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31 EHL EL-KİTAB BİLEŞİK KELİMELERİNDEN
26 ADEDİ BİR BİRLERİNE 19'UN KATSAYISI
KADAR UZAKLIKTADIRLAR
GA GRUPLARINA GÖRE

SN112#17; 2:105:7; (GN1826; 2GA2;) l'kitaabi

2:105 mâ yeveddü-lleziyne keferû min ehli-l-kitâbi velelmüşrikiyne en yünezzele ‘Aleyküm min hayrin min rabbiküm*
vellâhü yahtaSSu biraHmetihî men yeşã’* vellâhü zü-l-faDli-l‘AZıym.
Elmalılı 2:105 - Ne Kitap ehlinden, ne de müşriklerden hiçbiri, size
Rabbinizden bir hayır indirilsin istemez. Allah ise, üstünlüğü,
rahmetiyle dilediğine mahsus kılar ve Allah çok büyük lütuf sahibidir.
------------------------------------------------------

SN406#7; 3:113:5; (GN8096; 3GA2;) l'kitaabi

3:113 leysû sevãâ* min ehli-l-kitâbi ümmetün Kãimetün yetlûne
âyâtillâhi ânãe-l-leyli vehüm yescüdûn.
Elmalılı 3:113 - Hepsi bir değildirler. Kitap ehli içinde doğruluk üzere
bulunan bir ümmet (topluluk) vardır ki, gecenin saatlerinde onlar
secdeye kapanarak Allah'ın âyetlerini okurlar.
------------------------------------------------------

SN6131#13; 98:1:7; (GN77313; 98GA2;) l'kitaabi

98:1 lem yeküni-lleziyne keferû min ehli-l-kitâbi vel-müşrikiyne
münfekkiyne Hattâ te’tiyehümü-l-beyyineh.
Elmalılı 98:1 Kitap ehlinden ve müşriklerden (Hakk'ı) tanımayanlar,
kendilerine açık delil gelinceye kadar inkârlarından ayrılacak
değillerdi.

=========================================
SN116#2; 2:109:5; (GN1903; 2GA3;) l'kitaabi

2:109 vedde kesiyrun min ehli-l-kitâbi lev yeruddûneküm min
be’Ådi iymâniküm küffârâ* Haseden min ‘Indi enfüsihim min
be’Ådi mâ tebeyyene lehümü-l-HaKK* fe’Åfû veSfeHû Hattâ
ye’tiyellâhü biemrih* innellâhe ‘Alâ külli şey’in Kadiyr.
Elmalılı 2:109 - Ehl-i kitaptan birçoğu arzu etmektedir ki, sizi
imanınızdan sonra çevirip kâfir etsinler: Hak kendilerine iyice
belirdikten sonra bile sırf nefsaniyetlerinden ve kıskançlıktan dolayı
bunu yaparlar. Buna rağmen siz şimdi af ile, hoşgörüyle davranın tâ
Allah emrini verinceye kadar. Şüphe yok ki Allah her şeye kâdirdir.
------------------------------------------------------

SN392#12; 3:99:4; (GN7850; 3GA3;) l'kitaabi

3:99 Kul yã ehle-l-kitâbi lime teSuddûne ‘An sebiylillâhi men
âmene tebgûnehâ ‘Ivecen veentüm şühedã’* vemellâhü bigâfilin
‘Ammâ te’Åmelûn.
Elmalılı 3:99 - De ki: "Ey kitap ehli! Gerçeği görüp bildiğiniz hâlde
niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek müminleri Allah'ın
yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz
değildir".
------------------------------------------------------

SN737#15; 5:68:4; (GN15108; 5GA3;) l'kitaabi

5:68 Kul yã ehle-l-kitâbi lestüm ‘Alâ şey’in Hattâ tuKıymü-ttevrâte vel-inciyle vemã ünzile ileyküm min rabbiküm*
veleyeziydenne kesiyran minhüm mã ünzile ileyke min rabbike
Tugyânen veküfrâ* felâ te’se ‘Ale-l-Kavmi-l-kâfiriyn.
Elmalılı 5:68 - De ki: "Ey kitap ehli! Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden
size indirileni uygulamadıkça bir esas üzerinde değilsiniz. Şüphesiz ki,
Rabbinden sana indirilenler, onların çoğunun azgınlığını ve inkârını
artıracaktır. Şu halde kâfir olan bir toplum için üzülme!
=========================================
SN684#19; 5:15:3; (GN13893; 5GA4;) l'kitaabi

5:15 yã ehle-l-kitâbi Kad cãeküm rasûlünâ yübeyyinü leküm
kesiyran mimmâ küntüm tuhfûne mine-l-kitâbi veye’Åfû ‘An
kesiyr* Kad cãeküm minellâhi nûrun vekitâbün mübiyn.
Elmalılı 5:15 - Ey kitap ehli! Kitaptan gizlemiş olduğunuz şeylerin
çoğunu açıklayan, çoğundan da vazgeçen peygamberimiz size geldi.
Ayrıca size, Allah'tan bir nur ve apacık bir kitap da gelmiştir.

------------------------------------------------------

SN688#4; 5:19:3; (GN14007; 5GA4;) l'kitaabi

5:19 yã ehle-l-kitâbi Kad cãeküm rasûlünâ yübeyyinü leküm
‘Alâ fetratin mine-r-rusüli en teKûlû mâ cãenâ min beşiyrin velâ
neziyrin feKad cãeküm beşiyrun veneziyr* vellâhü ‘Alâ külli
şey’in Kadiyr.
Elmalılı 5:19 - Ey kitap ehli! Peygamberlerin arasının kesildiği bir
sırada size Resulümüz geldi, gerçekleri açıklıyor ki, (yarın kıyamet
gününde): "Bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi" demeyiniz. İşte
müjdeleyici ve uyarıcı geldi. Allah, her şeye kadirdir.
========================================
SN363#2; 3:70:3; (GN7340; 3GA6;) l'kitaabi

3:70 yã ehle-l-kitâbi lime tekfürûne biâyâtillâhi veentüm
teşhedûn.
Elmalılı 3:70 - Ey kitap ehli! (gerçeği) gördüğünüz halde, niçin
Allah'ın âyetlerini inkâr ediyorsunuz?
------------------------------------------------------

SN5137#7; 59:11:12; (GN70876; 59GA6;) l'kitaabi

59:11 elem tera ile-lleziyne nâfeKû yeKûlûne liihvânihimülleziyne keferû min ehli-l-kitâbi lein uhrictüm lenahrucenne
me’Aküm velâ nüTıy’U fiyküm eHaden ebeden vein Kûtiltüm
lenenSuranneküm vellâhü yeşhedü innehüm lekâzibûn.
Elmalılı 59:11 - Münafıkların, kitap ehlinden inkar eden dostlarına
"Eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız, mutlaka biz de sizinle beraber
çıkarız sizin aleyhinizde kimseye asla uymayız. Eğer savaşa
tutuşursanız, mutlaka yardım ederiz." dediklerini görmedin mi? Allah,
onların yalancı olduklarına şahitlik eder.

============================================
SN358#16; 3:65:3; (GN7265; 3GA7;) l'kitaabi

3:65 yã ehle-l-kitâbi lime tuHãccûne fĩ ibrâhiyme vemã ünziletit-tevrâtü vel-inciylü illâ min be’Ådih* efelâ te’ÅKılûn.
Elmalılı 3:65 - Ey Kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz?
Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç
düşünmüyor musunuz?
------------------------------------------------------

SN368#7; 3:75:3; (GN7417; 3GA7;) l'kitaabi

3:75 vemin ehli-l-kitâbi men in te’menhü biKınTârin yüeddihĩ
ileyk* veminhüm men in te’menhü bidiynârin lâ yüeddihĩ ileyke
illâ mâ dümte ‘Aleyhi Kãimâ* zâlike biennehüm Kâlû leyse
‘Aleynâ fil-ümmiyyîne sebiyl* veyeKûlûne ‘Alellâhi-l-kezibe
vehüm ye’Ålemûn.
Elmalılı 3:75 - Kitap ehlinden öylesi vardır ki, ona yüklerle mal
emanet etsen, onu sana eksiksiz iade eder. Fakat öylesi de vardır ki,
ona bir dinar emanet etsen, tepesine dikilip durmadıkça onu sana
iade etmez. Bu da onların, "Ümmîlere karşı yaptıklarımızdan bize
vebal yoktur." demelerinden dolayıdır. Ve onlar, bile bile Allah'a karşı
yalan söylerler.
=========================================
SN365#4; 3:72:5; (GN7362; 3GA9;) l'kitaabi

3:72 veKâlet Tãifetün min ehli-l-kitâbi âminû billezĩ ünzile ‘Alelleziyne âmenû veche-n-nehâri vekfürũ âhırahû le’Allehüm
yerci’Ûn.
Elmalılı 3:72 - Kitap ehlinden bir grup: "Müminlere indirilene günün
başlangıcında inanın, sonunda da inkâr edin, belki onlar da
dönerler." dedi.
------------------------------------------------------

SN391#11; 3:98:4; (GN7837; 3GA9;) l'kitaabi

3:98 Kul yã ehle-l-kitâbi lime tekfürûne biâyâtillâhi vellâhü
şehiydün ‘Alâ mâ te’Åmelûn.
Elmalılı 3:98 - De ki: "Ey kitap ehli! Allah yaptıklarınızı görüp
dururken niçin Allah'ın âyetlerini inkâr ediyorsunuz?"
=========================================
SN616#8; 4:123:6; (GN12360; 4GA10;) l'kitaabi

4:123 leyse biemâniyyiküm velã emâniyyi ehli-l-kitâbi men
ye’Åmel sũen yücze bihî velâ yecid lehû min dûnillâhi veliyyen
velâ naSıyrâ.
Elmalılı 4:123 - (İş), ne sizin kuruntunuza, ne de kitap ehlinin
kuruntusuna göredir. Kötülük yapan, o yüzden cezalandırılır. O,
kendisine Allah'tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı bulabilir.
------------------------------------------------------

SN652#6; 4:159:4; (GN13063; 4GA10;) l'kitaabi

4:159 vein min ehli-l-kitâbi illâ leyu’minenne bihî Kable mevtih*
veyevme-l-Kıyâmeti yekûnü ‘Aleyhim şehiydâ.

Elmalılı 4:159 - Kitap ehlinden hiçbir kimse yoktur ki, ölmeden önce
ona (İsa'ya) iman etmiş olmasın. Kıyamet gününde o, onlara
(aleyhlerine) şahitlik edecektir.
------------------------------------------------------

SN746#5; 5:77:4; (GN15305; 5GA10;) l'kitaabi

5:77 Kul yã ehle-l-kitâbi lâ taglû fiy diyniküm gayra-l-HaKKı
velâ tettebi’Ũ ehvãe Kavmin Kad Dallû min Kablü veeDallû
kesiyran veDallû ‘An sevãi-s-sebiyl
Elmalılı 5:77 - De ki: "Ey kitap ehli! Dininizde haksız yere aşırı
gitmeyin. Daha önce sapmış, birçoklarını da saptırmış ve böylece
doğru yolu kaybetmiş bir kavmin keyiflerine uymayın".
------------------------------------------------------

SN3559#6; 33:26:6; (GN54445; 33GA10;) l'kitaabi

33:26 veenzele-lleziyne Zâherûhüm min ehli-l-kitâbi min
SayâSıyhim veKazefe fiy Kulûbihimü-r-ru’Åbe feriyKan
taKtülûne vete’sirûne feriyKâ.
Elmalılı 33:26 - Hem de kitap ehlinden onlara yardım edenleri
kalplerine korku düşürerek kalelerinden indirdi, siz onların bir kısmını
katlediyordunuz, bir kısmını da esir alıyordunuz.

===========================================
SN357#15; 3:64:4; (GN7234; 3GA14;) l'kitaabi

3:64 Kul yã ehle-l-kitâbi te’Âlev ilâ kelimetin sevãin beynenâ
vebeyneküm ellâ ne’Åbüde illallâhe velâ nüşrike bihî şey’en velâ
yettehıze be’ÅDunâ be’ÅDan erbâben min dûnillãh* fein
tevellev feKûlüşhedû biennâ müslimûn.
Elmalılı 3:64 - De ki: Ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızda ortak olan
bir söze geliniz. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim, O'na hiçbir
şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi
ilâhlaştırmasın. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, deyin ki: "Şahit olun
biz müslümanlarız".
------------------------------------------------------

SN362#1; 3:69:5; (GN7329; 3GA14;) l'kitaabi

3:69 veddet Tãifetün min ehli-l-kitâbi lev yuDıllûneküm* vemâ
yuDıllûne illã enfüsehüm vemâ yeş’Urûn.

Elmalılı 3:69 - Kitap ehlinden bir grup sizi saptırmak istediler, halbuki
sırf kendilerini saptırıyorlar da farkına varmıyorlar.
------------------------------------------------------

SN492#17; 3:199:4; (GN9628; 3GA14;) l'kitaabi

3:199 veinne min ehli-l-kitâbi lemen yu’minü billâhi vemã ünzile
ileyküm vemã ünzile ileyhim hâşi’Iyne lillâhi lâ yeşterûne
biâyâtillâhi semenen Kaliylâ* ülãike lehüm ecruhüm ‘Inde
rabbihim* innellâhe seriy’U-l-Hısâb.
Elmalılı 3:199 - Kitap ehlinden öyleleri var ki, Allah'a inanırlar, size
indirilene ve kendilerine indirilene -Allah'a boyun eğerek inanırlar.
Allah'ın âyetlerini az bir değere değişmezler. Onların mükafatı da
Allah katındadır. Şüphesiz Allah, hesabı çabuk görendir.
------------------------------------------------------

SN728#6; 5:59:4; (GN14910; 5GA14;) l'kitaabi

5:59 Kul yã ehle-l-kitâbi hel tenKımûne minnã illã en âmennâ
billâhi vemã ünzile ileynâ vemã ünzile min Kablü veenne
ekseraküm fâsiKûn.
Elmalılı 5:59 - De ki: "Ey kitap ehli! Sadece Allah'a, bize indirilene ve
bizden önce indirilene inandığımız için mi bizden hoşlanmıyorsunuz?
Oysa çoğunuz yoldan çıkmışlarsınız".

===========================================
SN646#19; 4:153:3; (GN12936; 4GA16;) l'kitaabi

4:153 yes’elüke ehlü-l-kitâbi en tünezzile ‘Aleyhim kitâben
mine-s-semãi feKad seelû mûsã ekbera min zâlike feKâlũ
erinellâhe cehraten feehazethümü-S-Sâ’IKatü biZulmihim*
sümme-ttehazü-l-‘Icle min be’Ådi mâ cãethümü-l-beyyinâtü
fe‘Afevnâ ‘An zâlik* veâteynâ mûsâ sulTânen mübiynâ
Elmalılı 4:153 - Kitap ehli, senden, kendilerine gökten bir kitap
indirmeni istiyorlar. Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişler ve:
"Allah'ı bize açıkça göster" demişlerdi. Haksızlıkları sebebiyle onları
yıldırım çarptı. Sonra kendilerine açık deliller geldiği halde buzağıyı
(tanrı) edinmişlerdi. Onları bundan dolayı da affettik. Ve Musa'ya
açık bir delil (yetki) verdik.
------------------------------------------------------

SN5128#17; 59:2:8; (GN70658; 59GA16;) l'kitaabi

59:2 hüve-llezĩ ahrace-lleziyne keferû min ehli-l-kitâbi min
diyârihim lievveli-l-Haşr* mâ Zanentüm en yahrucû veZannũ
ennehüm mâni’Atühüm HuSûnühüm minellâhi feetâhümullâhü

min Haysü lem yaHtesibû veKazefe fiy Kulûbihimü-r-ru’Åb*
yuhribûne buyûtehüm bieydiyhim veeydi-l-mu’miniyne
fe’Åtebirû yã uli-l-ebSâr.
Elmalılı 59:2 - Ehl-i kitaptan inkar edenleri, ilk sürgünleri yurtlarından
çıkaran O'dur. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da
kalelerinin, kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama
Allah'ın azabı, onlara beklemedikleri yerden geliverdi. O, yüreklerine
korku düşürdü; öyle ki evlerini hem kendi elleriyle, hem de
müminlerin elleriyle harap ediyorlardı. Ey akıl sahipleri! İbret alın.

============================================
SN734#12; 5:65:4; (GN15047; 5GA18;) l'kitaabi

5:65 velev enne ehle-l-kitâbi âmenû vetteKav lekeffernâ ‘Anhüm
seyyiâtihim veleedhalnâhüm cennâti-n-na’Iym.
Elmalılı 5:65 - Eğer kitap ehli iman etmiş ve layıkıyla korunmuş
olsalardı, onların kötülüklerini örter, nimeti bol olan cennetlere
koyardık.
------------------------------------------------------

SN3386#4; 29:46:4; (GN51926; 29GA18;) l'kitaabi

29:46 velâ tücâdilũ ehle-l-kitâbi illâ billetiy hiye aHsenü illelleziyne Zalemû minhüm veKûlũ âmennâ billezĩ ünzile ileynâ ve
ünzile ileyküm veilâhünâ veilâhüküm vâHıdün venaHnu lehû
müslimûn.
Elmalılı 29:46 - İçlerinden zulmedenleri bir yana, ehl-i kitapla ancak,
en güzel yoldan mücadele edin ve deyin ki: "Bize indirilene de, size
indirilene de iman ettik. Bizim ilâhımız da, sizin ilâhınız da birdir ve
biz O'na teslim olmuşuzdur."
============================================================

