
 

 

 

1 

Tamamladı َّأََتم İmtihan etti ابْ تَ َلى 

1 

Önder ِإَماًما Zürriyet-nesil َّ ةُذرِّي  

Ulaşıyor َّيَ َنال Sevap-dönüş yeri ًََّمثَابَة 
Namazgâh ُمَصلًّى Emniyet yeri أَْمًنا 
Taife َّطمائِِفي Temizle ََّطهِّر 

2 

Kendini ibadete 
verenler 

 الرُّكمعَّ Rüku’ eden َعاِكِفيَّ

2 

Secdeler َِّسُُّجود Belde-ülke بَ َلًدا 
Mecbur kaldı ََُّّأْضطَر Faydalandıracağım َُّأَُمتِّع 
Dönüş-dönüş 
yeri 

 بِْئسَّ Ne kadar kötü َمِصيَُّ
Temel-esas َّقَ َواِعد Yükseltiyor َُّيَ ْرَفع 

3 

Gönder َّابْ َعث Kabul et َّْتَ َقبمل 

3 

Uzaklaşırsa-
rağbet etmezse 

 يُ زَكِّي Temizliyor يَ ْرَغُبََّعنَّ

Biz seçtik َنا  Alçattı-küçük اْصطََفي ْ
düşürdü 

 َسِفهََّ

Vasiyet etti َوصمى Muhakkak ََِّلَقد 
Siz ölüyorsunuz َََّتُوت Seçti اْصطََفى 

4 

Geçti ََّخَلت Geldi-hazır oldu ََّحَضر 

4 

O şeyden َعمما Siz soruluyorsunuz َُّتْسأَُلون 
Torunlar ََّأْسَباط Samimi-saff َحِنيًفا 

Ayırmayız َََّلَّنُ َفرِّق verilen َّأُوِت 
Yeterli gelecek َسَيْكِفي ayrılık َّ ِشَقاق 

5 

Daha iyi ََّغةََّ  َأْحَسن  ِصب ْ

5 

Tatışıyorsunuz-
çekişiyorsunuz 

 َعاِبُدونَّ İbadet edenler ُُتَاجُّونَّ
gizledi َََّكَتم Halisler-saflar َُُّمِْلُصون 

Geriye döndü ََّقِلب  َوَلمَّ döndü يَ ن ْ
Tabi oluyor َُّيَ تمِبع Orta-mutedil َوَسطًا 



 

 

1 

İki topuk ََّْعِقَب Geri dönüyor ََّقِلب  يَ ن ْ

1 

şefkatli َّ َرُءوف Zayi ediliyor ََُّيِضيع 
Muhakka 
döndereceğiz 

 تَ َقلُّبَّ  Döndürüyorsun نُ َولَِّيمَّ
Yö-taraf ََّشْطر Sen razı oldun تَ ْرَضا 
Tabi olan َّ تَاِبع geldin َّأَتَ ْيت 

2 

hevalar َََّأْهَواء eğer َِّلَِئن 

2 

haberler ََّأَبْ َناء Bilirler-tanırlar َّيَ ْعرُِفون 
Şüpheye 
düşenler 

 َيْكُتُمونَّ gizliyorlar ُُمََْتِينَّ
geliyor َّيَْأت yarışın اْسَتِبُقوا 
Siz korkun َََّتَْشو Hüccet-delil َّ ُحجمة 

3 

Muhakkak biz 
sizi imtihan 
edeceğiz 

ُلَونمَّ  يُ َعلِّمَُّ öğretiyor نَ ب ْ

3 

açlık َّاْْلُوع korku َّاْْلَْوف 
müjdele ََِّبشِّر Kısma-azlatma َّ نَ ْقص 
musibet َّ ُمِصيَبة İsabet etti ََّأَصاَبت 
alametler ََِّشَعائِر Hidayete eriyorlar َُّمْهَتُدون 

4 

günah َُّجَناح Umre yaparsa َّاْعَتَمر 

4 

Fazladan nafile َََّتَطومع Tavaf etti ََّيطمومف 
açıkladık بَ ي منما Lanet ediyor َّيَ ْلَعن 
Tevbe ettiler تَابُوا Lanet ediciler َِّعُنون  َلم

lanet ََُّلْعَنة Islah oldular َأْصَلُحوا 

5 
Dönüşme-ihtilaf َّاْخِتََلف azalttı َُُّيَفمف 

5 
gündüz َِّالن مَهار gece َّاللمْيل 



 

 

 

akıyor ََتْرِي gemi َّفُ ْلك 
deniz َِّاْلَبْحر Fayda veriyor ََُّفع  يَ ن ْ
yaydı ََّبثم diriltti َأْحَيا 

1 

Yürüyen canlı َّ َدابمة Çekip-çevirmek ََّتْصرِيف 

1 

Rüzgarlar َّرِّيَاح bulut َّسمَحاب 

Daha/en şiddetli ََُّّأَشد Emre amade َُِّمَسخمر 

Tabi olunanlar اتُِّبُعوا Uzaklaşıyor-teberri 
ediyor 

 تَ بَ رمأََّ
Onlar gördüler رََأُوا Tabi olanlar ات مبَ ُعوا 

2 

Sebebler-
bağlantılar 

 تَ َقطمَعتَّ kesildi َأْسَبابَّ

2 

Biz uzaklaşıyoruz ََّنَ َتبَ رمأ Bir kere ًََّكرمة 

temiz طَيًِّبا Hüsran-pişmalık َّ َحَسَرات 

düşman َّ َعُدو adımlar َُّخُطَوات 

kötülük َِّسُّوء apaçık َّ ُمِبي 

3 

Biz bulduk َنا  َفْحَشاءَِّ Aşırı kötülük أَْلَفي ْ

3 

leş ََّاْلَمْيَتة Yüksek ses َّيَ ْنِعق 
et َََّلَْم kan ََّدمم 

Hayvanı 
boğazlarken ilah 
ismi zikretmek 

 اْْلِْنزِيرَِّ domuz أُِهلمَّ
Hakkı olmayanı 
isteyen 

 اْضطُرمَّ Mecbur kalmak بَاغ َّ

4 

karınlar َُّبُطون Aşırı giden 
mütecaviz 

 َعاد َّ

4 zorlukta َِّبَْأَساء Vefa gösterenler َُّموُفون 

Savaş zamanı َِّحَيَّاْلَبْأس darlıkta َِّضمرماء 



 

 

 

köle َّاْلَعْبد doğruladılar َصَدُقوا 

affedilirse َُّعِفي dişi أُنْ َثى 

5 

Örf-iyi bir şekilde َّاْلَمْعُروف Tabi olmak َّ ات َِّباع 

5 

Aşırı gitmek اْعَتَدى Eda-yerine getirme َّ أََداء 
Yazldı-farz kılındı َُّكِتب akıllar َّأَْلَباب 
vasiyyet ََُّوِصيمة Hayr ,iyilik-mal ًرا  َخي ْ

sonra بَ ْعَدَما değiştirdi ََّبدمل 

1 

değiştiriyor َُّلون  ِإثَُّْ günah يُ َبدِّ

1 

Vasiyet eden َّ ُموص korkyu ََّخاف 

oruç َُّصَِّيام Haktan uzaklaşmak َجنَ ًفا 

Sayılı-sayılar َّ َمْعُدوَدات günler أَيماًما 
sayısınca َّ ِعدمة yolculuk َّ َسَفر 

2 

Güç yetirebilenler َُّيِطيُقون diğer َُّأَخر 

2 

yemek َُّطََعام fidye َّ ِفْديَة 
ay ََّشْهر fakir َّ ِمْسِكي 

istiyor َّيُرِيد Siz oruç 
tutuyorsunuz 

 َتُصوُموا
zorluk ُعْسر kolaylık َُّيْسر 

3 

İcabet ediyorum& َُّأِجيب Tamamlasın! لُِتْكِمُلوا 

3 

Davetçi-çağıran َّالدماع Davet-çağırma َََّدْعَوة 

İman etsin يُ ْؤِمُنوال  İcabet ediyor& َيْسَتِجيُبوا 
Helal kılındı+ َُّأِحلم Onlar olgunluğa 

eriyorlar& 
 يَ ْرُشُدونَّ

Siz ihanet َََّتَْتانُون Cinsel ilişki َّرمَفث 



 

 

 

ediyorsunuz& 

4 

Cinsel ilişkiye 
girin! 

 َعَفا +Affetti بَاِشُرو

4 

Arayın,talep edin! ابْ تَ ُغوا şimdi َّاْْلَن 
iplik َّاْْلَْيط İçin! اْشَربُوا 
siyah ََِّأْسَود beyaz َّأَبْ َيض 
Tammalayın! أَتُّوا fecr ََِّفْجر 

5 

Yaklaştırın-delil 
getirmek 

 تَ ْقَربُو Yaklaşın ُتْدُلوا

5 

hilaller ََِّأِهلمة hakimler َّاَلُْكمام 
değil َّلَْيس vakitler ََّمَواِقيت 

evler َّبُ ُيوت sırt َِّظُُهور 

Galabe çalmak ثَِقْفُتُمو Kurtuluşa 
eriyorsunuz& 

 تُ ْفِلُحونَّ

1 

İnfak edin! أَْنِفُقوا Haramlar َّاَْلُُرَمات 

1 

Kolay gelen َّاْستَ ْيَسر Getirdiniz+ َُُّْأْحِصْرت 
Traş edin! َُتِْلُقوا kurbanlık َّاْْلَْدي 
Ulaşıyor  ََُّلغ  ُرُءوسَّ Saçlar يَ ب ْ

Eziyet veren şey أًَذى Mekan-mahal ََّمَِلم 

2 

Faydalandı  ََََّتَتمع İbadet  َّ ُنُسك 

2 

Yedi َّ َعة  َثََلثَةَِّ Üç َسب ْ
On َّ َعَشَرة Döndünüz+ ََّْرَجْعُتم 

Aile ََُّأْهل Tam َّ َكاِمَلة 

Aylar َّ َأْشُهر Hazır َحاِضرِي 

3 Farz kıldı َّفَ َرض Bilinen َّ 3 َمْعُلوَمات 



 

 

 

Azıklanın تَ َزومُدوا Tartışma َِّجَدال 

 الزمادَِّ Azık أََفْضُتمَّْ 
 َمْشَعر Bildiren أَِفيُضوا 

Nasib-pay َّ َخََلق İbadetler ََّمَناِسك 

4 

nasib َّ َنِصيب Koru! ِقَنا 

4 

Acele etti+ ََّتَ َعجمل İki gün َّيَ ْوَمْي 
Siz 
toplanıyorsunuz 

 تََأخمرَّ Gecikti ُُتَْشُرونَّ
Şedid-şiddetli َُّّأََلد Hoşuna gidiyor َّيُ ْعِجب 
Döndü َّتَ َوّلم düşman َّاْلَِْصام 

5 

Yok ediyor َّيُ ْهِلك Koşdu+ َسَعى 

5 

Nesil-soy ََّالنمْسل ekin َّاَلَْْرث 
Ne kada da kötü َّبِْئس İzzet-kibir َُّاْلِعزمة 
Satıyor َيْشرِي döşek َُِّمَهاد 

Rıza ََِّمْرَضاة Talep etmek ََّابِْتَغاء 

1 

kaydınız َّْزَلَْلُتم şefkatli َّ َرُءوف 

1 

Gögeler َّ ظَُلل kullar ِعَباد 

Bulutlar  َّاْلَغَمام Toplu olarak ًََّكافمة 

değiştir َّيُ َبدِّل Sor  ََّْسل 

Dalga geçiyorlar ََّيْسَخُرون Süslendi-süslü 
gösterildi 

 زُيِّنَّ

2 

ibadet edenler ََّعاِكِفي gönderdi َّبَ َعث 
2 Uyarıcılar  َُّمْنِذرِين müjdeleyiciler َُّمَبشِّرِين 

veya َّْأَم Hesap ettiniz-
düşündünüz 

 َحِسْبُتمَّْ



 

 

 

sarsıldılar زُْلزُِلوا dokundu ََّمسمت 

yakın َّ َقرِيب Yardım-zafer ََّنْصر 

3 

Kötü-çirkin –kerih َّ ُكْره Anne baba ََِّواِلَدْين 

3 

soşlamıyorsunuz ََّتْكَرُهوا Umulur ki َعَسى 

Devam ediyorlar ََّوََلَّيَ زَاُلون engellemek َّ َصد 

Yok oldu ََّحِبَطت döndürülüyorlar يَ ُردُّو 
Ümit ediyorlar َّيَ ْرُجون Hicret ettiler َهاَجُروا 

4 

kumar َِّاْلَمْيِسر İçki-şarap َِّاْْلَْمر 

4 

Falalık-af َّاْلَعْفو Faydalar  ََُّمَناِفع 

kardeşler َُِّإْخَوان Siz karışıyorsunuz َُتَاِلطُو 

nikalıyorsunuz تَ ْنِكُحوا sıkıntı ََّأْعَنت 
Köle kadın cariye َّ أََمة Müşrik kadınlar َُّمْشرَِكات 

5 

Hayız dönemi ََّمَِيض Hoşuna gitti kadın ََّأْعَجَبت 

5 

Yaklaşmayın ََلَّتَ ْقَربُو Uzaklaşın ayrılın اْعَتزُِلوا 
Kalkan-engel ًَُّعْرَضة kavuşacaklar ُمََلُقو 

İla yapanlar َّيُ ْؤُلون Boş söz َِّلمْغو 
döndüler فَاُءوا beklesinler َّتَ َربُّص 

1 

boşama َّالطمََلق Azmettiler  َعَزُموا 

1 

Kadınlar 
beklesinler  َيَ تَ َربمصَّن Boşanmış kadınlar َّاْلُمطَلمَقات 
Helal olmaz َََُّّلََّيَِل müddet َّ قُ ُروء 
Rahimler  َّأَْرَحام Kadınlar gizledi  ََيْكُتمَّْن 
İki kere ََّمرمتَان koca ََّةََّّبُ ُعول  



 

 

 

2 

Salıvermek  َّ َتْسرِيح Tutmak َّ ََِّّإْمَساك  

2 

O ikisi iqame 
ediyor 

 َُيَافَّا O ikisi korkarsa يُِقيمََّا

Fidye verdi َّافْ َتَدت Siz korktunuz َِّْخْفُتم 

Sen nikâhladın َّتَ ْنِكح Boşadı َّطَلمق 

Serbest bırakın َسرُِّحو O ikisi dönerse يَ تَ َراَجَعا 

3 

Alay etmek ُهُزًوا Zarar olarak ِضَرارًا 

3 

Haktan sapmak تَ ْعُضُلو Vaaz veriyor َّيَِعظ 
Kadınlar 
Emzirsinler   َيُ ْرِضعَّْن Nasihat alıyor َّيُوَعظ 
Süt emzirme  ََّالرمَضاَعة Ki yıl ََّحْوَلْي 

elbise ََّةِكْسو  Doğan çocuk ََِّمْوُلود 

4 

mirasçı ََّواِرث Zarar verdi َّ ُتَضار 

4 

ayrılma َِّفَصاًَل istedi أَرَاَدا 
Emzirtmeyi 
istemek   

 َتَشاُور َّ istişare َتْستَ ْرِضُعوا
Vefat ettirilenler َّيُ تَ َوف مْون Teslim ettiniz ََّْسلمْمُتم 

dört ََّأَْربَ َعة bırakanlar ََّيَذُرون 

5 

Kız istemek-
evlilik talebi 

 َعرمْضُتمَّْ Arzettiniz-sundunuz ِخْطَبةَِّ

5 

gizli ِسرًّا Randevulaşmak  تُ َواِعُدو 
Süre-müddet َََّأَجل Bağ- aqid ََُّعْقَدة 

Belirli şey(mihr) ًََّفرِيَضة belirlemeniz تَ ْفِرُضوا 
(İmkanı) geniş 
olan 

 َمت ُِّعو  Faydalandırın ُموِسعَّ

1 (imkanı) dar olan َُِّمْقَت miktar َّ1 َقَدر 



 

 

Dokunmak 
(cinsel ilişki) 

 َمَتاًعا  ’Meta ََتَسُّو

Daha yakın َّأَقْ َرب Yarısı َِّنْصف 
Koruyun َحاِفُظوا unutmayın تَ ْنَسُوا 
İqame edin ُقوُموا orta َُّوْسَطى  

2 

yaya َّرَِجاًَل binekli رُْكَبانًا 

2 

çıkarmak َّ ِإْخَراج Bir yıl َّاَلَْْول 
Borç veriyor َّيُ ْقِرض binler َّ أُُلوف 
katlanıyor َُّيَضاِعف borç قَ ْرًضا 
çok ًََّكِثيَة Kat be kat َأْضَعافًا 

3 

Yayar genişletir َّيَ ْبُسط Kabzalar(sıkar-
daraltır) 

 يَ ْقِبضَّ

3 

gönder َّابْ َعث dolular َّاْلَمَل 
genişlik ًََّسَعة İsyan ettiniz ََّْعَسْيُتم 

kalanlar-kalıntı َّ َبْسطَةًَّ  بَِقيمة 
taşıyor ََُُّتِْمل Terk etti َّتَ َرك 

4 

askerler َِّاْْلُُنود Ayırdı َََّفَصل 

4 

içti ََّشِرب İmtihan ediyor ُمْبَتِلي 

Su avuçlamak َّاْغتَ َرف Tadına bakıyor ََّْيْطَعم 
Onlar içtiler َشرِبُوا Bir avuç su ًَُّغْرَفة 

Güç-kuvvet  ََّطَاَقة Aştı-geçti ََّجاَوز 

5 

topluluk َّ ِفَئة karşılaşıyorlar ُمََلُقو 

5 aştılar بَ َرُزوا Galip geldi ََّغَلَبت 

Sabitle-sabit kıl َّثَ بِّت Dök boşalt َّْأَْفرِغ 



 

 

 
 

yenildi َهَزُمو ayaklar أَْقَدام 
Def’ etmek ََُّدْفع …. Eğer olmasaydı ََّلْوََل 


