötü işi oraya getirip
tartarız.
Enbiya, 47

•

Furkan:
[1] Hakkı batıldan, doğruyu eğriden, hayrı şerden ayıran, buna dair
ölçüler getiren. -- Anlamına gelmektedir.

•

Hz. Lut'un gönderildiği şehir, Sedum şehridir.

•

Enbiya, 79
Dağların ve kuşların Hz. Davut'un emrine verilmesi – bu ayette
geçmektedir.
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•

Enbiya, 81
Rüzgarın Hz. Süleyman'a amade kılınması – bu ayette geçmektedir.

•

Enbiya, 82
Dalgıçlık ve daha başka bir takım işler yapan bazı cinlerin Hz.
Süleyman'ın emrine verilmesi – bu ayette geçmektedir.

•

Zünnun:
[1] Balığın yoldaşı. -- Anlamına gelmektedir.
Hz. Yunus'u işaret etmektedir.

•

Evla:
[1] En iyi tutum. -- Anlamına gelmektedir.

•

Halkını dine davet etmesi: Razi.

•

Matlub:
[1] İstenilen, [2] Alacak, [3] Ödünç verilmiş. -- Anlamlarına gelmektedir.
Tövbe, af sebebidir. -- Yunus kıssası.

•

Vallahu alem:
[1] Alemlerin Rabbi Allah'ı şahit gösteririm. -- Anlamına gelmektedir.

•

Enbiya, 90
Ümit ve endişe içinde Allah'a yakarmak ve derin bir saygı göstermek. Bu
önemli vurgu – bu ayette geçmektedir.

•

Enbiya, 96-97
Ye'cüc ile Me'cüc'ün gelişi – bu ayette geçmektedir.
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•

Ama kendileri hakkında Bizden ebedi mutluluk takdir edilmiş olanlar,
cehennemden uzak tutulacaklardır.
Enbiya, 101

•

Zebur, Tevrat'tan sonra.

•

Dünyaya salih kullarım varis olacaklar. Dünya onlara kalacak.
Enbiya, 105
## Kutsal Betik: Mezmurlar 37:29, Matta 5:4

•

Hitam:
[1] Son, [2] Nihayet, [3] Bitme, [4] Tükenme. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

Müstean:
[1] Kendisinden yardım istenilen. -- Anlamına gelmektedir.

2006-05-21; Mayıs, Pazar
•

Hac Suresi:
Allah'ın rızasını ve cenneti kazanmanın ucuz olmadığının anlatıldığı
ayetler Hac suresinde yer almaktadır.

•

Nutfe:
[1] Sperm. -- Anlamına gelmektedir.

•

Rahim Cidarı:
[1] Rahim Duvarı. -- Anlamına gelmektedir.

•

El-Hakk:
Allah'ın güzel isimlerinden olup anlamı: Varlığı ve ilahlığı kesin olan, hakkı
ve gerçeği izhar eden, son derece adil, vaadinde doğru olan.
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•

Hac, 9
İlmin başlıca üç vesilesinin önem kazanması – bu ayette
gerçekleşmektedir.
İlmin başlıca üç vesilesi:
[1] Vahiy (aydınlatıcı bir kitap).
[2] İlim, yani direkt olarak gözlem ve deney sonucu kazanılan bilgi.
[3] Gerçeği bildiren rehber.

•

Tecessüm:
[1] Cisimlenme, [2] Görünme, [3] Göz önüne gelme. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

En güzel söz:
Hamd, bize yaptığı vaadi gerçekleştiren Allah'a mahsustur.

•

Mikat: ?

•

Kurban kesilecek günler, Eyyam-ı Nahr denilen Zilhicce ayının 10, 11 ve
12. günleridir.

•

Hac sırasında kesilen kurbanın etinden yemek mendup, muhtaçlara
vermek ise vaciptir.

•

Siga: ?

•

Vücub:
[1] Vacip ve gerekli olma. -- Anlamına gelmektedir.

•

Kabe hakkında atik sıfatı:
[1] Eski, kıdemli.
[2] Başkasının hakimiyetinden uzak.
[3] Şerefli ve hürmet edilen.

•

Allah'ın şeairi, O'nun kendisine ibadete vesile olmak üzere haklarında
saygı göstermeye, kulluk vazifelerini onlar vesilesiyle yapmaya insanları
davet ettiği eserlerdir.
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•

Müçtehid:
[1] Din ilkelerine dayanarak karar veren din düşünürü. -- Anlamına
gelmektedir.

•

Müekked:
[1] Sağlamlaştırılmış, [2] Bir daha uyarılmış. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

İbadetlerin, hayır ve hasenatın kabulünün başta gelen şartı ihlastır.

•

Eşhur-i Hurum:
[1] Hürmetli aylar. -- Anlamına gelmektedir.

•

Onlar öyle mükemmel insanlardır ki şayet kendilerine dünyada hakimiyet
nasip edersek namazlarını hakkıyla ifa eder, zekatlarını verir.
İyi ve meşru olanı yayar, kötülüğü önlerler.
Bütün işlerin akibeti elbette Allah'a aittir.
Hac, 41

•

Naim:
[1] Bollukta yaşayış, [2] Cennetin bir bölümü. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

Hilm:
[1] Tabiat, [2] Huy yavaşlığı, [3] Yumuşaklık, [4] Sabır. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

Afüv:
[1] Affı bol. -- Anlamına gelmektedir.

•

Semi:
[1] Her şeyi hakkıyla işiten. -- Anlamına gelmektedir.
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•

Basir:
[1] Her şeyi hakkıyla gören. -- Anlamına gelmektedir.

•

Latif:
[1] Lütfu bol. -- Anlamına gelmektedir.

•

Letafet:
[1] Güzelliklere nüfuz eden. -- Anlamına gelmektedir.

•

Lutf:
[1] Lütuf ve ihsanda bulunan. -- Anlamına gelmektedir.

•

Habir:
[1] Her şeyden haberdar. -- Anlamına gelmektedir.

2006-05-22; Mayıs, Pazartesi
•

Hamid:
[1] Bütün övgülere layık olan. -- Anlamına gelmektedir.

•

Rauf:
[1] İnsanlara karşı çok şefkatli. -- Anlamına gelmektedir.

2006-05-28; Mayıs, Pazar
•

Cihat:
Düşmana karşı bütün gücünü harcamak. Üç kısımdır.
•
•
•

Açıkça kendisini belli etmiş düşman ile yapılan cihat.
Şeytan ile yapılan cihat.
Nefisle yapılan cihat.
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•

Mukatele:
[1] Savaşmak. -- Anlamına gelmektedir.

•

Mazi:
[1] Geçmiş, [2] Dün. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Mazi sigası: ?

•

Muzari:
[1] Geniş zaman. -- Anlamına gelmektedir.

•

Nutfe:
[1] Sperm. -- Anlamına gelmektedir.

•

Mudga: ?

•

Maruf:
[1] Bilinen, [2] Tanınmış, [3] Ünlü, [4] Şeriatın emrettiği. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

Maruf meyve: ?

•

Sina Dağı'ndan çıkan ağaç: Zeytin ağacıdır.

•

Mansıb:
[1] Büyük memurluk yeri, [2] Makam. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Biz hiç kimseye takatinin üstünde yük yüklemeyiz.
Mü'minun, 62
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•

Ey insanlar, Rabbinizin buyruklarına kulak verin!
Çünkü sizde işitme ve görmeyi sağlayan, kulak ve gözleri, düşünüp
hissetmenizi sağlayan kalpleri yatana O'dur.
Şükrünüz ne kadar da az!
Mü'minun, 78

•

Berzah:
[1] Kabir hayatı. -- Anlamına gelmektedir.

•

Bütün canlıların gayesi, Allah'ın kendilerine verdiği imkanları, hilkate
uygun bir şekilde kullanmaktır.

•

Allah'a edilecek dua:
Ya Rabbi, Sen bizi affet, Sen bize merhamet et.
Zira merhamet edenlerin en hayırlısı Sensin Sen!
Mü'minun, 118

•

Nur, 10
Allah'ın verdiği her hükmün hikmetli olduğu konusuna – bu ayette
değinilmiştir.

•

Bühtan: ?
Allah yaptıkları her şeyden hakkıyla haberdardır.

•

Nur, 30
## Kutsal Betik: Matta 5:28

•

Farziyet: ?

•

Mendup: ?

•

Mendup olmak: ?
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•

Mükatebe:
Köle veya cariye efendisine başvurup hürriyetini satın almak istediğini
söylerse, efendisi ona ödemesi gereken meblağı bildirip bunu ödemesi
halinde hür olacağına dair onunla bir akit imzalar. Bu akite, mükatebe adı
verilir.

•

İlga:
[1] Kaldırma, [2] Bozma, [3] Hükümsüz bırakma, [4] Yürürlükten
kaldırma. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Nur, 35
## Kutsal Betik: 2. Samuel 22:29, 1. Yuhanna 1:5, 8:12

•

Nur:
[1] Görmeye vesile olan ışık, [2] Işık kaynağı. -- Anlamlarına
gelmektedir.

2006-06-01; Haziran, Perşembe
•

Varid:
[1] Gelen, [2] Erişen, [3] Bir şey hakkında söylenen, [4] Uygulanan, [5]
Akla gelen. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Serlevha:
[1] Başlık. -- Anlamına gelmektedir.

•

Bukağı: ?

•

Veli:
[1] Hami, [2] Koruyucu, [3] Yönetici, [4] Dost, [5] Bir kimsenin işlerini
deruhde eden. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Cennette uyku yok.
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•

Makil:
[1] Dinlenme yeri. -- Anlamına gelmektedir.

•

Mehcur:
[1] Bırakılmış, [2] Unutulmuş, [3] Uzaklaşmış, [4] Ayrılmış. -Anlamlarına gelmektedir.

•

Furkan, 32
Kur'an-ı Kerim'in parça parça indirilmesindeki gerekçeler. -- bu ayette
geçmektedir.

•

Furkan, 38
Ress halkı. -- bu ayette geçmektedir.

•

Baksana şu kendi heva ve heveslerini tanrı edinen kimseye! Artık sen mi
vekil olacaksın ona, işlerini sen mi yürüteceksin?
Furkan, 43

•

Furkan, 45-46
Gölgenin yönetimi. -- bu ayette geçmektedir.

•

Furkan, 59
Göklerin ve yerin altı (6) günde yaratılışı. -- bu ayette geçmektedir.

•

Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki onlar yerde tevazu ile yürürler.
Cahiller kendilerine laf atarsa “Selametle!” derler.
Furkan, 63

•

Rahman'ın o has kulları, harcamalarında ne israf eder, ne de eli sıkı
davranırlar; bu ikisinin arasında bir denge tuttururlar.
Furkan, 67
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•

Masraf, mutlaka gerekli bir durum veya ihtiyaç yahut tamamlayıcı güzellik
için olur. Bu sınırın ötesi israftır.

•

Allah onların kötülüklerini iyiliklere, günahlarını sevaplara çevirir.
Furkan, 70

•

Kim tövbe edip, güzel ve makbul işler yaparsa, gereğince tövbe eden işte
odur.
Furkan, 71

•

Vakar: ?

•

Sürur:
[1] Sevinç. -- Anlamına gelmektedir.

•

Ve şöyle niyaz ederler:
Ey keremi bol Rabbimiz!
Bize gözümüzün, gönlümüzün süruru olan temiz eşler ve nesiller ihsan
eyle, bizi müttakilere önder eyle!
Furkan, 74

•

Yalnız müttaki olmakla yetinmeyip, müttakilerin önderi olmak arzusu, ne
ulvi bir düşüncedir! Bundan yüksek bir fikri ilerleme ve ideal
düşünülemez.
Furkan, 75-76
## Kutsal Betik: Yuhanna 14:2

•

Şuara:
[1] Şairler. -- Anlamına gelmektedir.

•

Mübin:
[1] Açık, [2] Gerçekleri açıklayan. -- Anlamlarına gelmektedir.
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•

İnsan bu sınav dünyasında gerçeğe yönelmekle gelişme ve yükselme
imkanı bulmaktadır.

•

Nida:
[1] Ünlem, [2] Sesleniş. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Kült: ?

•

Teşci':
[1] Yüreklendirme. -- Anlamına gelmektedir.

•

Uhde:
[1] Sorumluluğu üzerine alma, [2] Bir kimsenin yükümlendiği iş, [3]
Becerme, [4] Yapma. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

O gün ki ne mal, ne mülk, ne evlat insana fayda eder.
Şuara, 88

•

O gün insana fayda sağlayan tek şey, Allah'a teslim ettiği arı duru bir
gönül olur.
Şuara, 89

•

Mercum:
[1] Taşlanmış, [2] Recm edilmiş, [3] Her taraftan azarlanmış, [4]
Lanetlenmiş. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Halas:
[1] Kurtulma, [2] Kurtuluş. -- Anlamlarına gelmektedir.
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•

Şuara, 160
Lut kavminin helak edilişi. -- bu ayette geçmektedir.
Lut Gölü => Ölü Deniz.
MÖ 1900, Lut Kavmi, Sodom şehrinde.
Diğer şehirler: Gomore, Adna, Zebuyem.

•

Şuara, 176
Eyke halkı. -- bu ayette geçmektedir.

•

Medyen: Hz. İbrahim'in oğlu.

•

Kaim:
[1] Ayakta duran, [2] Ayağa kalkan, [3] Duran, [4] Sürüp giden, [5]
Birinin yerini tutan, [6] Vaktini namaz kılmakla geçiren, [7] Dikaçı. -Anlamlarına gelmektedir.

•

Vehim: ?

•

Yulkune:
[1] Dinleme işini yapanlar. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Şiirin mübah kılınışı:
•
•
•
•

İman.
Makbul işler işleme.
Allah'ı sık sık hatırlama.
Şahsi hislerle hareket etmeyip kamunun haklarını savunma şartları.
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2006-06-03; Haziran, Cumartesi
•

Neml:
[1] Karıncalar vadisi. -- Anlamına gelmektedir.

•

Tur Dağı:
Cebel-i Musa. Sina yarımadasının güney tarafında bulunur.

•

Hz. Musa'nın dokuz (9) mucizesi:
[1] Asa, [2] Parlak el, [3] Büyücülerin büyülerini bozmak, [4] Kıtlık, [5]
Tufan, [6] Çekirge sürüleri, [7] Haşereler, [8] Kurbağalar ve [9] Kan.

•

Saik:
[1] Götüren. -- Anlamına gelmektedir.

•

Sebe halkı Güney Arabistan'da ticaretle uğraşan bir millet idi.
Başkentleri, Yemen'in Sana şehrinin takriben 100 kilometre
kuzeydoğusundaki Marib idi.
Sebeliler, MÖ 1100-115 arasında bin yıl kadar bütün Arap yarımadasına
hakim olmuşlardı.

•

Allah'ın verdikleri sadece dünyevi servet olmayıp ona ilaveten iman, ilim
ve hikmet gibi faziletlerdir.

•

İfrit:
[1] Cin. -- Anlamına gelmektedir.

•

Tefekkür:
[1] Düşünme, [2] Düşünüş, [3] Düşünülme. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Sen ancak ayetlerimize iman etmeye yatkın kimselere çağrını
duyurabilirsin. Çünkü onlar hakka teslim olurlar.
Neml, 81
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•

Kıyamet hakkındaki sözün gerçekleşme zamanı yaklaşınca onlara yerden
bir dabbe (canlı) çıkarırız.
Neml, 82

•

Hadis-i Şerif:
Dabbetü'l-arz Musa'nın asası, Süleyman'ın mühürü yanında olarak
çıkacak, mühür ile müminin yüzünü parlatacak, asal ile kafirin burnunu
kıracak, insanlar sofraya toplanacak, mümin ve kafir tanınacak.

•

Gün gelecek sura üflenecek. Allah'ın dilediği dışında, göklerde ve yerde
olan herkes müthiş bir korkuya kapılacak.
Neml, 87

•

Bir de o dağları görür, donuk ve hareketsiz sanırsın;
Oysa onlar bulutların yürüdüğü gibi yürümektedirler.
Neml, 88

•

Kim O'nun huzuruna bir iyilikle gelirse, ona daha hayırlı bir mükafat
vardır. Üstelik onlar o kıyamet gününün dehşetinden emin olacaklardır.
Neml, 89

•

El-Kassas:
Hz. Musa'nın kıssasının en tafsilatlı anlatıldığı bir sure olması itibarıyla bu
adı almıştır.

•

Kasas, 48-52
Hz. Musa'ya inanmanın, Hz. Muhammet'e de imanı gerektirdiğini
vurgular.

•

Kasas, 5-6
Haman (Ha Amen):
Eski Mısır dininde tanrı Amon'a mensup başrahibe verilen unvan.

© Dizge24 2010, İZMİR, TÜRKİYE.

Sayfa: 113 / 166

Kur'an-ı Hakim

•

İlham:
[1] Tanrıca, insanın gönlüne bir şey doğdurulması, [2] Peygamberlerin
kalbine gelen Tanrısal düşünceler, [3] Gönle doğan şey. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

Kasas, 46
Araplara Hz. Muhammet'ten önce bir peygamber gelmediği. -- bu ayette
geçmektedir.

•

Allah zulmü kendine meslek edinen kimseleri hidayet etmez, emellerine
ulaştırmaz.
Kasas, 50

•

Onlar kötülüğe iyilikle mukabele eder ve kendilerine nasip ettiğimiz
mallardan, Allah yolunda harcarlar.
Kasas, 54

•

Sen dilediğin kimseyi doğru yola eriştiremezsin! Lakin ancak Allah
dilediğini doğruya ulaştırır. O, hidayete gelecek olanları pek iyi bilir.
Kasas, 56
## Kutsal Betik: Yuhanna 6:44

•

Senin Rabbin ülkelerin anakentlerinde halka ayetlerimizi okuyan bir elçi
göndermedikçe o ülkeleri imha etmez. Biz zaten, ahalisi zulmü meslek
edinmiş olandan başkasını imha etmeyiz.
Kasas, 59

•

Size verilen nimetler, geçici dünya metası, dünyanın süsüdür. Allah'ın size
sakladığı ahiret mükafatı ise daha hayırlı, daha devamlıdır.
Kasas, 60

•

Kasas, 76
Karun, Hz. Musa'nın ümmetindendir. -- bu ayette geçmektedir.
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•

Sicil:
[1] Resmi belgelerin kaydedildiği kütük, [2] Görevlilerin her türlü
durumlarının geçirildiği dosya, [3] Amel defteri. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

Bu dünyalıkların böylesine peşine düşmeye değer mi? Oysa iman edip
güzel ve makbul işler yapanlara Allah'ın cennette hazırladığı mükafat
elbette daha hayırlıdır. Buna da ancak sabredenler nail olur.
Kasas, 80

•

Ama ahiret diyarına gelince:
Biz orayı dünyada büyüklük taslamayanlara, fesatçılık ve bozgunculuk
peşinde olmayanlara veririz. Hayırlı akibet, günahlardan sakınanlarındır.
Kasas, 83

•

Kim iyilik yaparsa, ahirette ondan çok daha iyi bir karşılık görür.
Kim kötülük işlerse, bilesiniz ki kötülük işleyenler ancak yaptıkları kötülük
kadar ceza görürler.
Kasas, 84

•

O'nun vechi (zatı) hariç, her şey yok olacaktır. Hüküm O'nundur ve
hepiniz O'nun huzuruna götürüleceksiniz.
Kasas, 88

2006-06-04; Haziran, Pazar
•

Müsebbeb:
[1] Sebep olunarak meydana getirilmiş olan. -- Anlamına gelmektedir.

•

Biz insana, yapacağı en hayırlı iş olarak, annesine ve babasına iyi
davranmasını bildirdik.
Ankebut, 8

© Dizge24 2010, İZMİR, TÜRKİYE.

Sayfa: 115 / 166

Kur'an-ı Hakim

•

Ankebut, 14
Hz. Nuh'un 950 sene yaşadığı – bu ayette geçmektedir.

•

Ankebut, 27
İbrahim'in evlatlarının İshak ve Yakup olduğu – bu ayette geçmektedir.

•

Ankebut, 45
Namazın önemi – bu ayette geçmektedir.

•

Ümmi:
[1] Öğrenim görmemiş. -- Anlamına gelmektedir.

•

İyi iş yapanların mükafatları ne güzel!
Ankebut, 58

•

Onlar, sabreden ve yalnız Rab'lerine dayanıp güvenen müminlerdir.
Ankebut, 59

•

Bütün hamdler, güzel övgüler aslında Allah'a mahsustur, fakat onların
ekserisi bunu düşünüp anlamıyorlar.
Ankebut, 63

•

Bizim uğrumuzda gayret gösterip mücahede edenlere elbette
muvaffakiyet yollarımızı gösteririz. Muhakkak ki Allah iyi davrananlarla
beraberdir.
Ankebut, 69

•

Edna'l-Ard:
[1] Rum ülkesinin Araplara en yakın yeri. -- Anlamına gelmektedir.

•

Başka her şeyden geçerek O'na tam gönül verin.
Rum, 31
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•

İnsanlara bir nimet, bir bolluk tattırdığımızda onunla sevinip şımarırlar.
Rum, 36

•

Rum, 39
Faiz konusu – bu ayette geçmektedir.

•

Zira Allah iman edip güzel ve makbul işler yapanları lütfu ile
ödüllendirecektir. O kafirleri asla sevmez.
Rum, 45

•

Sen ancak, ayetlerimize iman etmeye yatkın kimselere çağrını
duyurabilirsin. Çünkü onlar hakka teslim olurlar.
Rum, 53

•

Zaaf:
[1] Arıklık, [2] Kuvvetsizlik. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Namaz:
Farsça. [1] Dua, [2] Yalvarış, [3] Yakarış. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Ba's:
[1] Dirilme günü. -- Anlamına gelmektedir.

•

Tarziye:
[1] Razı ve hoşnut etme, [2] İşlenen bir kusur için özür dileme, [3]
“Radıyallahü Anh” deme. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Lokman, 15
Allah'a yönelenlerin olgun insanlar olduğu – bu ayette geçmektedir.

•

Lokman, 16
Hardal tanesi – bu ayette geçmektedir.
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•

Çünkü Allah kibirle kasılan, kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri
asla sevmez.
Lokman, 18

•

Unutma ki seslerin en çirkini, avazı çıktığınca bağıran eşeklerin sesidir.
Lokman, 19

•

Kim etrafına hep iyi davranarak yüzünü ve özünü Allah'a teslim ederse o
kimse, en sağlam tutamağa sarılmıştır. Bütün işlerin sonu Allah'a raci
olur.
Lokman, 22

•

Raci olmak:
[1] Kararlar O'nun divanından çıkar. -- Anlamına gelmektedir.

•

Lokman, 25
El-Hamdülillah – bu ayette geçmektedir.

•

Hamid:
[1] Her türlü övgüye layık olan. -- Anlamına gelmektedir.

•

Gad:
[1] Erte, [2] Yarın. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Gaddar:
[1] Çok gadr eden, [2] Zulmeden, [3] Kıyıcı, [4] Vefasız, [5] Soyucu, [6]
Pahacı. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Nan:
[1] Ekmek. -- Anlamına gelmektedir.
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•

Nankör:
[1] Gördüğü iyiliği unutan, [2] Tuz ekmek hakkını unutan. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

Lokman, 34
Mugayyebat-ı Hamşe: Beş bilinmeyen. -- bu ayette geçmektedir.

•

Mu'tezile:
[1] Kaderciliği yadsıyanlar. -- Anlamına gelmektedir.

•

Mutlak Gayb:
[1] Tam anlamıyla bilinmeyen, ulaşılmayan, [2] Bilinmeyenin ta kendisi.
-- Anlamlarına gelmektedir.

•

İzafi Gayb:
[1] Göreceli bilinmeyen. -- Anlamına gelmektedir.

•

Hz. Muhammet, İsmailoğulları içinde çıkan tek peygamberdir.

•

Akrebiyyet: ?

•

Kurbiyyet: ?

•

Secde, 5
Emr: İş anlamına geldiği – bu ayette geçmektedir.

•

Şehadet:
[1] Şahadet, [2] Tanıklık, [3] Şahitlik, [4] Yüksek bir ülkü uğrunda ölme,
[5] Şehitlik. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Galebe:
[1] Üstünlük, [2] Galiplik, [3] Galibiyet. -- Anlamlarına gelmektedir.
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Sonra ona en uygun şeklini verdi, ona ruhundan üfledi.
Secde, 9

•

Hadis-i Kutsi:
Salih kullarıma öyle nimetler hazırladım ki: ne göz görmüş, ne kulak
işitmiş, ne de beşerden birinin hatırından geçmiştir. -- Allah Teala.

•

Secde, 19
Meva Cennetleri – bu ayette geçmektedir.

•

Rab'binin ayetleri ile kendisine nasihat edildiğinde sırtını dönüp uzaklaşan
kimseden daha zalim kimse olur mu?
Secde, 22

•

Secde, 29
Kafirlerin imanları – bu ayette geçmektedir.

2006-06-06; Haziran, Salı
•

Ahzab:
[1] Birleşik düşman öbekleri. Çoğulu: Hizb. -- Anlamına gelmektedir.

•

Tebenni:
[1] Evlat edinme. -- Anlamına gelmektedir.

•

Zıhar:
Kökü: Zahr.

•

Zahr:
[1] Sırt, [2] Arka. -- Anlamlarına gelmektedir.
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•

Mevla:
[1] Tanrı, [2] Sahip, [3] Efendi, [4] Azatlı, [5] Azat olmuş köle, [6]
Mürebbi, [7] Terbiye eden. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Mevla olarak kabul etmek: ?

•

İtminan:
[1] Emin olma, [2] Birine inanma, [3] Kesin bilme. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

Yesrib:
[1] Medine'nin hicrete kadar olan ismi. -- Anlamına gelmektedir.

•

Medinetu'n – Nebi:
[1] Peygamberin Medine'si, [2] Peygamberin Şehri. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

Sekerat:
[1] Sarhoşluk. -- Anlamına gelmektedir.

•

Müsteşerik: ?

•

Ezvac-ı Tahirat:
[1] Hz. Muhammet'in eşleri. -- Anlamına gelmektedir.

•

Zuhd Ülkesi:
[1] Yoksul müslümanların hayat standartını esas alma. -- Anlamına
gelmektedir.

•

Ehl-i Beyt:
[1] Hz. Muhammet'in şerefli hane halkı. -- Anlamına gelmektedir.
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Allah muhakkak ki latif ve habirdir. İlmi en gizli şeylere bile nufuz eder.
Ahzab, 34

•

Taat:
[1] Tanrı buyruklarına uymak, [2] İbadet(ler). -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

Cari:
[1] Geçer, [2] Akan, [3] Akıcı, [4] Geçmekte olan. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

Allah'ın emri, mutlaka yerini bulan bir kaderdir.
Ahzab, 38

•

Muhammet içinizden hiçbir erkeğin babası değildir, lakin Allah'ın elçisi ve
peygamberlerin sonuncusudur.
Ahzab, 40

•

O'dur ki sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için feyiz ve rahmet indirir,
melaikesi de sizler için dua ederler, O, müminlere gerçekten pek
merhametlidir.
Ahzab, 43

•

Müt'a:
[1] Koca tarafından boşadığı karısının gönlünü almak için vermesi
gereken mal, para, elbise gibi şeyler. -- Anlamına gelmektedir.

•

Halim:
[1] Müsamahası bol olan. -- Anlamına gelmektedir.

•

Kasm (Nöbet Uygulaması):
[1] Birden çok eşi olan kocanın, vaktini onlara eşit olarak paylaştırması
farzdır. -- Anlamına gelmektedir.
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Hz. Muhammet: Dua

•

Ya Rabbi, ben elimden geleni yapıyorum. Öyleyse elimde olmayıp yalnızca
senin kudretinde bulunan bir şeyi yapamadığımdan dolayı beni sorumlu
tutma.
Salat:

•

[1] Rahmet ve Sena, [2] Dua. -- Anlamlarına gelmektedir.
Ahzab, 59

•

Örtünme esasları. -- bu ayette geçmektedir.
•

Cilbab:
[1] Dış Elbise: Gözler açık olsa da yüzün büyük kısmını, gerdanı ve bütün
bedeni örten elbisedir. -- Anlamına gelmektedir.

2006-06-07; Haziran, Çarşamba
•

Sebe Suresi:
Nimetin ancak şükürle devam ettiği dersi. -- Bu surede verilmektedir.

•

Terennüm:
[1] Ötme, [2] Şakıma, [3] Irlama. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Sebe, 10-11
Hz. Davut'a demiri şekillendirme kudretinin verildiği – bu ayette
geçmektedir.

•

Gemiciler: Hz. Nuh
Saatçılar: Hz. Yusuf
Terziler: Hz. İdris

•

Sebe Kraliçesi: Belkıs.
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•

Timsal:
[1] Canlı veya cansız bir şeyin biçimine benzer yapılan herhangi bir şekil.
-- Anlamına gelmektedir.

•

Sebe':
Yemen'de yerleşmiş bir kabile adı olup başkentleri Ma'rib bugünkü San'a
civarında yer alıyordu.
Kurdukları üstün medeniyet dillere destan idi. Hz. Süleyman vesilesiyle
manen de yükselen bu millet, daha sonra şirke ve tefrikaya maruz kaldı.
MÖ 5. asırda ünlü Ma'rib barajının çöküşü ile bu ülkenin yıldızı da söndü.

•

Darb-ı Mesel:
[1] Atasözü, [2] Anılan olay. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

İnsaf Prensibi:
Hakikate sahip olan kimse, başlangıçta bunu iddia etmeyecek, hakikat
karşısında rakibi ile kendisini eşit mesafeye yerleştirecektir. Delilini ortaya
koyan, netice alacaktır. Aksi halde tartışma gerçekleşemez.

•

Ey Resulüm! Biz seni bütün insanlığa rahmetimizin müjdecisi, azabımızın
uyarıcısı olarak gönderdik. Lakin insanların ekserisi bunu bilmezler.
Sebe, 28

•

Sebe, 28
Hz. Muhammet'in risaletinin belirli bir millet, dil ve coğrafya ile sınırlı
olmayıp evrensel, yani bütün zamanlar ve mekanlar için geçerli
olduğunun açıkça gösterilişi – bu ayette geçmektedir.

•

Zebun:
[1] Zayıf, [2] Güçsüz, [3] Aciz. -- Anlamlarına gelmektedir.
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•

De ki: “Rabbim dilediği kimsenin, nasibini bollaştırır, dilediğinin nasibini
kısar. Ama insanların ekserisi bu gerçeği bilmezler.”
Sebe, 36

•

Siz hayır yolunda her ne harcarsanız Allah onun yerini doldurur. O rızık
verenlerin en hayırlısıdır.
Sebe, 39

2006-06-10; Haziran, Cumartesi
•

Fatır:
[1] Allah Teala'nın yaratıcılığını bildiren. -- anlamına gelmektedir.

•

O, yarattıklarından istediğine, dilediği kadar fazka özellikler verir. Çünkü
O herşeye kadirdir.
Fatır, 1

•

Allah'ın insanlara göndereceği herhangi bir nimeti engelleyip tutacak güç
bulunmaz. Onun vermediğini ise gönderecek kuvvet yoktur. O, öyle aziz
ve hakimdir.
Fatır, 2
## Kutsal Betik: Eyüp 12:14, İşaya 22:22

•

Bütün işler nihai hüküm için Allah'a götürülür.
Fatır, 4

•

Hadis-i Şerif:
Allah sözü amelsiz kabul buyurmaz.

•

Hiç kimse sana, herşeyi bilen Allah'ın gerçekleri bildirmesi gibi haber
veremez.
Fatır, 14
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•

Kulları içinde ancak alimler, Allah'ı lazım geldiği tarzda tazim ederler.
Fatır, 28

•

Rahmet, Kudret, Hikmet ve San'at.

•

Şekur:
[1] Şükürleri kabul edip fazlasıyla karşılık veren. -- anlamına gelmektedir.

•

Sonra Biz, kitabı seçtiğimiz kullarımıza miras verdik.
Kullarımızdan kimi nefsine zulmeder. Kimi mutedildir, orta yolu tutar. Kimi
de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçer. İşte büyük lütuf budur.
Fatır, 32

•

Fatır, 37
Bazı konularda kullara 60 yıl süre verildiği – bu ayette geçmektedir.

•

Hadis-i Şerif:
Allah bir insana altmış (60) sene ömür verince, artık bu hususta o
kulunun mazaret ileri sürmesine imkan bırakmamıştır.

•

Halbuki kötü tuzak, sadece hazırlayanın ayağına dolanır, sadece onu
perişan eder.
Fatır, 43

•

Tebdil:
[1] Değiştirme. -- Anlamına gelmektedir.

•

Yasin Suresi:
İsmi Kur'an-ı Kerim'in en kısa ayeti olan ilk (birinci; 1.) ayetinden
almıştır. Kur'an'ın dört esas maksatından olan üç (3) tanesi (tevhit, ahiret
ve risalet) hakkında ayrıntılı bir ele alma içerir.
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•

Hz. Muhammet:
Yasin suresi, Kur'an-ı Kerim'in kalbidir.

•

Hz. Muhammet:
Ölmek üzere olanların yanında Yasin suresini okuyunuz.

•

Yasin, 5-6
Arapların daha önce uyarılmadığı – bu ayette geçmektedir.

•

Yasin, 20
Şehrin öte başından koşarak gelen adam (Habib-i Neccar) – bu ayette
geçmektedir.

•

Habbe:
[1] Tane. -- Anlamına gelmektedir.

•

Mevsule: ?

•

Nafiye: ?

•

Zevc:
[1] Çift, [2] Çeşit, [3] Kısım. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Güneşin Samanyolu galaksisi içerisindeki hızı, 18 km/saniye.

•

Sırat-ı Müstakim: ? Neden (!)

•

Yasin, 79 :: Halk:
Türkçe'deki mef'ul manasında olmayıp, mastar anlamındadır. Yani, “Allah,
yaratmanın her türlüsünü, hayale bile gelmez şekillerini, mekanizmalarını
bilir.” demektir.

© Dizge24 2010, İZMİR, TÜRKİYE.

Sayfa: 127 / 166

Kur'an-ı Hakim

•

Yasin, 80 :: Ağaçlar:
Çöl ağaçları “merh” ve “afar”.

•

Hallak:
[1] Her şeyi yaratan. -- Anlamına gelmektedir.

•

Saffat:
[1] Saf saf dizilenler. -- Anlamına gelmektedir.

•

Saffat, 3
Salih kullara ilham getiren melekler. -- bu ayette geçmektedir.

•

Mele-i Ala: ?

•

Saffat, 11 :: Melaike-i Kiram:
Gökler alemi, yer ve ikisi arasındakiler, şihablar ve diğer yaratıklardır.

•

İsm-i Mevsulü: ?

•

Sağ Cihet: ?

•

Munkatı:
[1] Kesilmiş, [2] Kesik, [3] Arkası gelmeyen, [4] Son bulan, [5] Ayrılmış,
[6] Herkesten ayrılmış bir kişiye bağlı kalan, [7] Süreksiz (Geometri), [8[
Kesikli (Geometri). -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Cennette meyveler, sadece lezzet için yenir. Cennette acıkma duygusu
olmayacaktır.

•

Saffat, 57
Allah'ın hidayetinin de bir nimet olduğu – bu ayette geçmektedir.

•

Saffat, 65
Zakkum ağacının cehennemin dibinden çıktığı – bu ayette geçmektedir.
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•

Hamim:
[1] Cehennem dışında var olan kaynar su. -- Anlamına gelmektedir.

•

Hayatta kalan kullar ve onların devamı Nuh neslindendir.
Saffat, 77

•

Saffat, 89
Hz. İbrahim'in yıldızlara bakması – bu ayette geçmektedir.

•

“Yıldızlara Bakma” düşünmeyi ifade eden bir deyimdir. Nitekim bir şey
düşünen kimse gayr-ı ihtiyari bakışlarını gökyüzüne çevirir.

•

Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İshak'tan Yahudi ve Hıristiyanların mensub olduğu
İsrailoğulları, Hz. İsmail'den ise Araplar ve diğer müslümanlar dünyaya
yayılmışlardır.

•

Gaile:
[1] Dert, [2] Sıkıntı, [3] Keder, [4] Sıkıntılı iş, [5] Baş belası, [6] Savaş,
[7] Savaşım. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Hz. İlyas:
İsrailoğulları > MÖ 9 > Filistin
Kendisinin göğe kaldırılıp dünyaya yeniden doğacağı inancı
İsrailoğulları'nda yaygındır.

•

Allah'a Ba'l adı ile ibadet edilirdi.

•

Ba'l:
[1] Efendi, [2] Sahip, [3] Lider, [4] Koca. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Saffat: 1-165.

•

Hüccet: ?
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2006-06-11; Haziran, Pazar
•

Sad, 20
İsabetli karar verme ve meramını güzelce ifade etme kabiliyetlerinin
Allah'tan olduğu – bu ayette geçmektedir.

•

Sad, 48
Elyasa, İlyas'ın İsrailoğulları üzerine halifesi olup, sonra kendisine
peygamberlik verilmiştir. -- Bu ayette geçmektedir.

•

Mele-i Ala: ?

•

Mele-i Ala sakinleri: ?

•

Zümer:
[1] Bölükler. -- Anlamına gelmektedir.

•

Tekvir:
[1] Baş gibi yuvarlak bir cismin etrafında bir şeyi, mesela sarığı dolaştırıp
sarmak, [2] Yerkürenin varlığı ve hareketi. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Zümer, 6
Üç karanlık perde: Ana karnı, Ana rahmi ve Cenini saran zar.

•

Hiçbir kimse başkasının günah yükünü taşımaz.
Zümer, 7

•

Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akl-ı selim sahipleri,
sağduyulu olanlar düşünüp ibret alır.
Zümer, 9
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•

Bu dünyada iyi işler yapanlar, mutlaka iyilik bulurlar. Allah'ın dünyası
geniştir. Sadece Hak yolunda sabredenlerdir ki ücretleri hesapsız bir
tarzda ödenir.
Zümer, 10

•

Ey kullarım! Bana karşı çıkmanızdan ötürü azabıma uğramaktan sakının.
Zümer, 16

•

Tağut:
[1] Azgınlık. -- Anlamına gelmektedir.

•

Taği:
[1] Asi, [2] Azgın. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Allah'tan başkasına ibadet eden taği ise, kendisini tanrılaştırıp başkalarını
kendisine kul edinen tağut olur.

•

Vacib:
[1] Gerekli, [2] Müslümanlıkça yapılması gerekli olan. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

Mendub: ?

•

Zümer, 21
Yer altı kaynaklarının oluşumu, yağmur sularının depolanışı, oradan da
çeşmelere çıkışına – bu ayette değinilmektedir.

•

Tekvin: Kainat betiği.
Tenzil: Kur'an betiği.

•

Kur'an'ın Mesani Özelliği:
Önemli konuları farklı üsluplarla tekrar tekrar anlatır.
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•

Tenakuz:
[1] Çelişme, [2] Karşıtlık. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Zümer, 29: El-Hamdu lillah:
Hamd-u-senalar olsun Allah'a ki bütün gerçek O'nundur.

•

Aziz-ün Zü'ntikam:
[1] Mutlak galip ve istediği anda hakkını alan, [2] Dilediğinin hakkından
gelen. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Zümer, 42
Ruhların alınması konusu. -- Bu ayette geçmektedir.

•

Zümer, 46
Hz. Muhammet'in teheccüd namazında yer verdiği ilahi vasıflar. -- Bu
ayette geçmektedir.

•

Mukadder:
[1] Yazılı, [2] Alında yazılı. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Zümer, 53
Hz. Muhammet'in çok önemli olarak kabul ettiği ayet.

•

Nehy:
[1] Yasak etme. -- Anlamına gelmektedir.

•

Ruhsat:
[1] İzin. -- Anlamına gelmektedir.

•

Azimet:
[1] Gidiş, [2] Yola çıkmak. -- Anlamlarına gelmektedir.
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•

Mensuh:
[1] Hükümsüz bırakılmış. -- Anlamına gelmektedir.

•

Nasih:
[1] Battal eden, [2] Betiğin çoğaltısını çıkaran. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

Zümer, 68
Sur borusuna iki kez üfleneceği. -- Bu ayette geçmektedir.

•

Neml, 87'de bu ikisinden önce bir defa daha üfleneceği bildirilmiştir.

•

Hz. Muhammet'in sur üflemeleriyle ilgili olarak sunduğu bilgi:
Nefhatü'l Feza: Dehşetli bir ses.
Nefhatü'l Sa'k: Öldüren ses.
Nefhatü'l Kıyame: Diriliş üflemesi.

•

Zümer, 75
## Kutsal Betik: Vahiy 5:11, 7:11.

2006-06-24; Haziran, Cumartesi
•

Kevn:
[1] Olma, [2] Var olma, [3] Varlık, [4] Vücut. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Ha, Mim:
Allah'ın ism-i azamıdır.

•

Ukbada:
[1] Merhamet. -- Anlamına gelmektedir.
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•

Fakat ancak gönülden Allah'a dönen kimse düşünüp ibret alır.
Mü'min, 13

•

Beyyinat: Açık deliller.
Allah tarafından gönderilen peygamberler.
Peygamberlerin getirdikleri ileti.
Dünya hayatı hakkında vaaz edilen kurallar.

•

Mabudiyet:
[1] Mabud olma durumu. -- Anlamına gelmektedir.

•

Görmeyenle gören bir olmaz. İman edip makbul ve güzel işler yapanlarla
hep kötülük yapanlar da bir olmaz. Ne de az düşünüyorsunuz!
Mü'min, 58

•

Kıyamet (yani dirilme ve duruşma) saati mutlaka gelecektir. Bunda hiç
şüphe yok.
Mü'min, 59

•

Mü'min, 60
Duanın önemi. -- Bu ayette geçmektedir.
## Kutsal Betik: Yeremya 33:3, Matta 7:7, Markos 11:24.

•

Öyleyse ibadeti gönülden olarak ve yalnız O'na yapın, yalnız O'na
yalvarın.
Mü'min, 65

•

Sair:
[1] Diğer, [2] Başka, [3] Gayri. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

İman edip makbul ve güzel işler işleyenlere ise, kesintiye uğramayan bir
mükafat vardır.
Fussilet, 8
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•

Yevm:
Başlangıç ve sonu kesin bilinmeyen uzun bir devir.

•

Hadis-i Kudsi:
Kulum Beni nasıl bilirse, Ben ona öyle muamele ederim.

•

İyilikle kötülük bir olmaz. O halde sen kötülüğü en güzel tarzda
uzaklaştırmaya bak. Bir de bakarsın ki seninle kendisi arasında düşmanlık
olan kişi candan, sıcak bir dost oluvermiş.
Fussilet, 34

•

İlhad:
[1] İstikametten uzaklaşmak, [2] Asıl maksattan sapmak, [3] Dinden
uzaklaşmak. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Ye's:
[1] Umutsuzluk, [2] Umut kesme. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Vahy:
Asıl muhatabaı dışında kimsenin anlayamayacağı derecede.

•

İkame:
[1] Oturtma, [2] Kaldırma, [3] Ayakta durdurma, [4] Meydana koma. -Anlamlarına gelmektedir.

•

Mürbed: ?

•

Ama unutmayın ki haksızlığın karşılığı, yapılan haksızlık kadar olabilir,
fazlası helal olmaz. Bununla beraber kim affeder, haksızlık edenle arasını
düzeltirse onun da mükafatı artık Allah'a yaraşan tarzda olur.
Şura, 40
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•

Her kim dişini sıkarak sabreder ve kusurları affederse, işte onun bu
hareketi, ancak büyüklere yaraşan örnek davranışlardandır.
Şura, 43

•

En büyük kayba uğrayanlar, hem kendilerini hem de ailelerini kıyamet
gününde hüsrana sürükleyenlerdir.
Şura, 45

•

Allah bir insana ancak vahiy yoluyla veya bir perde arkasından hitap eder,
yahut ona Kendi izniyle dilediğini vahyedecek bir elçi gönderir.
Şura, 51

•

Zuhruf:
[1] Altın, [2] Mücevher. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Ümmü'l Kitap:
Bütün peygamberlere gönderilen ilahı iletinin, kendisinden alındığı asıl,
ana betik demektir. Levh-i Mahfuz olarak tefsir edilir.

•

Mehd:
[1] Beşik. -- Anlamına gelmektedir.

•

Kim Rahman'ın hikmetlerle dolu ders olarak gönderdiği Kur'an'ı göz ardı
ederse, Biz de ona bir şeytan sardırırız; artık o, ona arkadaş olur.
Zuhruf, 36

•

Duhan:
[1] Duman, [2] Gaz. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Mutaassıp (olmak):
[1] Taassup iyesi (olmak). -- Anlamına gelmektedir.
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•

O halde sen göğün, bütün insanları saracak olan aşikar bir duman
çıkaracağı günü gözle. Bu, gayet acı bir azaptır.
Duhan, 10-11

•

Duhan, 37
Tübba Halkı. -- Bu ayette geçmektedir.

•

Kayser, Kisra, Firavun sırasıyla: Roma, İran, Mısır hükümdarlarının
lakapları olduğu gibi Yemen (Himyer) hükümdarlarına da Tübba denilirdi.
MÖ 115 – MS 300 arasında Sebe ülkesinde hükümran olmuşlardır.

•

Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındaki varlıkları eğlenmek için yaratmadık!
Duhan, 38

2006-06-25; Haziran, Pazar
•

Casiye:
[1] Diz üstü çöken. -- Anlamına gelmektedir.

•

Takdir:
[1] Beğenme, [2] Beğenip alkışlama, [3] Değer biçme, [4] Allah'ın isteği,
[5] Allah'ın yazdığı. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Tekdir:
[1] Azarlama, [2] Paylama. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Casiye, 23
Benliğe güvenenlerin sonu. -- Bu ayette geçmektedir.

•

İman edip makbul ve güzel işler yapanların yüce Rableri kendilerini
rahmetine alır. İşte en kesin başarı, en büyük mutluluk budur.
Casiye, 30
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•

Demek ki bütün hamdler ve övgüler, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve
alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
Casiye, 36

•

Göklerde ve yerde ululuk yalnız O'na aittir. Aziz ve hakim O'dur.
Casiye, 37

•

Ahkaf:
[1] Kum tepeleri. -- Anlamına gelmektedir. Arap yarımadasının güneybatı
kısmı. Havanim öbeğinin son suresidir.

•

Kabil:
[1] Soy, [2] Tür, [3] Sınıf, [4] Biraz önce, [5] Az önce, [6] Olabilir, [7]
Olanaklı, [8] Kabul eden, [9] Kabul edici. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Enaniyyet:
[1] Bencilik, [2] Kendini beğenme. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Gerek bana, gerek anneme babama lütfettiğin nimetlerine şükür yoluna
beni sevket.
Senin razı olacağın makbul ve güzel iş yapmaya beni yönelt ve bana salih
dine bağlı, makul nesil nasip eyle!
Rabbim! Senin kapına döndüm, ben sana teslim olanlardanım.
Ahkaf, 15

•

Ahkaf, 29-31
Cinlerin Kur'an'ı dinleyişleri. -- Bu ayette geçmektedir.

•

Allah'ın yolundan çıkmış güruhtan başkası helak edilmez.
Ahkaf, 35
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•

Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a (Allah'ın dinine) destek olursanız, O da
size yardım eder ve savaşta ayaklarınızı kaydırmaz.
Muhammet, 7

•

Muhammet, 15
Cennetin tanımı. -- Bu ayette geçmektedir.

•

Ucüb: ?

•

Müstağni:
[1] Hiçbir şeye gereksinimi olmayan. -- Anlamına gelmektedir.

•

Fethen Mubina:
[1] Kesin ve sağlam utku. -- Anlamına gelmektedir.

•

İn'am:
[1] Nimet verme, [2] İyilik etme. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Nailiyyet:
[1] Ele geçirme. -- Anlamına gelmektedir.

•

Biat:
[1] Bir kimsenin egemenliğini tanıma, [2] Uyma. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

Kim sözünden dönerse, kendi aleyhine olarak döneklik eder. Ama kim
Allah'a verdiği sözünde durursa, Allah ona pek büyük mükafat verir.
Fetih, 10

•

Fetih, 16
Yüslimun: İnkiyad ediş, teslim oluş. -- Bu ayette geçmektedir.
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•

Şia:
[1] Taraftar. -- Anlamına gelmektedir.

•

Havaric:
[1] Asiler, [2] Başkaldıranlar. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Zuhur:
[1] Görünme, [2] Meydana çıkma, [3] Baş gösterme. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

Allah her şeye hakkıyla kadirdir.
Fetih, 21

•

Fetih, 29
## Kutsal Betik: Vahiy 14:11, Matta 13:31-32, Markos 4:26-27, Luka
13:18

•

Hucurat:
[1] Gözeler, [2] Bölmeler, [3] Odalar. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Şayia:
[1] Yayılmış haber. -- Anlamına gelmektedir.

•

Tahkik:
[1] Soruşturma, [2] Gerçekleşme. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Su-i Zan:
[1] İyi tarafa değil de kötü tarafa yorumlar yapmak. -- Anlamına
gelmektedir.

•

Tecessüs:
[1] İnsanların gizli hallerini araştırmak. -- Anlamına gelmektedir.
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•

Ravi:
[1] Rivayet eden, [2] Haber veren. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Cerh:
[1] Yaralama, [2] Bir görüşü çürütme. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Fakih:
[1] Fıkıh bilgini. -- Anlamına gelmektedir.

•

Nebe': ?

•

Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizi tanıyıp
sahip çıkmanız için milletlere, sülalelere ayırdık.
Hucurat, 13

•

Takva:
[1] Kişinin, ahirette kendisine zarar verecek şeylerden sakınması. -Anlamına gelmektedir.

•

Kaf, 12-14
Ress ve Tübba halkları. -- Bu ayetlerde geçmektedir.

•

Tesbihat:
[1] Tespih etme durumu. -- Anlamına gelmektedir.

•

Münadi:
[1] Tellal. -- Anlamına gelmektedir.

•

Sayha:
[1] Bağırma, [2] Nara atma. -- Anlamlarına gelmektedir.
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•

Müvekkel:
[1] Biri tarafından vekil yapılmış. -- Anlamına gelmektedir.

•

Kasem:
[1] Yemin, [2] Ant. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Zariyat:
[1] Tozutup savuran rüzgarlar. -- Anlamına gelmektedir.

•

Musiun:
[1] Geniş güç ve kudret iyesi, [2] Genişleten. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

“De ki:” ile başlayan sözler, kulların söylemesi matlub olan sözlerdir.

•

Zira gerçeği hatırlatıp nasihatta bulunma, inananlara ve inanacaklara
fayda verir.
Zariyat, 55

•

Zariyat, 56
Kainattaki bütün varlıklar Allah'a itaat ve ibadet içindedirler. Fakat irade
ve tercih hakkı insanlarla cinlere verilmiştir.
Cinlerin ve insanların ele alınış nedenleri. -- Bu ayette geçmektedir.

2006-06-26; Haziran, Pazartesi
•

Beyt-i Mamur:
[1] Devamlı surette ziyaret edenlerle şenlenen Kabe. -- Anlamına
gelmektedir.

•

Semum:
[1] Çok sıcak rüzgar. -- Anlamına gelmektedir.
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•

Berr:
[1] Hayırların kaynağı. -- Anlamına gelmektedir.

•

Bedahet:
[1] Apaçık, [2] Besbelli, [3] Hazırlıksız konuşabilme yeteneği. -Anlamlarına gelmektedir.

•

Necm:
[1] Kur'an'ın vahyinden bir seferde inen bölüm, [2] Yıldız, [3] Kayan
yıldız. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Heva:
[1] Düşmek, [2] Kaymak, [3] İnmek, [4] Çıkmak. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

Sidretu'l – Münteha:
[1] Yaratılış ağacı, [2] Kainat ağacı. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Necm, 15
Me'va cenneti. -- Bu ayette geçmektedir.

•

O iyiler, ufak kusur ve günahlardan olmasa da büyük günahlardan, aşikar
hayasızlıklardan kaçınırlar. Senin Rabbinin mağfireti boldur.
Necm, 32

•

Kamer:
[1] Dolunay. -- Anlamına gelmektedir.

•

Kamer, 37
## Kutsal Betik: Tekvin 19:1-22
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•

Muhakkak ki Biz her şeyi bir kaderle, bir ölçü ile yarattık.
Kamer, 49

•

Bizim emrimiz sadece bir kere, hem de göz açıp kapama gibi pek hızlıdır.
Kamer, 50

•

Kiramen Katibin:
[1] Kayıt melekleri. -- Anlamına gelmektedir.

•

Terhib:
[1] İnsanların kendilerini bekleyen tehlike. -- Anlamına gelmektedir.

•

Tergib:
[1] Allah'ın bu dünyada, özellikle ebedi cennette hazırladığı nimetler. -Anlamına gelmektedir.

•

Rahman -> Kur'an <-> Beyan <- İnsan

•

Öyleyse siz de tartıyı adaletle yapın, sakın teraziyi, dengeyi aksatmayın!
Rahman, 9

•

Ancak senin azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı baki kalır.
Rahman, 27

•

Tecelli:
[1] Görünme, [2] Tanrı kudret ve sırrının kişilerde ve eşyada eserinin
görünmesi. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Sahti:
[1] Katılık, [2] Sertlik. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Sahtiyan: ?

•

Kızıl sahtiyan: ?
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•

Rabbinin huzuruna çıkmaktan endişe duyan mümine iki cennet (ruhani ve
maddi zevkler için birer cennet) var.
Rahman, 46

•

İkisinde de akıp giden iki pınar (Tesnim ve Selsebil; [1] İnsanın
ulaşabileceği iki bilgi kaynağı, [2] Zahir ve batın ilme de işaret olabilir.)
var.
Rahman, 50

•

Otak: ?

•

Hasr:
[1] Sıkıştırma, [2] Bir çember içine alma, [3] Yalnız bir şeye kullanma,
[4] Belli etme. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Azamet ve kerem sahibi olan Rabbinin adı çok yücedir, çok yüce!
Rahman, 78

•

El-Vakı'a:
[1] Gerçeğin ta kendisi olan büyük hadise. -- Anlamına gelmektedir.

•

Suret:
[1] Görünüş, [2] Biçim, [3] Yazı ya da resim kopyası, [4] Biçim, [5] Yel.
-- Anlamlarına gelmektedirler.

•

Siret:
[1] Siyret, [2] Huy, [3] Tabiat, [4] Ahlak, [5] Yaşam öyküsü. -Anlamlarına gelmektedir.

•

Mu'tad:
[1] Adet olunmuş, [2] Alışılmış. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Mushaf-ı Şerif:
[1] Kur'an'ın yazılı şekli. -- Anlamına gelmektedir.
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•

Ona tertemiz (abdestli) olanlardan başkası dokunamaz.
Vakı'a, 79

•

Hadid:
[1] Demir. -- Anlamına gelmektedir.

•

Göklerin ve yerin yegane varisi Allah olup, bütün mallarınız zaten O'na ait
olduğu halde niçin Allah yolunda harcamıyorsunuz?
Hadid, 10

•

Kim Allah'a güzel bir ödünç verir (malını Allah yolunda harcarsa) Allah
bunu kat kat artırır. Ona değerli bir mükafat da vardır.
Hadid, 11

•

Dessas:
[1] Düzenci, [2] Aldatıcı. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Ülfet:
[1] Alışma, [2] Tanışma, [3] Görüşme, [4] Konuşma, [5] Dostluk. -Anlamlarına gelmektedir.

•

Kanıksama:
[1] Belleme, [2] Alışma. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Neş'e:
[1] Şenlik, [2] Keyif, [3] Sevinç. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Tahkir:
[1] Aşağılatma, [2] Onur kırma, [3] Onuruna dokunma. -- Anlamlarına
gelmektedir.
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•

Dini tasdiklerinin ifadesi olarak, hayır işlerinde mal harcayan erkekler,
mal harcayan hanımlar ve Allah'a güzel bir ödünç verenlerin ödülleri kat
kat artırılacak, ayrıca onlara değerli bir mükafat da verilecektir.
Hadid, 18

•

Allah'a ve resullerine iman edenler, evet işte onlardır Rabbinin nezdinde
sıddikler ve Hakka şahitlik edenler! Kendilerine mükemmel ecirler ve
nurlar vardır.
Hadid, 19

•

Allah övünüp duran, kibirli, kendini beğenmiş kimseleri sevmez.
Hadid, 23

•

Beyyinat:
[1] Hak dinin delilleri. - Anlamına gelmektedir.

•

Hadid, 25
Hakikati yayıp onu savunmanın maddi kuvvet gerektirdiği. -- Bu ayette
geçmektedir.

•

Zühd:
[1] Her türlü zevke karşı koyarak kendini ibadete verme. -- Anlamına
gelmektedir.

•

Bütün lütuf ve inayet Allah'ın elindedir, onu dilediğine verir. Allah büyük
lütuf sahibidir.
Hadid, 29

2006-06-27; Haziran, Salı
•

Mücadile:
[1] Halini anlatıp hakkını savunan kadın. -- Anlamına gelmektedir.
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•

Mücadile, 11
Müslümanlardan beklenenin, toplumun bütün bireylerine, özellikle
muhtaçlara yeterli yaşama imkanı sağlaması gerektiği. -- Bu ayette
geçmektedir.

•

Siğa: ?

•

Mendubiyet: ?

•

Mücadile, 14
Allah'ın gazap ettiği bir topluluğu dost edinenlerle ilişki kurulmaması. -Bu ayette geçmektedir.

•

Dereke:
[1] Basamak. -- Anlamına gelmektedir.

•

Hüccet: ?

•

Delil:
[1] Kanıt, [2] Gösterge. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Ve iyi bilin ki, felaha erenler, Allah'ın tarafında yer alanlar olacaklardır.
Mücadile, 22

•

Haşir:
[1] Sevkiyat için bir yere toplanış. -- Anlamına gelmektedir.

•

Fey':
[1] Savaş olmaksızın ele geçen düşman malı. Ganimetin aksine, bütün
müslümanlara ve devlete aittir. -- Anlamına gelmektedir.

•

Haşir, 6
Savaş olmayınca, ganimet mücahitlere dağıtılmayacağını, kamuya ait
olacağı. -- Bu ayette geçmektedir.
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•

Her kim nefsinin hırsından ve mala düşkünlüğünden kendini kurtarırsa,
işte felah ve mutluluğa erenler onlar olacaklardır.
Haşir, 9

•

Herkes yarın ahireti için ne gönderdiğine dikkat etsin. Allah'ın azabına
duçar olmaktan korunun. Çünkü Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.
Haşir, 18

•

Haşir, 19 ile ilintili olarak:
Rabbini unutup terkeden kimse, aslında kendi öz varlığını terketmiş,
kendi kendisine yabancılaşmış demektir. Zira insanın asıl kimliği Rabbine
mensup olması, O'nun kulu olmasıdır. O'nu bırakıp, başka layık olmayan
şeylere kulluk eden, perişan olur, heder olur gider.

•

Cehennemliklerle cennetlikler elbette bir olmaz. Felah ve başarıya
erenler, cennetliklerdir.
Haşir, 20

•

Haşir, 23
## Kutsal Betik: İşaya 6:3, Çıkış 15:11, 1. Samuel 2:2

•

Melik:
[1] Kainatın gerçek hükümdarı. -- Anlamına gelmektedir.

•

Kuddus:
[1] Bütün eksikliklerden uzak ve yüce. -- Anlamına gelmektedir.

•

Selam:
[1] Kusurlardan salim olup yarattıklarına esenlik veren. -- Anlamına
gelmektedir.

•

Mü'min:
[1] Güvenlik veren. -- Anlamına gelmektedir.
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•

Muheymin:
[1] Her şeyin üzerinde gözetip kollayan. -- Anlamına gelmektedir.

•

Aziz:
[1] Üstün kudret sahibi, [2] Mutlak galip. -- Anlamına gelmektedir.

•

Cebbar:
[1] Yarattıklarının hallerini ve işlerini düzelten ve iradesi ile onları istediği
şekilde yöneten. -- Anlamına gelmektedir.

•

Mütekebbir:
[1] Büyükler büyüğü. -- Anlamına gelmektedir.

•

Bari:
[1] Yarattıklarını düzgün ve ahenkli kılan. -- Anlamına gelmektedir.

•

Musavvir:
[1] Bütün mahluklarına özel suretlerini veren. -- Anlamına gelmektedir.

•

Mümtahane:
[1] İmtihan edilen kadın. -- Anlamına gelmektedir.

•

Mümtahine:
Şiddetli bir şekilde imtihan eden ahkamı açıklayan sure.

•

Can-u Gönül:
[1] Can ve gönül, [2] Sağlıklı gönül. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Çünkü Allah adil olanları sever.
Mümtahine, 8

© Dizge24 2010, İZMİR, TÜRKİYE.

Sayfa: 150 / 166

Kur'an-ı Hakim

•

Önemli Kural:
Halık'a isyan olan hiçbir işte mahluka itaat edilmez.

•

Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz?
Saf, 2

•

Yapmayacağınız şeyleri söylemek, Allah'ın en çok nefret ettiği
şeylerdendir.
Saf, 3

•

Öyle ya, Allah yoldan çıkmakta direnen bir güruha hidayet etmez, onları,
emellerine ulaştırmaz.
Saf, 5

•

Saf, 6
Benden önceki Tevrat'ı tasdik etmek, benden sonra gelip ismi “Ahmet”
olacak bir resulü müjdelemek üzere gönderildim. -- İsa Mesih

•

## Kutsal Betik: Yuhanna 14:16
Ben de Baba'dan dileyeceğim ve O size başka bir Parakletos verecek.

•

Parakletos:
Aramice Mawhamana'nın tam Yunanca karşılığı olan Periklitos (çok
övülen) isminin bozulmuş şeklidir.

•

İbn İshak, mezkur İncil cümlesini aktarırken:
Biriklitus => Muhammet (Rumca)

•

Fakat kafirlerin hoşuna gitmese de Allah nurunu tamamlayacak.
Saf, 8

•

Cuma, 9
Cuma namazının farz kılınması. -- Bu ayette geçmektedir.
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•

Telakki:
[1] Alma, [2] Kabul etme, [3] Sayma, [4] Fikir sahibi olma. -- Anlamına
gelmektedir.

•

Ümmi <-> Yahudi olmayan. Goyim/Gentiles.

•

Yahudi, Hz. Yakup'un dördüncü (4.) oğlu Yehuda'ya nispettir.
Hz. Süleyman'dan sonra İsrailoğulları ikiye bölününce, onlardan birine
Yehuda, öbürüne İsrail adı verilmiştir.
Hz. Yakup'un soyundan gelen kabilelerden sadece Yehuda'nın ve
Bünyamin'in nesli kalıp, çoğunluk da Yehuda'da olduğundan bu isim galip
gelmiştir.

•

Felaha ermenizi ümit ederek Allah'ı çok zikrediniz!
Cuma, 10

•

De ki: Allah'ın nezdinde ahirette olan nasip, buradaki eğlenceden ve
ticaretten elbette daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.
Cuma, 11
## Kutsal Betik: Matta 6:26

•

Hidayet istemeyen, doğru yola davet edildiğinde kibirlenerek reddeden
kimseyi zorla hidayete getirmek Allah'ın adeti değildir.

•

Ey iman edenler! Gerek mallarınız, gerek evlatlarınız sizi Allah'ı
zikretmekten alıkoymasın! Bilin ki böyle yapanlar, en büyük kayba
uğrarlar.
Münafikun, 9

•

Yevmu't Tegabün:
Tegabün günü, kusur işleyen insanın günahlarının farkına varıp dünyada
iken aldandığını kabul ettiği gün. Büyük duruşmanın olduğu kıyametin
isimlerinden biridir.
Mekki surelerin galip vasfı, Allah'a iman, ihlas, züht, kanaat ve ahiret
mutluluğu için çalışmadır.
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•

Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez.

•

Kim Allah'ı tasdik ederse, Allah onun kalbini hakka ve doğruya açar. Allah
herşeyi hakkıyla bilir.
Tegabün, 11

•

Kim nefsinin hırsından ve cimriliğinden kendini kurtarabilirse, asıl felaha
erenler işte onlardır.
Tegabün, 16

•

Eğer Allah'a ödünç verirseniz O sizin için, onun karını kat kat artırarak
verir, hem de sizin günahlarınızı bağışlar. Çünkü Allah şekurdur, halimdir.
Küçük iyiliklerden ötürü bile büyük mükafat verir, müsamahakardır,
cezalandırmada acele etmez.
Tegabün, 17

•

Talak:
[1] Boşayış. -- Anlamına gelmektedir.

•

Sükna:
[1] Oturulan yer. -- Anlamına gelmektedir.

•

Cemi sigası: ?

•

Rücu':
[1] Dönme, [2] Geri dönme, [3] Cayma, [4] Sözü/fikri değiştirme. -Anlamlarına gelmektedir.

•

Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona sıkıntıdan çıkış kapıları
açar. Onu hiç ummadığı yerlerden rızıklandırır. Allah'a dayanıp güvenene
Allah kafidir. Allah buyruğunu elbette yerine getirir. Gerçekten Allah
herşey için bir ölçü, her iş için bir vade belirlemiştir.
Talak, 3
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•

Allah, herkesi sadece ona verdiği imkan nispetinde yükümlü tutar, Allah,
sıkıntının ardından kolaylık ihsan eder.
Talak, 7

•

Şura, 29
Canlıların bizim dünyamıza münhasır olmayıp başka alemlerde de
canlıların bulunabileceğine ilişkin im. -- Bu ayette geçmektedir.

2006-07-01; Temmuz, Cumartesi
•

Uzlet:
[1] Bir yana çekilip toplum yaşayışından ayrı kalma. -- Anlamına
gelmektedir.

•

Tövbenin salih olması için altı (6) şart:
Yaptığına pişman olman.
Gaflet ettiğin farzları yerine getirmen.
Gaspettiğin hak varsa onu yerine getirmen.
Eziyet ettiğin kimselerden özür dilemen.
İşlediğin günahı tekrar işlememeye azmetmen.
Günahtan zevk aldığın gibi Allah'a itaat ederken de zevk alman.

•

İbn Abbas, hiçbir peygamber eşinin zina yapmadığını bildirir.

•

En faziletli bir zata yakınlığın kafire faydası olmadığı gibi, en zalim birine
birine yakınlığın da mümine zararı olmaz.

•

Şedid:
[1] Sert, [2] Katı, [3] Sıkı. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Gayb aleminde cereyan eden hadiselere, görünen alemde alamet koymak
Cenab-ı Allah'ın adetinde bulunan bir şeydir.

•

Fakat Rab'lerini görmedikleri halde, O'na karşı saygılı davrananlara
mağfiret ve büyük bir mükafat vardır.
Mülk, 12
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•

Hayat boyunca güzel ahlakın bütün dallarında mükemmel olmak, pek
büyük bir mucizedir.

•

Hakka:
[1] Kesin gerçek, [2] Vuku bulması muhakkak olan kıyamet. -Anlamlarına gelmektedir.

•

Zi'l – Mearic:
[1] Yüceler Yücesi, [2] Dereceler ve makamlar sahibi.

•

Gerçekten insan cimri olarak yaratılmıştır. (Mearic, 19)
Başı derde düştü mü sızlanır durur. (Mearic, 20)
Ama servet sahibi olunca da pinti kesilir. (Mearic, 21)

•

Esvab:
[1] Giyecek şeyler, [2] Giysiler, [3] Esvaplar. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Mağfiret dileyin ki üzerinize bol bol yağmur indirsin.
Nuh, 11

•

Allah sizi yerden nebat bitirircesine bitirip yetiştirdi. (Nuh, 17)
Sonra sizi tekrar oraya gönderip, yine sizi oradan çıkaracaktır. (Nuh, 18)

•

Şihap:
[1] Alev, [2] Roket, [3] Mermi. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Kim Rab'bine iman ederse, ne hakkının eksik verilmesinden, ne de gadre
uğramaktan asla endişesi kalmaz.
Cin, 13

•

Allah'a itaat ve teslimiyet gösterenler, doğru yolu arayanlardır.
Cin, 14

•

Müzzemmil:
[1] Elbisesine bürünmüş. -- Anlamına gelmektedir.
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•

Tertil:
[1] Yoluyla/usulüyle okuma. -- Anlamına gelmektedir.

•

Unutmayın ki kendi iyiliğiniz için ahirete hazırlık olarak her ne
gönderirseniz mutlaka onu Allah'ın nezdinde bulursunuz. Hem daha üstün
ve daha hayırlı, mükafatı kat kat artmış olarak Allah'tan af dileyin!
Müzzemmil, 20

•

Müddesir:
[1] Örtüsüne bürünmüş. -- Anlamına gelmektedir.

•

Mütedessir:
[1] Yalnızlık ve inziva arzu eden. -- Anlamına gelmektedir.

•

Mütevatir:
[1] Ağızdan ağıza yayılan, [2] Halk arasında söylenen. -- Anlamlarına
gelmektedir.

2006-07-02; Temmuz, Pazar
•

Dehr:
[1] Kainatın başlangıcından son bulmasına kadar sürecek müddet, yani
zamanın tamamı. -- Anlamına gelmektedir.

•

İdrak sahibi olan insanın, bilgi edinmesinin başlıca yolları, görme ve
işitme.

•

Kafur suyu: ? -- İnsan, 5

•

Selsebil Pınarı: ? -- İnsan, 18

•

Mürselat:
[1] İyilik için birbirinin peşinden gönderilenler. -- Anlamına gelmektedir.
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•

Amenna Billah:
[1] Allah Teala'yı tasdik ederim. -- Anlamına gelmektedir.

•

Nebe-ul Azim:
[1] Mühim haber. -- Anlamına gelmektedir.

•

Sura üflenmesi. -- Nebe, 18

•

Naziat:
[1] Kafirlerin ruhlarını şiddetle söküp alan. -- Anlamına gelmektedir.

•

Naşitat:
[1] Yumuşak şekilde can alan. -- Anlamına gelmektedir.

•

Sabihat:
[1] Can alırken nefislerde dalgıç gibi yüzen. -- Anlamına gelmektedir.

•

Sabikat:
[1]Müminlerin ruhlarını cennete, kafirlerinkini cehenneme götürmek için
yarışan. -- Anlamına gelmektedir.

•

Müdebbirat:
[1] Allah'ın görevlendirdiği işlerde, işleri yöneten melekler. -- Anlamına
gelmektedir.

•

Tuva:
[1] Gecenin ilerleyen vakti. -- Anlamına gelmektedir.

•

Muhaddis:
[1] Hadisleri bildirmiş olan kişi. -- Anlamına gelmektedir.
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•

İtab:
[1] Paylama, [2] Azarlama, [3] Tersleme, [4] Darılma. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

İştiyak:
[1] Özleme, [2] Çok göreceği gelme. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Tekvir:
Kuvviret'in mastar şekli.
[1] Yuvarlak bir cismi dürmek, devirmek ve yuvarlamak. Herhangi bir
şeyi yuvarlak bir cisme sarmak, dolamak veya ışığını giderip köreltmek.
-- Anlamlarına gelmektedir.

•

Tescir:
[1] Ateşlemek, [2] Ateşi tutuşturmak. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

İnfitar:
İnfitarat eyleminin mastarı.
[1] Göklerin yarılıp parçalanması. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Kiramen Katibin:
[1] Şerefli katipler. -- Anlamına gelmektedir.

•

Mutaffifin:
[1] Eksik ölçüp tartanlar. -- Anlamına gelmektedir.

•

Siccin:
[1] Kafirlerin yaptıkları işlerin kaydedildiği defter. -- Mutaf, 9 – Anlamına
gelmektedir.
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•

İlliyyun:
[1] Müminlerin yaptıkları işlerin kaydedildiği defter. -- Mutaf, 20 –
Anlamına gelmektedir.

•

Hitam:
[1] Son, [2] Nihayet, [3] Bitme, [4] Tükenme. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

Tesnim:
[1] Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynak. -- Anlamına gelmektedir.

•

İnşikak:
[1] Göğün yarılıp parçalanması. -- Anlamına gelmektedir.

•

Büruc:
[1] Burçlar. -- Anlamına gelmektedir.

•

Şahit:

•

Meşhut: ? -- Büruc, 3

•

Vedud:
[1] Kullarını seven, onlar tarafından da sevilen. -- Anlamına gelmektedir.

•

O arş sahibidir, şanı pek yücedir.
Büruc, 15

•

Levh-i Mahfuz. -- Büruc, 22

•

Sulb:
[1] Belkemiği. -- Anlamına gelmektedir.
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•

Teraib:
[1] Kaburga kemiği. -- Anlamına gelmektedir.

•

A'la:
[1] Pek yüce. -- Anlamına gelmektedir.

•

Tenzih et Rabbinin yüce adını!
A'la, 1

•

Allah'a saygı duyacak olan, nasihatı düşünüp ders alır.
A'la, 10

•

Gaşiye:
[1] Kaplayan, [2] Saran. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Tezahür:
[1] Görünme, [2] Birbirine arka olma. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Vech:
[1] Yüz. -- Anlamına gelmektedir.

•

Lakin kim ki imana sırtını döner ve inkar eder, Allah da onu en büyük
cezaya çarptırır.
Gaşiye, 23-24

•

Fecr:
Sabah aydınlığı.

•

On gece. -- Fecr, 2. -- Zilhicce ayının ilk 10 gecesi.
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•

Ad milleti İrem şehrinde oturmakta idi.
Ad-ı Ula: İlk Ad.
Ad-u Uhra: Sonuncu Ad.
Nuh -> Sam -> İrem oğlu.

•

Ey gönül huzuruna ermiş ruh! Sen Rabbinden razı, O senden razı olarak
dön Rabbine! Sen de katıl has kullarımın içine, gir cennetime!
Fecr, 27-30

•

Nefs-i Mutmainne:
[1] Tam bir teslimiyetle imanın gereğini yapan mümin. -- Anlamına
gelmektedir. Ruhun teslim edileceği sırada söylenir.

•

El-Beled:
[1] Muayyen bir şehir. -- Anlamına gelmektedir.

•

Asude:
[1] Dağdağsız, [2] Sessiz, [3] Sakin, [4] Dingin. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

Şems:
[1] Güneş. -- Anlamına gelmektedir.

•

Nefsini maddi ve manevi kirlerden arındıran, felaha erer.
Şems, 9

•

Leyl:
[1] Gece. -- Anlamına gelmektedir.

•

Allah rızası için yapılan iyiliklerin esası. -- Leyl, 17-21.
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•

Duha:
[1] Güneşin kuşluk vaktindeki parlak hali ile ortalığa verdiği aydınlığa
denir. -- Anlamına gelmektedir.

•

Öyle ise, sakın yetimi güçsüz bulup hakkını yeme, sakın onu küçümseyip
üzme! İsteyene de kaba davranma, onu azarlama!
Duha, 9-10

•

İnşirah:
[1] Neşrah -> Yürek ferahlandırış. -- Anlamına gelmektedir.

•

Demek ki güçlükle beraber kolaylık vardır.
İnşirah, 5

•

O halde bir işi bitirince, hemen başka işe giriş, onunla uğraş! Hep
Rabbine yönel, O'na yaklaş!
İnşirah, 7-8

•

Tin:
[1] İncir. -- Anlamına gelmektedir.

•

Sina Dağı. -- Tin, 2

•

Tin suresinin sonunda:
“Elbette! Ben de buna şahitlik edenlerdenim.”
denilecektir.

•

El-Alak:
[1] Yapışkan, [2] Asılıp tutulan şey. -- Anlamlarına gelmektedir.
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•

Tugyan:
[1] Taşma, [2] Taşkınlık, [3] Azgınlık. -- Anlamlarına gelmektedir.

2006-07-03; Temmuz, Pazartesi
•

Kadir:
[1] Mevki, [2] Şeref, [3] Değer, [4] Azamet. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

İkra:
[1] Alak. -- Anlamına gelmektedir.

•

El-Beyyine:
[1] Açık ve kesin delil. -- Anlamına gelmektedir.

•

Zilzal:
[1] Deprem, [2] Sarsıntı. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

El-Adiyat:
[1] Cihat meydanında nefes nefese koşan atlar. -- Anlamına gelmektedir.

•

Kari'a:
Kıyametin bir nitemi.

•

Haviye:
[1] Kızgın bir ateş. -- Anlamına gelmektedir.

•

Tekasür:
[1] Çoğalma, [2] Çok övünme. -- Anlamlarına gelmektedir.
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•

İstigrak:
[1] Dalma, [2] İçine dalma, [3] Gömülme, [4] Kendinden geçip dünyayı
unutma (Tasavvuf), [5] Aşırı abartma. -- Anlamlarına gelmektedir.

•

Ahd-i Sabık: ?

•

İlm-el-yakin:
[1] Kesin bir biçemdeki bilim ve bilgi. -- Anlamına gelmektedir.

•

Asr suresi, Kur'an'ın ve İslam'ın özeti olarak kabul edilir.

•

Hümeze ve Lümeze:
[1] İnsanları arkadan çekiştiren, küçük düşüren, kaş göz hareketleriyle
eğlenenler. -- Anlamına gelmektedir.

•

Perestiş:
[1] Tapınma, [2] Tapma, [3] Tapar gibi sevme. -- Anlamlarına
gelmektedir.

•

Hutame:
[1] Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir. Bir ateş ki ta kalplere kadar işleyip
yakar. -- Anlamına gelmektedir.

•

Ashab-ı fil: ?

•

Maun:
[1] Yardımlaşım. -- Anlamına gelmektedir.

•

Kevser:
[1] Çok hayır. -- Anlamına gelmektedir.

•

Kafir:
[1] Hz. Muhammet'in elçiliğini inkar edenler ve getirdiği buyruklardan yüz
çevirenlerdir. -- Anlamına gelmektedir.
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•

O halde sizin dininiz size, benim dinim bana!
Kafirun, 6

•

Nasr:
[1] Utku. -- Anlamına gelmektedir.

•

Refik-i Ala:
[1] Yüce dost. -- Anlamına gelmektedir.

•

İrtihal:
[1] Bir yerden başka bir yere gitme, [2] Göç etme, [3] Ölme. -Anlamlarına gelmektedir.

•

Meset -> Lehep -> Tebbet.

•

Lehep: Ateşlik.

•

İhlas (İçtenlik) Suresi:
Kur'an hülasası ve halis tevhidi ortaya koyması ile bu adı almıştır.

•

Samet:
[1] Tam, eksiği olmayan, her şey Kendisine muhtaç olduğu halde, Kendisi
hiçbir şeye muhtaç olmayan. -- Anlamına gelmektedir.

•

Muavvizeteyn:
Felak ve Nas sureleri.

•

Felak (Sabah) Suresi:
İnsanların, kendilerine gelebilecek her türlü kötülükten Allah'a nasıl
sığınıp, nasıl O'nun himayesine girebileceklerini öğretir.

•

Nas (İnsanlar) Suresi:
Felak suresinin devamı özelliğinde olup Yüce Rabbimizin himayesini
celpeden duayı öğretmektedir.
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•

Hz. Muhammet, bir ağrıya veya sızıya maruz kaldığında Felak ve Nas
surelerini okuyup kendi üzerine üflerdi.

Başlangıç: 2006-02-06; Şubat, Pazartesi
Bitiş: 2006-07-03; Temmuz, Pazartesi
Hamd-u-Sena'lar Allah'a olsun! Amin!

2010-10-08; Ekim, Cuma
2010-10-12; Ekim, Salı
2010-11-01; Kasım, Pazartesi
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