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Senden bağışlanma 

dileriz   َنَْسَتْغفُِرك 
Çalışırız, 

koşarız   ٰنَْسَعى  Ey Allah’ım!   َّاَللُّهم 
Senden hidayet 

dileriz   َنَْسَتْهِديك  Dua ederiz, 

namaz kılarız  نَُصلِّي 
Senden yardım 

isteriz   َنَْسَتِعيُنك 
Sana nankörlük 

etmeyiz   َنَْكُفُركَ ال İbadet ederiz   ُنَْعُبد Ümit ederiz  نَْرُجو 

İman ederiz   ُمْلِحق  Yetişir, yakalar  ِالَْيكَ     Sana نُْؤِمُن

Terk ederiz   ُنَْتُرك 
Tevbe ederiz, 

döneriz  ارِ    Kafirler نَُتوُب  الُْكّفَ

Tevekkül ederiz  لُ   الَْخْيرَ   Hayır, iyilik  نَْخلَعُ    Çıkarırız نََتَوّكَ
Sena ederiz, 

yüceltiriz   نَْسُجدُ   Secde ederiz نُْثِني
Senin 

rahmetin   ََرْحَمَتك  
Yaklaşırız    ُنَْحفِد  Sana 

şükrederiz   َنَْشُكُرك Senin azabın   َعََذابَك 

Korkarız    ْٰفُجُركَ يَ     نَْخَشى Hepsi, tamamı   ُ  ُكلَّه
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Fil    ْفِيلِ ال Kuş   طَْيًرا  -mı, -mi?   َا  
Ekin  yaprağı 

gibi   ٍَكَعْصف  Onların 

üzerine   ْعَلَْيِهم Sürü sürü   َاَبَابِيل   
Onların 

tuzakları   َْكْيَدُهم  Onları yaptı, 

kıldı   َْجَعلَُهم 
Arkadaşlar, 

topluluk, sahipler   اَْصَحاِب  
Nasıl    ََكْيف O yaptı    َفََعل Taşlar    َاَرةٍ ِحج  
Görmedin    َتَر  تَْرِميِهمْ   Onlara atarlar فََعْلتَ   Sen yaptın لَْم
Yapmadı    ْيَْجَعل   تَْضلِيلٍ   Boşluk, sapıklık فََعْلتُ   Ben yaptım  لَْم
Yenilmiş    ٍَمْأُكول   Siz yaptınız   ْفََعْلُتم Senin rabbin   ََربُّك  
Gönderdi    َاَْرَسل Biz yaptık  فََعْلَنا Pişimiş balçık   ٍيل    ِسّجِ
 
Namaz Anahtari Sayfa 12 

Tesbih et   ْح ِديِنAllah’ın dini   ِG َسّبِِ َIّا  Ben girerim   ُاَْدُخل 

Geldi    ََجاء Onlar gördüler   َْراَو 
Tevbeleri çok 

kabul eden  ابًا  تَّوَ

Oldu, -dır, -dir   Bölükler  ىَراَ   O gördü  َكاَن

halinde  اَفَْواًجا  
İnsanlar    َالّنَاس  Sen gördün   ََراَْيت Muhakkak O   ُ   ِانَّه
Allah’ın 
yardımı   َِّIا َربِّكَ   Senin rabbin َراَْيتُ   Ben gördüm نَْصُر



Bağışlanma 

dile   ِْسَتْغفِرْ ا  Siz gördünüz   َْراَْيُتم Sen girersin   ُتَْدُخل 
Fetih, zafer, 

açma   ُالَْفْتح  Biz gördük   َْناَراَي  Siz girersiniz   َتَْدُخلُون 
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Küçük yardım   َالَْماعُون  Öyleyse 

yazıklar olsun   ٌفََوْيل Gördün mü?   َاََراَْيت 
Miskin, çok 

fakir   ِالِْمْسِكين  Yalan söyledi   ََكَذب Dini    ِين  بِالّدِ

Onlar    ُْهم  Yalanladı, 

tekzip etti   َب   الَِّذي  Ki o َكّذَ
Yetim, babasız   َالَْيِتيم  Namaz kılanlar   ِْلُمَصلِّينَ ل  Ki onlar   َالَِّذين  
Teşvik eder, 

özendirir   ُّيَُحض Yalan söyler   ُيَْكِذب Gafil olanlar   ََساُهون  
İtip kakar   ُ  ,Yalanlar  يَُدعّ

tekzip eder   ُيَُكّذِب 
Onların 

namazı   َْصَالتِِهم  
Gösteriş 

yaparlar   َيَُراُؤون  Men eder, 

engeller   َيَْمَنُعون  Yiyecek, 

yedirme   ِطََعام  
İşte o   َفََذلِك -den, -dan  عَن Üzerine   عَلَى  
 


