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Secde 1-9 

Senden önce َِ َ Sonra ُ Gözler َرََ ا
Az  َٖ Yaptı, kıldı, yarattı َََ Onlara geldi َُا
Kavim   َ Hak, gerçek َا En/daha güzel ََ َا
Belki onlar ََُ Şüphe ََر Yer, yeryüzü َرِض ا
Bir su ءَ Altı ِِ Eşit, oldu, durdu, 

oturdu َى ا
Miktarı, ölçüsü اُرُهَ ِ z, asıl, sülale ََُ Gönüller َةَِپَ ا
Basit, gösterişsiz, 
deersiz َٖ şitme, kulak َ  ا Uydurdu, iftira etti َُا
Uyarıcı َٖ Sene, yıl ََ Bin ََا
Nesli َُ َ Düzeltti, şekillendirdi ُ َ Yoksa اَم
fledi ََخَ Şefaatçi َٖ Emir, iş َ َ ا
Velim, dostum َِ görünen, şahitlik َدِةَ ا Günler مَا
Yönettir, yürüttür َُُ Çamur ٖ Başladı َاََ
Derler َنَُُ Alemler َََٖا kisinin arasında ََُ َ
letirler, hidayete 
ererler َنَُ َ Arş ِشَا üt alırsınız َنَََُ
ndirmek ُٖ َ Uyarman َرُِ Sayarsınız َن َُ

Ahzab 21, 35-36 

Apaçık ُٖ Doru erkekler َِٖد ا Ahiret, son َِ  ا
Sadaka veren kadınlar َِتا ََُ Sapıklık ََ Ecir, karşılık, 

mükafat ا  َا
Sadaka veren erkekler َٖ ََُا Saptı, şaştı, yanıldı َ rnek, numune, 

model  ةَ ُا
Müslüman kadınlar ِتَِ ُا Büyük  َٖ Hazırladı ََا
Müslüman erkekler َِٖ ُا Namusları, ırzları, edep 

yerleri َُُُ Emir, iş ا  َا
Baışlama ةَِ َ Balaç ve tahkik harfi ََ şleri ِِ َا
Ummaları اُ َ taatkar/gönülden balı 

kadınlar اََِِت Koruyan kadınlar اََِِت
syan etmesi, asi 
olması ِ َ taatkar/gönülden balı 

erkekler ََِٖا Koruyan erkekler ََِٖا
Olur َنَُ Yaptı, icra etti, karar 

verdi ََ Güzel َََ
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Bu gün َم َا Çok, çokça ا َٖ Saygı duyan 
kadınlar ِتََِا

Andı, zikretti َََذ nan erkek ِ ُ Saygı duyan 
erkekler ََِٖا

Onun elçisi َُُُر nan kadınlar ِتَِ ُا Seçim, seçme, 
tercih ُةََِا

Oruç tutan kadınlar ِتَِ ا nan kadın َِ ُ Zikreden/ anan 
kadınlar َِا اِتا

Oruç tutan erkekler َِٖ ا nanan erkekler َِٖ ُا Zikreden/ anan 
erkekler َِٖا ا

Sabreden kadınlar اِتَِ ا Doru kadınlar ِتَِد ا Sabreden erkekler َِٖ ا

Ahzab 40-48,70-71 

Yetti, kafi oldu َ Günahlarınız َُُُذ man ettiler اَُا
nananlar َِٖ ُ Merhametli  َٖر Sakının اُا
Müjdeci ا  َُ Onun elçisi ََُُر Ecir, karşılık, 

mükafat ا  َا
Muhammed   َُ Onu tespih edin ُهَُ Bir, tek ََا
Melekleri َُُِ َ Doru, düzgün ا َٖ Eziyetleri ُ اَذ
Kim َ Kandil  اَِ Anın اُُ اذ
Aydınlatıcı ا ُٖ Şahit ا َِ Akşamleyin  َٖا
Nebi ِا Karanlıklar ِتَُا Hazırladı ََا
Nebiler َِٖا Büyük  َٖ Amelleriniz ََُ َا
Uyarıcı ا َٖ Alim, bilen  َٖ Onun izni ile ِٖ ذِِ
Nur, ışık, aydınlık  ِرا Başardı ََز Şüphesiz  َنِ
Vekil  َٖ lütuf   َ Müjdeleyici ِ َ
Sizi çıkarması َُِ ُ Başarı ا ز َ Sabahleyin ةَ ُ
Düzeltmesi, ıslah 
etmesi ِ ُ Söz  َ Selamlamaları َُُِ
Rahmet eder, 
baışlar َُٖ Deyin اُُ taat etmen, uyman ُِِ
Uyması, itaat etmesi ُِِ Kafirler ََِٖا Dayan ََ
Baışlaması ِ َ Oldu, idi, dır َنَ Sonuncu َََ
Ona kavuşurlar َُ ََ Büyük ا َٖ Çaıran  َِدا
Gün َم َ Çok, çokça ا َٖ Ayrıl, bırak َدع
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