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  ل
Indeed, surely Gerçekten, mutlaka َل  
For, to, belongs to Đçin, e, a ait ِل  
Pearl  Đnci ألأل لُؤلُؤ  
Indeed if not Eğer olmazsa   َالَ اَنْ لِ=  لئَالَّ
Indeed if  Eğer ننْ لَ=  لَئا  
No, not Yok, değil, hayır َال  
That which blames Kınayan, kınayıcı لوم   الَئمٍ
For/to their fathers Atalarına ait,  babalarına ait 

olarak أبو هِمائب�  لا
Indeed it will come Mutlaka gelecektir أيت  ت�  لَا
Surely they would come to it Mutlaka ona gelirlerdi 1 أيت لَا�توها
Indeed it will come Mutlaka gelecektir أيت لَا�تيةٌ
Indeed we would give Verirdik 1 أيت لَا�تينا
Indeed we would give them Onlara verirdik 1 أيت   لَا�تيناهم
Surely I will come to them Mutlaka onlara geleceğim 1 أيت   لَا�تينهم
For/to Adam (pbuh) Adem’e, Adem için (AS) مد�لا
Surely they are eaters, will 
eat 

Elbette yiyenlerdir, 
yiyeceklerdir أكل لَا�كلُونَ

He would believe Đman ederdi 4 أمن نم�لَا
Surely signs Elbette ayetler, iaretler, 

deliller أيي اتي�لَا
For/to our signs Bizim ayetlerimize أيي لا�ياتنا
Surely a sign Elbette bir iaret أيي لَا�يةً
Surely they sought Elbette aradılar 8 بغي   الَبتغوا
Those who remain Kalanlar, duranlar لبث نيالَبِث  
For/to Abraham (pbuh) Đbrahim’e, Đbrahim için (AS) يماهربال  
For/to his son Oğluna بين  نِهابل  
For/to his parents Anababası için أبو   بويهالَ
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For/to my father Babamı أبو   لاَبِي
For me to clarify Açıklamam için 2 بني   بينالُ
For/to his father Babasına, babası için أبو اَبِيهل  
Passed  Geçti لوت اتلَ
Name of false deity Put adı الَت  
You would have followed Takip ederdiniz 8 تبع متعبالَت  
Surely we followed you (pl) Size uyduk 8 تبع   الَتبعناكُم
Surely they followed you  Sana uydular 8 تبع وكعبالَت  
Indeed I will take Mutlaka edinirim, edineceğim 8 أخذ   لَاَتخذَنَّ
We would have taken Edinirdik 8 أخذ   اتخذْهناهلَ
They  would have taken you Seni edinirlerdi 8 أخذ ذُوكخلَات  
For me to complete Tamamlamam 4 متم   تمالُ
To sin Günaha أمث   لاثْمٍ
Indeed I find Mutlaka bulurum, alırım 1 وجد   جِدلَاَ
Indeed I find Mutlaka bulurum, alırım 1 وجد   جِدنَّلَاَ
Surely a reward Elbet bir mükafat أجر لَاَجرا - جرالَ
Surely I will make you Mutlaka seni kılarım 1 جعل كلَنعلَاَج
For an appointed time Bir süre için أجل   جلٍلاَ
Surely I will destroy Mutlaka yok edeceğim حنك نِكَنتلَاَح  
For/to one, anyone Birisi için, bir kii için, birisine وحد داَحل  
For/to one of the two Đkisinden birine وحد لاَحدهما
Surely one (fm) Gerçekten birisi وحد ىلَادح
For me to make lawful Helal etmem için 2 حلل   حلَّالُ
You would differ Đhtilafa düerdiniz 8 خلف ملَفْتتلَاخ  
For/to his sister Kız kardeine أخو هتاُخل
We would have seized Tutardık, yakalardık 1 أخذ   لَاَخذْهنا
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To later ones Sonrakilerine أخر ميه�  لاُخر
For/to our brothers Kardelerimize أخو االاهنِنوخ  
For/to their brothers Kardelerine أخو   لاخواهنِهِم
For/to my brother Kardeim için أخو   خيالَ
For/to his brother Kardei için, kardeine أخو اَخليه
We would make them enter Onları sokardık 4 دخل   دخلْناهمالَ
Surely I will make you (pl) 
enter Mutlaka sizi sokacağım 4 دخل   دخلَنكُمالُ
Surely I will make them enter Mutlaka onları sokacağım 4 دخل   دخلَنهمالُ
Surely I will slaughter him Mutlaka onu boğazlayacağım 1 ذبح هنحلَاَذْب  
We would make you taste Sana tattırırdık 1 ذوق اكلَاَذَقْن
They would doubt üphe ederlerdi 8 ريب ابتلَار  
Surely I will stone you Mutlaka seni talarım 1 رجم كنمجلَاَر  
We would have shown them 
to you Onları sana gösterirdik 4 رأي ماكَهنيلَاَر
Sticky  Yapıkan لزب لَازِبٍ
For/to your wives Elerine, hanımlarına زوج اجِكواَزل
For/to their wives, spouses Eleri için, hanımları için زوج اجِهِمواَزل
Surely I will increase you (pl) Elbette sizi arttırırım 1 زيد   زِيدهنكُمالَ
Surely I will adorn Elbette süsleyeceğim 2 زين ننيلَاُز
Indeed I will ask forgiveness Elbette bağılama 

dileyeceğim 10 غفر لَاَستغفرنَّ
I would have increased Çoğaltırdım 10 كثر تكْثَرتلَاس
For me to prostrate Benim secde etmem 1 سجد دجاَسل
We would give them water Onları sulardık 4 سقي ماهنقَيلَاَس
He would make them hear Onlara iittirirdi 4 مسع مهعملَاَس
For the company, family Arkadaları için, ehli için صحب لاَصحابِ
He would choose Seçerdi 8 صفو لَاصطَف�ى
Indeed I will hang you (pl) Elbette sizi asacağım صلب كُمنلِّبلَاُص
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Indeed I will cause them to 
deviate Mutlaka onları saptıracağım 4 ضلل   ضلَّنهمالُ
Indeed I think you Mutlaka ben seni sanıyorum 1 ظنن كلَاَظُن
Indeed I think him Mutlaka ben onu sanıyorum 1 ظنن هلَاَظُن
As players, for play Oyuncular olarak, oyun için لعب نيلَاعبِ
For me to do justice Adalet yapmam için 1 عدل   لاَعدلَ
They would prepare Hazırlık yaparlardı 4 عدد دوالَاَع  
Surely I will punish him Elbette ona azap edeceğim 2 عذب هنذِّبلَاُع  
It would distress you (pl) Sizi sıkıntıya sokardı 1 عنت كُمتنلَاَع  
Those who curse Lanetleyenler لعن لَاعنونَ
Indeed I will defeat Elbette galip geleceğim 1 غلب   لبنلَاَغْ
Indeed I will lead them astray Elbette onları azdıracağım 4 غوي مهنلَاُغْوِي  
Vain, vain talk Bo söz لغي لَاغيةً
It would give as ransom Fidye olarak verirdi 8 فدي تدلَافْت
They would give as ransom Fidye olarak verirlerdi 8 فدي افْتدوالَ
For me to kill you Seni öldürmem için 1 قتل   قْتلَكلاَ
Surely I will kill you Seni mutlaka öldüreceğim 1 قتل كلَنلَاَقْت
To nearer Daha yakına قرب   قْربلاَ
Surely I will cut Mutlaka keseceğim 1 قطع نلَاُقَطِّع
Indeed I will sit Mutlaka oturacağım 1 قعد لَاَقْعدنَّ
That which meets, will meet Ona kavuan, kavuacak 

olan لقي يهالَق  
For/to many of them Onların çoğunda كثر ماَكْثَرِهل
For me to deny Đnkar etmem için 1 كفر اَكْفُرل
Surely I will cover, remove Elbette örteceğim 2 كفر لَاُكَفِّرنَّ
They would eat Yerlerdi 1 أكل لَاَكَلُوا
I would have been Olurdum 1 كون نلَاَكُوهن
Surely I will plan Elbette tuzak kuracağım 1 كيد نَّلَاَكيد
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Indeed to Mutlaka –a, e   لَىالَ= لَالَى
Surely it is orderer, will order Mutlaka emredendir, emreder أمر لَاَمارةٌ
To their trusted issues Emanetlerine أمن هِماتاهناَمل
Indeed a bondwoman Gerçekten bir cariye أمو   مةٌالَ
For/to order, affair Emre, ie أمر لاَمرِ
To his wife Karısına, hanımına مرأ هاَترمال  
Surely I am the orderer, will 
order 

Onlara emredenim, 
emredeceğim أمر   مرهنهمالَ

You (pl) touched Dokundunuz, temas ettiniz 3 ملس متسالَم - متسم�ل
You (pl) would have grasped Tutardınız 4 مسك مكْتسلَاَم
Indeed you (pl) grasped them Mutlaka onları tuttunuz 4 مسك   مسكْتماَلَ
Surely I will fill Mutlaka dolduracağım 1 مأل لَئَنلَاَم
Surely I will raise desires in 
them 

Mutlaka onlara kuruntu 
vereceğim 2 مين   منينهمالُ

For/to his mother Annesine مأم اُلهم  
In order to Olması için, olmak için   نْاَ لِ= لاَنْ
Indeed you Gerçekten sen تلَ=  لَاَهن تاَهن
He could have taken 
retribution Đntikam alırdı 8 هنصر رصتلَاهن
Indeed you (pl) Gerçekten siz متلَ=  لَاَهن متاَهن
So that I warn you (pl) Sizi uyarmam için 4 هنذر كُمرذاُهنل
He would have sent down Đndirirdi 4 هنزل لَاَهنزلَ
For your animals, cattle Hayvanlarınız için هنعم   هنعامكُمالَ
For his favors Onun nimetleri için هنعم همعاَهنل  
For yourselves Kendiniz için هنفس فُِسكُماَهنل
For themselves Kendileri için هنفس   لاَهنفُِسهِم
They would have dispersed Dağılırlardı 7 فضض لَاهنفَضوا
So that I grant Bağılamam için 1 وهب باَهل
For/to the people Ehli için, halkı için أهل لاَهلِ
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For/to his people, family Ailesine أهل هلاَهل
Playing, distracted Oynayan, eğlenen هلو لَاهيةً
Very compassionate, 
imploring Çok efkatli, yalvaran أوه اهلَاَو
Surely it will be given to me Elbette bana verilecek 2 أيت نيلَاُوت
To the first Birinciye أول لاَولِ
To former ones, earlier ones Öncekilerine أول ميه�لاُول
For/to our earlier ones Öncekilerimiz için أول لاَولنا
For/to the owners of Sahipleri için أول لاُولى
To which one Hangisine اَىاَ لِ= لى  
For familiarity Alıtırma, ısındırma için ألف اليلَاف
For your oaths Yeminleriniz için مين اهنِكُمماَيل
Surely evil Gerçekten ne kötü بأس لَبِئْس  
Clothing, covering Elbise, örtü لبس اسبل
Their clothes Onların elbisesi لبس   لباسهم
Their (dual) clothes O ikisinin elbiseleri لبس   لباسهما
Ever watchful Elbette gözetleme yerindedir رصد ادصرلَبِالْم  
On open road Ana yol üzerinde أمم لَبِامامٍ
To remain, stay Kaldı, durdu 1 لبث   يلبِثُ -لَبِثَ 
You remained, stayed Kaldın, durdun 1 لبث لَبِثْت  
I remained, stayed Kaldım, durdum 1 لبث لَبِثْت  
You (pl) remained, stayed Kaldınız, durdunuz 1 لبث ملَبِثْت  
We remained, stayed Kaldık, durduk 1 لبث   لَبِثْنا
They remained, stayed Kaldılar, durdular 1 لبث   لَبِثُوا
Abundant  Bol, çok لبد   لُبدا
Compacted mass, felt Sıkımı kütle, keçe لبد   لبدا
He would come out Çıkardı 1 برز زرلَب  
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Doubt  üphe لبس   لَبسٍ
To wear Giydi, takındı 1 لبس  لَبِس- سلْبي  
To mix Karıtırdı 1 لبس  لَبِس- لْبِسي  
Certainly a way Gerçekten bir yol سبل   لَبِسبِيلٍ
We obscured üpheye düürdük لبس لَبسنا
For/to a human being Đnsan için, beer için بشر   لبشرٍ
For/to two human beings Đki insana بشر   لبشرينِ
We would send, appoint Gönderirdik 1 بعث   لَبعثْنا
For/to some, some of them Bazısına, bazılarına, bazıları 

için بعض   لبعض
For/to their husbands Kocalarına بعل هِنولَتعبل  
They would have rebelled Azgınlık ederlerdi 1 بغي   لَبغوا
Message, notification Açıklama, tebliğ بلغ   لَبالَغًا
For/to a city, land Bir beldeye بلد لَدبل  
Milk  Süt لنب   اًلَبن - لَبنٍ
For/to the sons Oğulları için بين   لبنِي
For/to his sons Oğullarına بين نِيهبل  
Coats of armor Giyecek, zırh لبس لَبوسٍ
Indeed the house üphesiz evi بيت تيلَب  
For/to their (fm) houses Evlerine بيت   لبيوتهِم
Surely you (pl) will believe Mutlaka iman edeceksiniz 4 أمن ننمؤلَت  
For you (pl) to believe Đnanmanız için 4 أمن   لتؤمنوا
Surely you (pl) will bring to 
me Mutlaka bana getireceksiniz 1 أيت نِياْلَتنت  
Surely you (pl) come Mutlaka gelirsiniz 1 أيت ونَاْلَتت  
Surely it will come to you (pl) Mutlaka size gelir, gelecek 1 أيت كُماْلَتنيت  
So that you (pl) take Onları almanız için 1 أخذ تااْلذُوهخ  
Those who desert Gerçekten terk edenler ترك   كُوالَتارِ
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For you to turn us Bizi çevirmen için 1 أفك تااْلكَنف  
For you (pl) to eat Yemeniz için 1 أكل تكُلُوااْل  
For you (pl) to seek Aramanız için 8 بغي   لتبتغوا
You would make it apparent Açıklardın 4 بدو   لَتبدي
For you to give glad tidings Müjdelemen için 2 بشر رشبتل  
You will be resurrected Mutlaka diriltileceksiniz 1 بعث ثُنعبلَت  
So that you (pl) reach Ulamanız için, erimeniz için 1 بلغ   لتبلُغوا
Surely you (pl) will be tested Mutlaka sınanacaksınız 1 بلو   لَتبلَونَّ
For you to clarify Açıklaman için 2 بني نيبتل  
Surely you (pl) will make clear Onu mutlaka açıklayacaksınız 2 بني هننيبلَت  
For you to be righteous Sakınmanız için 8 وقي   لتتقُوا
For you to recite Okuman için تلو   لتتلُوا
Indeed you find Mutlaka bulursun 1 وجد   لَتجِدنَّ
Indeed you find them Mutlaka onları bulursun 1 وجد مههنجِدلَت  
To flow, sail Akması, yüzmesi için 1 جري رِيجتل  
For him to be recompensed Karılığının verilmesi için 1 جزي   لتجزى
For you (pl) to think it Onu sanmanız için 1 حسب وهبسحتل  
For it to protect you (pl) Sizi koruması için 4 حصن   لتحصنكُم
For you to judge Hüküm vermen için 1 حكم كُمحتل  
For you to give them mounts Onları bindirmen için 1 محل   لتحملَهم
You would have taken Alırdın 1 أخذ ذْتخلَت  
For you to drive out Çıkarman için 4 خرج رِجختل  
For you to drive us out Bizi çıkarman için 4 خرج   لتخرِجنا
For them to drive out Çıkarmaları için 4 خرج   لتخرِجوا
Surely you (pl) will enter Mutlaka girersiniz, 

gireceksiniz 1 دخل لُنخدلَت  
Indeed you call them Onları çağırırsın 1 دعو   لَتدعوهم
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Surely a reminder üphesiz bir öğüt ذكر   لَتذْكرةٌ
For you (pl) to take Götürmeniz için 1 ذهب   لتذْهبوا
You would have ruined me Beni alçaltacaktın 4 ردي درينِلَت  
For you (pl) to be pleased Razı olmanız için 1 ورض   لترضوا
For you to be pleased Razı olman için 1 ورض   لترضى
Surely you (pl) will mount, 
embark üphesiz bineceksiniz 1 ركب نكَبرلَت  
For you(pl) to mount  Binmeniz için 1 ركب   التركَبو
For you(pl) to mount them Ona binmeniz için 1 ركب   لتركَبوها
Indeed you (pl) will see Mutlaka göreceksiniz 1 رأي   لَترونَّ
Indeed you (pl) will see it Mutlaka onu göreceksiniz 1 رأي   لَتروهنها
For them to be moved Kaldırılması, yerinden 

oynatılması 1 زول   لتزولَ
Indeed you (pl) will be asked Mutlaka sorulursunuz 1 سأل ئَلُنسلَت  
For it to be clear Seçilmesi için, açığa çıkması 

için 10 بني بِنيتستل  
For you (pl) to sit firmly Yerlemeniz için, kurulmanız 

için سوي   لتستوا
For you to bewitch us Bizi sihirlemen için 1 سحر   لتسحرهنا
For you (pl) to calm, soothe Sakinlemeniz için 1 سكن   لتسكُنوا
For you to enter Yollara girebilmeniz için 1 سلك   لتسلُكُوا
Surely you (pl) will hear Mutlaka iiteceksiniz 1 مسع مسلَتنع  
For you to ascribe partners irk koman için 4 شرك رِكشتل  
For you to be distressed Güçlük çekmen için شقو   لتشقَى
Indeed you bear witness ahitlik edersiniz 1 شهد   لَتشهدونَ
For it to incline, flow Meyletmesi için, akması için صغي تىلغص  
For you to be brought up Yetitirilmen için 4 صنع عنصتل  
For you to distress Sıkıtırmanız için 2 ضيق   لتضيقُوا
For him to contend Mutmain olması için طمأ نئطْمتل  
For you to know each other Tanımanız için 6 عرف   لتعارفُوا
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That you (pl) transgress Azgınlık yapmanız için 8 عدو   لتعتدوا
For you to hasten Acele etmen için 1 عجل   لتعجلَ
For you to turn away  Yüz döndürmeniz için 4 عرض   لتعرِضوا
Surely you recognize them Onları tanırsın 1 عرف   لَتعرِفَنهم
Surely you know Gerçekten bilirsin 1 علم لَمعلَت  
For you /her to know Bilmen için, bilmesi için 1 علم لَمعتل  
Indeed you (pl) will know Mutlaka bileceksiniz 1 علم نلَمعلَت  
For you (pl) to know Bilmeniz için 1 علم   لتعلَمواْ
Surely you will reach Erieceksiniz  1 علو لُنعلَت  
Surely you would return Kesinlikle dönmeniz 1 عود   لَتعودنَّ
For you to drown Boğman için 1 غرق رِقغتل  
For you to forgive Bağılaman için 1 غفر رفغتل  
For you (pl) to invent Uydurmanız için 8 فري   لتفْتروا
For you to invent Uydurman için 8 فري رِيفْتتل  
Indeed you (pl) will cause 
corruption 

Mutlaka bozgunculuk 
yapacaksınız 4 فسد   لَتفِْسدنَّ

For you to kill me Beni öldürmen için 1 قتل   لتقْتلَنِي
For you top read it Onu okuman için 1 قرأ قْرتاَله  
Indeed you (pl) say Gerçekten söylersiniz 1 قول   لَتقُولُونَ
For you (pl) to magnify, praise Yüceltmeniz için 2 كرب   لتكَبروا
Indeed you (pl) deny Gerçekten inkar edersiniz 1 كفر   لَتكْفُرونَ
For you (pl) to complete Tamamlamanız için 4 كمل لُواْلكْمت  
For you to be Olman için 1 كون   لتكُونَ
Indeed you will be Mutlaka olursun 1 كون نكُوهنلَت  
For you (pl) to be Olmanız için 1 كون   لتكُوهنوا
For you to turn us back Bizi döndürmen için لفت   لتلْفتنا
Surely you are given Veriliyorsun 2 لقي   لَتلَقَّى
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Indeed you (pl) pass Geçersiniz 1 مرر   لَتمرونَ
You would have disputed Çekiirdiniz 6 هنزع متعازنلَت  
You (pl) will be informed Haber verilirsiniz 4 هنبأ   لَتنبؤنَّ
Surely you will inform them Elbette onlara haber 

vereceksin 4 هنبأ   لَتنبئَنهم
So that you warn  Uyarman için 4 هنذر رنذتل  
Surely its revelation Gerçekten indirmesi هنزل نزِيلُلَت  
Surely you (pl) help him Mutlaka ona yardım edersiniz 1 هنصر ههنرصنلَت  
For you (pl) to spend Harcamanız için 4 هنفق نتقُوالف  
It would burden Ağır gelirdi أهنو اُلَتنو - لَتنوُء
For you (pl) to guide 
yourselves  Yolunuzu bulmanız için 8 هدي   لتهتدوا
Surely you guide Mutlaka iletirsin 1 هدي   لَتهدي
They turned away Yüz çevirdiler 5 ويل   لَتولَّوا
For/to Thamud Semud kavmi için ودثَمل  
It would have come to them Gelirdi 1 جيأ ماَءهلَج  
Those who make, do, will do Kılanlar, kılacak جعل   لَجاعلُونَ
For/to Goliath Calut’a الُوتجل  
For/to Gabriel Cebrail’e   لجِبرِيلَ
Pool  Havuz جلج   لُجةً
He would have made Kılardı, yapardı 1 جعل   لَجعلَ
He would have made you (pl) Sizi kılardı, yapardı 1 جعل   لَجعلَكُم
We would have made Kılardık, yapardık 1 جعل   لَجعلْنا
We would have made him Onu kılardık, yapardık 1 جعل اهلْنعلَج  
He would have made them Onları kılardı, yapardı 1 جعل   لَجعلَهم
To their skins Onların derilerine, ciltlerine جلد   لجلُودهم
He would have gathered 
them Onları toplardı 1 مجع   لَجمعهم
Indeed a multitude Topluluk, cemaat مجع يعملَج  
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On his side Yan tarafı, yanı üstünde جنب نجلبِه  
To hell Cehenneme منهجل  
They persisted Direnip durdular 1 جلج لَجوا
Deep  Derin 1 جلج يلُج
To persist Direndi, ısrar etti 1 جلج   يلج -لَجى 
Surely the protectors Gerçekten koruyanlar حفظ   لَحافظني - لَحافظُونَ
Surely the protectors Gerçekten koruyanlar حفظ نيظافلَح  
For the love of Sevgisi için حبب بحل  
It would become worthless Boa giderdi 1 حبط   لَحبِطَ
For the boundaries Hudutlarına, sınırlarına حدد وددحل  
For news, word Söz için حدث يثدحل  
Indeed a regret Gerçekten üzüntü, pimanlık حسر   لَحسرةٌ
Surely good Elbette güzel حسن نسلَح  
Surely the truth Elbette hak, gerçek حقق  قلَح- قلَح  
To the judgment Hükmüne حكم   لحكْمِ
To his judgment Onun hükmüne حكم هكْمحل  
To their judgment Onların hükmüne حكم   لحكْمهِم
Forbearing  Yumuak davranan حلم يمللَح  
Meat  Et  حلم  موم -لَحلُح  
Tone, voice Ses, ses tonu حلن   لَحنِ
Meats  Etler حلم لُحوم
Their meats Onların etleri محل   لُحومها
For/to my life Hayatım için حيي   لحياتي
My beard Sakalım حلي   لحيتي
Surely the losers Kaybedenler خسر   لَخاسرونَ
Those who err, sinners Hata edenler خطأ نيئاطلَخ  
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AllAware Haberdar olan خرب بِريلَخ  
We came out Çıktık 1 خرج   لَخرجنا
To the guards Bekçilere خزن ةهنزخل  
He would make us buried in 
earth Yere geçirirdi 1 خسف فسلَخ  
Indeed creation Yaratı, yaratılı خلق لْقلَخ  
For/to the creation Yaratıı için خلق   لخلْقِ
Near, at, with Yanında الَد  
Contentious  Đnatçı لدد لُداً
Indeed the house üphesiz evi دور ارلَد  
For/to David (pbuh) Davud’a (AS) داودل  
At the decline Kayması, sarkması دلك لُوكدل  
Near, at, with Katında ْنلَد  
At, by, near us Bizim katımızda   لَدهنا
At, by, near you Senin katında كهنلَد
At, by, near him Onun katında ههنلَد  
At, by, near me Benim katında لَدهني
At, by, near  Katında ىلَد
At, by, near me Benim katında يلَد
At, by, near us Katımızda انيلَد
At, by, near him Onun katında هيلَد
At, by, near them Onların katında هِميلَد
To delight Holandı, lezzet aldı لذذ   يلَذُّ -لَذَّ 
Surely the tasters, will taste Mutlaka tadanlar, tadacaklar ذوق   لَذَائقُوا
Delicious  Lezzetli لذذ لَذَّة
For remembrance Anılması için ذكر   لذكْرِ
Indeed a remembrance, 
admonition Gerçekten öğüt, zikir ذكر  كْرلَذ- كْرلَذ  
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For remembrance, 
admonition Öğüt, hatırlama ذكر   لَذكْرى
For my remembrance Anılmam için, zikrim için ذكر   لذكْرِي
For our males Erkeklerimize ذكر   لذُكُورِهنا
For that, to that unun için كذَلل=  ل كِذَل  
For your sin Günahın için ذهنب ذَهنبِكل  
For my sin Günahın için (d) ذهنب ذَهنبِكل  
For their sins Onların günahları için ذهنب   لذُهنوبِهِم
He would remove Giderirdi 1 بذه بلَذَه  
Indeed the owners of Gerçekten sahibi   ذُو لَ=  لَذُو
For the owners of Sahibi olanlara   ذي لِ= لذي
Truly Compassionate Gerçekten efkatli رأف فؤلَر  
He will take you back Seni döndürendir, 

döndürecektir 1 ردد كادلَر  
You would have seen it Onu görürdün 1 رأي اَلَرهتي  
For/to my Lord, for/to the Lord Rabbim için, rab için ربب برل  
For/to your Lord Rabbin için ربب كبرل  
For/to your (fm) Lord Rabbin için (d) ربب كبرل  
For/to your (pl) Lord Rabbiniz için ربب كُملبر  
For/to his Lord Onun rabbi için ربب هبرل  
For/to her Lord Onun rabbi için (d) ربب   لربها
For/to their Lord Onların rabbi için ربب هِمبرل  
For/to a man Bir adam için رجل   لرجلٍ
We would have stoned you Seni talardık 1 رجم   رجمناكلَ
Truly mercy Gerçekten rahmet رحم   لَرحمةً
Truly our sustenance Gerçekten rızkımız رزق   لَرِزقُنا
For /to their Prophets Peygamberleri için رسل   لرسلهِم
Truly Prophet Gerçekten peygamber رسل   لرسولٍ -لَرسولُ 
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Truly His Prophet Gerçekten onun peygamberi رسل ولُهسلَر  
For /to his Prophet Onun elçisi için رسل هولسرل  
We would raise him Onu yüceltirdik 1 رفع اهنفَعلَر  
In your ascension Senin göğe çıkmana رقي كيقرل  
Obligation  Vazife, yükümlülük لزم لزاماً
Surely nearness, closeness Yakınlık زلف   لَزلْفَى
For/to your wife Eine, ein için زوج جِكوزل  
Surely a magician Gerçekten sihirbaz سحر راحلَس  
Surely two magicians Gerçekten iki sihirbaz سحر انراحلَس  
Indeed thieves Gerçekten hırsızlar سرق   لَسارِقُونَ
Tongue, language Dil, lisan لسن لساهنا -لسانٌ 
Your tongue Senin dilin لسن  كاهنسل- اهنِكسل  
My tongue Benim dilim لسن   لساهنِي
For Saba Sebe için   لسبإٍ
You are not Değilsin 1 ليس تلَس  
I am not Değilim 1 ليس تلَس
You (pl) are not Değilsiniz 1 ليس متلَس
You (pl, fm) are not Değilsiniz (d) 1 ليس نتلَس
Surely a magic Gerçekten sihir, büyü سحر رلَِسح  
Indeed swift Gerçekten çabuk, hızlı سرع رِيعلَس  
For his work, deed Çalıması için سعي سليِهع  
For her work, deed Çalıması için سعي   لسعيِها
He would give them power Onlara yetki verirdi 2 سلط   لَسلَّطَهم
For Solomon (pbuh) Süleyman’a (AS)   لسلَيمانَ
Truly hearing Gerçekten iiten مسع  يعملَس- يعملَس  
In the law, practice Kanununda, sünnetinde سنن  ةنسل- تنسل  
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In our law, practice Kanunumuzda, sünnetimizde سنن   لسنتنا
Indeed it will Gerçekten olacak فولَ=  لَس فوس  
For/to a poet aire, air için شعر   لشاعرٍ
Surely diverse Çeitli, dağınık تشت   لَشتى
Indeed severe, strong Gerçekten iddetli شدد  يددلَش- يددلَش  
Indeed bad, evil Mutlaka kötü شرر رلَش  
Certainly a small group Gerçekten küçük topluluk شرذم   لَشرذمةٌ
For our partners Ortaklarımız için شرك   لشركَائنا
For their partners Onların ortakları için شرك   لشركَائهِم
Surely our witnessing Gerçekten bizim ahitliğimiz شهد   لَشهادتنا
Surely a witness Gerçekten ahit شهد هِيدلَش  
Indeed a mixture Gerçekten bir karıım شوب   لَشوبا
Really a thing Gerçekten bir ey شيأ   لَشيٌء
For a thing Bir ey için شيأ   لشيٍء
For/to his friend Arkadaına صحب بِهاحصل  
Indeed truthful Gerçekten doğru, doğru 

söyleyen صدق قادلَص  
Indeed truthful ones Gerçekten doğrular, doğru 

söyleyenler صدق   لَصادقُونَ
Indeed they will enter fire Mutlaka atee girecekler 1 صلي   لَصالُوا
Surely the sound, voice Gerçekten ses صوت تولَص  
Indeed those who deviate Gerçekten sapkınlar ضلل   لَضالُّونَ
We would obliterate Silerdik, kör ederdik 1 طمس   لَطَمسنا
Subtle, Beneficient Latif, lütuf sahibi, incelikleri 

bilen لطف يفلَط
Blazing fire Alevli ate لظي   لَظَى -لَظَا 
Surely oppressors, 
wrongdoers Gerçekten zalimler ظلم   لَظَالمونَ
Surely oppression, 
wrongdoing Gerçekten zulüm ظلم لَظُلْم  
They would remain Devam ederlerdi 1 ظلل   لَظَلُّوا
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Surely very unjust Gerçekten çok zalim ظلم لَظَلُوم  
For/to Aad Ad kavmine ادعل  
They would return Dönerlerdi 1 عود   لَعادوا
Tyrant  Zorba علو لَعالٍ
Play  Oyun, eğlence لعب  با - لَعبلَع
To play Oynadı  1 لعب  بلَع - بلْعي  
For/to his worshipping Onun kulluğuna, ibadetine عبد هتادبعل  
For/to our slaves Kullarımıza, kullarımız için عبد   لعبادهنا
For/to his servants, 
worshippers Onun kullarına, kulları için عبد هادبعل  
For/to my servants, 
worshippers Kullarıma, kullarım için عبد   لعبادي
Surely servant, worshipper Gerçekten kul عبد دبلَ=  لَع دبع  
Surely a lesson Gerçekten ibret عرب   لَعبرةً
Indeed he would hasten Acele ederdi, çabuk verirdi 2 عجل   لَعجلَ
Their appointed periods Đddetlerini عدد هِنتدعل  
Indeed the punishment Gerçekten azap عذب ذَابلَع  
We would punish Azap ederdik 2 عذب   لَعذَّبنا
He would punish Azap ederdi 2 عذب   لَعذَّبهم
Surely you would recognize 
them Mutlaka onları bildin 1 رفع   لَعرفْتهم
Surely very forgiving Gerçekten çok affeden عفو فُولَع  
So that, perhaps Belki, ola ki لعل لَعلَّ
Surely will overcome Mutlaka üstün gelir علو   لَعلَا
So that you Ola ki sen لعل لَّكلَع
So that you (pl) Ola ki siz لعل لَعلَّكُم
Indeed its knowledge Gerçekten bilgisi علم لْملَع  
He would know it Onu bilirdi 1 علم همللَع  
So that we Ola ki biz لعل لَعلَّنا
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So that he Ola ki o لعل لَّهلَع
So that they Ola ki onlar لعل ملَّهلَع
So that I Ola ki ben علل لَعلِّي
Indeed Supreme Gerçekten yüce علو يللَع  
Indeed upon Gerçekten üzerinde   على لَ=  لَعلَى
AllKnowing Gerçekten bilen علم يمللَع  
By your life Ömrüne andolsun عمر كرملَع  
For/to your (pl) deeds Amelleriniz için, ileriniz için عمل   لعملكُم
It was cursed Lanetlendi, lanet edildi 1 لعن نلُع  
To curse Lanetledi, lanet etti 1 لعن  نلَع - نلْعي
We cursed Lanetledik 1 لعن   لَعنا
Cursing Lanetleyerek لعن لَعناً
We cursed them Onları lanetledik 1 لعن ماهلَعن  
She (they) cursed Lanet etti 1 لعن تنلَع
Curse  Lanet لعن لَعنت - لَعنةٌ – لَعنةً
You would be distressed Sıkıntıya düerdiniz 1 عنت   َعنِتم ل= لَعنِتم
My curse Benim lanetim لعن   لَعنتي
He cursed him Onu lanetledi 1 لعن هنلَع  
He cursed him them Onları lanetledi 1 لعن مهنلَع  
They were cursed Lanetlendiler 1 لعن   لُعنوا
Surely the enraged üphesiz öfkeliler غيظ   لَغائظُونَ
Surely heedless ones Gerçekten gafiller غفل   لَغافلُونَ
For tomorrow Yarın için دغلِ ل = غَد  
Very forgiving Çok bağılayan غفر فَّارلَغ  
Very forgiving Çok bağılayan غفر فُورلَغ  
Belongs to two boys Đki oğlan çocuğunun غلم   لغالَمينِ
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Indeed rich, selfsufficient Đhtiyaçsız غين نِيلَغ  
Vain, vain talk Bo ey لغو  والَ -لَغوغ  
Weariness, fatigue Yorgunluk, bıkkınlık, usanç لغب بولُغ  
Surely one gone astray Gerçekten azgın غوي وِيلَغ  
For other than Bakası için غري   لغيرِ
Surely disobedients Gerçekten fasıklar, 

günahkarlar فسق   لَفَاسقُونَ
Surely disobedients Gerçekten fasıklar, 

günahkarlar فسق نيقلَفَاس  
Indeed those who do Gerçekten yapanlar فعل   لَفَاعلُونَ
To turn away  Çevirdi, döndürdü لفت  لَفَت - تلْفي  
To his servant Gencine, yardımcısına فيت اهفَتل  
We would open Açardık 1 فتح الَفَتنح  
To his servants Uaklarına فيت اهنِهيتفل  
Indeed rejoicing Çok sevinen فرح لَفَرِح  
For /to pharaoh Firavuna َنوعرفل  
Their modesty Edep yerlerini فرج   لفُروجِهِم
A party, group Bir grup فرق   لَفَرِيقًا
It would have corrupted Bozulurdu 1 فسد تدلَفَس  
They (dual) would have 
corrupted Bozulurdu (ikil) 1 فسد   لَفَسدتا
Surely disobedience, sin Gerçekten fısk, günah فسق قسلَف  
You would have lost courage Korkardınız فشل   لَفَشلْتم
For/to his bounty, favor Onun lütfu için فضل هلفَضل  
Indeed in it, there is Elbette içinde, var   = لَ في لَفي
In a crowd Bir arada لفف لَفيفاً
Meeting  Karılama, toplanma لقي   لقَاِء -لقَاَء 
Meeting with us Bizim karılamaya لقي   لقَاَءهنا
Meeting with him Onunla karılama لقي هقَائل  
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Meeting with me Benimle karılama لقي   لقَاِءي
They would fight you Sizinle savaırlardı 3 قتل لُوكُملَقَات  
Indeed  Elbette gücü yeten قدر رلَقَاد  
Surely those who have power Elbette gücü yetenler قدر   لَقَادرونَ
He would say Derdi, söylerdi 1 قول   لَقَالَ
They would say Derlerdi, söylerlerdi 1 قول   لَقَالُوا
He caused them to meet, 
granted Onları karılatırdı, verdi 2 لقي ملَقَّاه
For/to fight, war Savaa, sava için قتل   لقتالٍ
Indeed, surely Mutlaka, muhakkak قَدلَ
AllPowerful Gerçekten gücü yeten قدر يرلَقَد  
Surely Quran Gerçekten Kur’an قرأ   لَقُرَءانٌ
Surely an oath Gerçekten bir yemin قسم ملَقَس  
It would be executed, finished Yapılmı olurdu, bitirilirdi 1 قضي يلَقُض  
We would cut Keserdik 1 قطع   لَقَطَعنا
We would say Derdik, söylerdik 1 قول   لَقُلْنا
For/to your hearts Kalplerinize, kalpleriniz için قلب   لقُلُوبِكُم
Lukman (pbuh) Lokman (AS) لُقْمانَ
They met  Karılatılar 1 لقي   لَقُوا -لَقُوا 
They met you (pl) Sizinle karılatılar 1 لقي   لَقُوكُم
Indeed the word Gerçekten sözü قول   لَقَول
For/to their word Onların sözüne قول   لقَولهِم
For/to a nation, people Bir kavme, millete قوم   لقَومٍ
For/to your nation, people Senin kavmine, kavmin için قوم كمقَول  
For/to your (dual) nation, 
people Siz ikinizin kavmine قوم   لقَومكُما
For/to his nation, people Onun kavmine قوم همقَول  
For/to their nation, people Onların kavmine قوم   لقَومهِم
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Strong, powerful Güçlü قوي لَقَوِي  
To meet Karılatı  1 لقي  لْقَى -لَقيي  
They (dual) met  Karılatılar (ikil) 1 لقي لَقيا
You (pl) met Karılatınız 1 لقي ميتلَق
We suffered Yorgun dütük 1 لقي لَقينا
For you, to you Senin için لَك  
For you, to you (fm) Senin için (kadın) لَك  
Surely the liars Gerçekten yalancılar كذب   لَكَاذبونَ
Certainly they dislike Kesinlikle sevmeyenler كره   لَكَارِهونَ
Indeed the disbelievers Gerçekten kafirler كفر   لَكَافرونَ
He would have been Olurdu 1 كون   لَكَانَ
Indeed it is great, heavy, 
difficult üphesiz büyüktür, ağırdır كرب   لَكَبِرية
Surely your great one, leader üphesiz büyüğünüz كرب كُملَكَبِري  
Surely the book Gerçekten kitap كتب ابتلَك  
For/to many Çoğu için, çoğuna كثر   لكَثريٍ
We would cover, remove Örterdik 4 كفر   لَكَفَّرهنا
Indeed very ungrateful Gerçekten çok nankör كفر لَكَفُور  
For/to all Hepsi için كلل لكُلِّ -لكُلٍّ 
For/to the words Kelimelere, kelimeler için كلم اتمكَلل  
For/to his words Onun kelimelerine, kelimeleri 

için كلم هاتمكَلل  
For you, to you (pl) Sizin için لَكُم  
For you, to you (dual) Siz ikiniz için   لَكُما
However, but, except Fakat, lakin  نلك- نلَك  
We would have been Oluruz, olurduk 1 كون   لَكُنا
But we Fakat biz   لَكنا
I would have been Olurum, olurdum 1 كون لَكُنت  
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You (pl) would have been Olursunuz, olurdunuz 1 كون   لَكُنتم
But you (pl) Fakat siz   لَكنكُم
But he Fakat o هنلَك  
But they Fakat onlar مهنلَك  
Surely ungrateful Çok nankör 1 كند ودلَكَن  
But I Fakat ben   لكنى
So that it does Olması için كَيل
So that it does not Olmaması için لكَيلَا
For righteous ones Đyiler için برر   برارِلالَ
Surely Hereafter Gerçekten ahiret أخر   خرةَلَالَ -خرةُ لَالَ
For the later ones Sonrakiler için أخر   خرِينلالَ
To the chins Çenelere ذقن   ذْقَانلالَ
For/to earth Yere, yer için أرض   رضِلالَ
For/to Islam Đslam için, Đslam’a سلم الالَمِلس  
For those who eat Yiyenler için أكل   كلنيلالَ
For creatures Yaratıklar için أمن   هنامِلالَ
For man, mankind Đnsan için أهنس اللانهنس  
For/to those who turn (to Him) Yönelenler, tevbe edenler أوب   وابِنيلالَ
For/to belief, believing Đmana, iman için أمن اللانمي  
He would have stayed Kalırdı, dururdu 1 لبث   لَلَبِثَ
We would have obscured Karıtırırdık, üpheye 

düürürdük 1 سلب   لَلَبسنا
For/to human, mankind Beer için, insan için بشر   للْبشرِ
For righteousness Takva için, sakınma için وقي   للتقْوى
For them (fm), to them Ki onlar için (d) للَّتي
To the mountain Dağa جبل   للْجبلِ
Upon the forehead Alnına جنب   للْجبِنيِ
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Surely they would have 
persisted Kalırlardı, bocalarlardı 1 جلج   لَلَجوا
For/to war Harp için, sava için, savaa حرب   للْحربِ
Surely the best üphesiz en güzel حسن   لَلْحسنى
Surely the truth Elbette haktır, gerçektir حقق   حقلَلْ
For/to truth Hak için, hakka حقق قلْحل  
To disciples Havarilere حور نارِيولْحل  
For the living Diri olan için حيي يلْحل  
For traitors Hainler için خون نِنيائلْخل  
For/to evils (pl), vicious Pisler için (d) خبث بِيثَاتلْخل  
For/to evils, vicious Pisler için خبث نيبِيثلْخل  
For coming out Çıkı için خرج   للْخروجِ
For/to good deeds Hayır için خري   للْخيرِ
Indeed the house Mutlaka ev دور ارلَلد  
For/to religion Din için دين   للدينِ
For those who remember Zikredenler için ذكر رِينلذَّاكل  
For male Erkek için ذكر   للذَّكَرِ
A remembrance, admonition Zikir için, anma için, öğüt için ذكر   للذِّكْرِ
Indeed he Muhakkak ki o   لَلَّذي
For him, to him Ki onun için   للَّذي
Indeed they Muhakkak ki onlar ينلَلَّذ
For them, to them Ki onlar için ينلَّذل
Of visions Rüya için, rüya رأي   للرؤيا
For/to men Adamlar için, erkekler için رجل   للرجالِ
For/to Most Gracious Rahman için, Rahman’a رحم   للرحمنِ
For /to Prophets Peygamberler için رسل   للرسلِ
For /to the Prophet Peygamber için رسل   للرسولِ
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For zakat, alms Zekat için, zekata زكو كَاةلزل  
For the one who asks Đsteyen için, isteyici için سأل   للسائلِ
For those who ask Đsteyenler için, isteyiciler için سأل نيلائلسل  
For the (final) hour  Kıyamet saati için سوع ةاعلسل  
Of forbidden Haram için سحت تحلسل  
For/to peace Barıa سلم   للسلْمِ
In order to listen Dinlemek için مسع   للسمعِ
For travelers Yolcular için سري ةاريلسل  
For those who drink Đçenler için شرب ارِبِنيلشل  
For/to the sun Güne için, günee مشس   للشمسِ
For testimony ahitlik için شهد ةادهلشل  
To scalding Yakmaya شوي   للشوى
For devils, satans eytanlar için شطن   للشياطنيِ
For devil, satan eytan için شطن طَانيلشل  
For those who endure Sabredenler için صرب ابِرِينلصل  
For/to prayer Namaz için, namaza صلو الَةلصل  
For those who 
circumambulate Tavaf edenler için طوف نيفلطَّائل  
For transgressors Azgınlar için طغي   طَّاغنيلل
For/to good women Temizler kadınlar için طيب اتبلطَّيل  
Fr good men Temizler için, temizlere طيب بِنيلطَّيل  
For oppressors, wrongdoers Zalimler için ظلم نيملظَّالل  
For/to servants, worshippers Abidler için, kulluk edenler 

için عبد ينابِدلْعل  
For the worlds Alemler için, alemlere علم نيالَملْعل  
For those who know Alimler için, bilenler için علم نيماللْعل  
For/to servants, worshippers Kullar için, kullara عبد ادبلْعل  
To difficulty Zorluğa عسر ىلرسلْع  
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For those gone astray Azgınlar için غوي اوِينلْغل  
For/to unseen Gayb için, gaybe غيب   للْغيبِ
For the poor Fakirler için, fakirlere فقر   للْفُقَراِء
For the hardness Katılığı için قسو ةيلْقَاسل  
For/to fight, war Sava için قتل   للْقتالِ
For the moon Ay için قمر   للْقَمرِ
For/to a nation, people Kavim için, topluluk için قوم   للْقَومِ
For disbelievers Kafirler için كفر رِينلكَافل  
For/to books Kitaplar için, kitaplara كتب   للْكُتبِ
For/to lie Yalan için, yalana كذب لْكَذبِل  
For/to denial, disbelief Küfür için, küfre كفر   للْكُفْرِ
For/to believing women Mümin kadınlar için أمن اتنمؤلْمل  
For/to believers Müminler için أمن نِنيمؤلْمل  
For righteous ones Sakınanlar için وقي نيقتلْمل  
For the arrogant Büyüklenenler için كرب رِينكَبتلْمل  
For those who discern Đaretten anlayanlar için وسم نيمسوتلْمل  
For criminals Suçlular için جرم نيرِمجلْمل  
For those with good deeds Đyilik yapan kadınlar için حسن اتِسنحلْمل  
For those with good deeds Đyilik yapanlar için حسن ِسنِنيحلْمل  
Those who are left behind Geride bırakılanlara خلف نيلَّفخلْمل  
For/to transgressors Aırı gidenler için سرف نيرِفسلْمل  
For/to Muslims Müslümanlar için سلم نيملسلْمل  
For polytheists Mürikler için شرك نيرِكشلْمل  
For those who pray Namaz kılanlar için صلو لِّنيصلْمل  
For those who give less Hile yapanlara طفف نيطَفِّفلْمل  
For divorced women Boanmı kadınlar için طلق طَلَّقَاتلْمل  
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Wayfarers in desert Çölde yaayanlar قوي قْوِينلْمل  
For those who deny Yalanlayanlar için كذب كَذِّبِنيلْمل  
For/to chiefs Đleri gelene مأل اللْمل  
For/ to angels Meleklere, melekler için ملك كَةالَئلْمل  
For the firmly believers Kesin inananlar için يقن   نيللْموقنِ
For humans, mankind Đnsanlar için, insanlara سهنو   للناسِ
For lookers, observers Bakanlar için هنظر رِيناظلنل  
For/to Prophets Peygamber için هنبأ بِىلنل  
For/to women Kadınlar için, kadınlara هنسو   للنساِء
For Allah, to Allah Allah için, Allah’a ait لَّهل  
Indeed the right way Gerçekten hidayet, doğru yol هدي   لَلْهدى
For/to parents Anababa için ولد   للْوالدينِ
For/to orphans Yetimler için يتم   للْيتامى
For/to ease Kolaylık için, kolaylığa يسر   للْيسرى
Did not  Değil, olmadı لَم  
Why, what for Niçin? Neden? ما = لِ لم
For/to a believer Bir mümin için أمن   لمؤمنٍ
All together Hepsini, toptan, hep beraber   لَما
When, at that time O zaman ki الَم
Indeed that Gerçekten o ey   = لَ ما لَما
For/to that thing Niçin, unun için ki اما = لِ لم
Why, what for Niçin? Neden? اذَاماذَا لِ=  لم  
Indeed those who test Gerçekten imtihan edenler بلو نيلتبلَم  
the resurrected ones Elbette diriltilenler بعث   لَمبعوثُونَ
Surely despairing ones Ümit kesmi olanlar بلس ِسنيلبلَم  
You (pl) blamed me Beni kınadınız 1 لوم لُمتننِي
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For/to likes of Benzerine, benzeri için مثل   لمثْلِ
For/to likes of him Onun benzerine مثل هثْلمل  
Surely a reward Gerçekten sevap ثوب   بةٌلَمثُو
Surely they are gathered, will 
gather 

Mutlaka toplananlar, 
toplanacaklar مجع   لَمجموعونَ

Surely insane Gerçekten mecnun, deli جنن   لَمجنونٌ
Twinking of eye Göz kırpması ملح   لَمحِ
Indeed screened Gerçekten perdelenmiler حجب   لَمحجوبونَ
Those who are made present Hazır bulundurulanlar, 

bulundurulacaklar حضر   لَمحضرونَ
Surely the one who gives life Gerçekten dirilten, yaatan حيي   لَمحيِ
Surely encompasser, will 
encompass 

Muhakkak kuatan, 
kuatacak حيط   لَمحيطَةٌ

Surely those who are driven 
out 

Mutlaka çıkarılanlar, 
çıkarılacaklar خرج   لَمخرجونَ

Indeed they will be overtaken Mutlaka yetiilenler, 
yetiilecekler درك   لَمدركُونَ

To Median Medyen’e نيدمل  
Those who are called to 
account 

Hesaba çekilenler, 
çekilecekler دين   لَمدينونَ

Those turned back, will be 
turned back 

Döndürülenler, 
döndürülecekler ردد   لَمردودونَ

Truly those who are sent Gerçekten gönderilenler, 
elçiler رسل   لَمرسلُونَ

To criticize mockingly Kusur aradı 1 ملز  زلَم- زلْمي  
Slanderer  Gözü kaı ile eğlenen ملز ةزلُم  
To touch Dokundu  1 ملس  سلَم- سلْمي  
Foe the needy Miskinler için سكن نياكسمل  
To place of rest Karar yerine قرر قَرتسمل  
Surely a masjid Gerçekten mescid سجد جِدسلَم  
Surely we would have 
transformed them 

Baka yaratıklara 
dönütürürdük 1 مسخ   لَمسخناهم

Indeed corrupters Gerçekten israf edenler سرف   لَمسرِفُونَ
It would have touched you 
(pl) Size dokunurdu 1 مسس كُمسلَم
We touched Dokunduk 1 ملس لَمسنا
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They touched it Ona dokundular 1 ملس وهسلَم
Surely polytheists Gerçekten müriklerdir شرك   لَمشرِكُونَ
Indeed with üphesiz birlikte, beraber علَ=  لَم عم  
Surely banished Gerçekten uzaklatırılmı 

olanlar عزل   لَمعزولُونَ
Indeed with you (pl) Mutlaka sizinle   لَمعكُم
Surely those in debt Gerçekten borçta olanlar غرم   لَمغرمونَ
Indeed forgiveness Gerçekten bağılanma غفر   لَمغفرةٌ
Indeed it is done Gerçekten yapılır فعل   لَمفْعوالً
Surely the  hatred Gerçekten nefret مقت قْتلَم  
Surely the plot, plan Gerçekten tuzak, hile مكر كْرلَم  
It would have been filled Dolardı 1 مأل ئْتللَم  
Surely you filled Mutlaka doldun 1 مأل ئْتللَم  
Small faults  Küçük kusur ملم ملَم  
Indeed from Gerçekten unlardan نن = لَ ملَم  
Indeed who Gerçekten kim نلَمنلَ م =  
For/to whom O kii için ki نن= لِ ممل  
Surely their savior, save them Onları kurtaran, kurtaracak جنو   لَمنجوهم
Those who turn Dönenler قلب   لَمنقَلبونَ
Indeed from you (pl) Gerçekten sizden   م= لَ منكُملَمنكُ
Surely they are guided, will 
be guided 

Elbette doğru yolu bulanlar, 
bulacaklar هدي   لَمهتدونَ

For their destruction Onların helaki için هلك   لمهلكهِم
Indeed the expanders Elbette geniletenler وسع   لَموسعونَ
For/to Moses (pbuh) Musa’ya (AS)   لموسى
Surely their promised place Onların vaad edilmi yeri وعد   لَموعدهم
Surely we will pay back in full Onlara tamamen ödeyenler, 

ödeyecek ويف   لَموفُّوهم
Indeed they are dead, will be 
dead Muhakkak ölüler, ölecekler موت   لَميتونَ
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For/to appointed time Tayin edilen vakte وقت يقَاتمل  
For/to our appointed time Tayin ettiğimiz vakte وقت   لميقَاتنا
Will not, never Olmayacak, asla لَن  
Surely we will believe Mutlaka iman edeceğiz 4 أمن ننمؤلَن  
For us, to us Bize, bizim için, bize ait   لَنا
Surely we bring to you Mutlaka sana getiririz 1 أيت اْلَنكنيت  
Surely we bring to them Mutlaka onlara getiririz 1 أيت ماْلَنهنيت  
Indeed advisors Elbette öğüt verenler, nasihat 

edenler هنصح   لَناصحونَ
Surely deviating ones Elbette sapanlar هنكب   لَناكبونَ
Surely it would have been 
thrown Elbette atılırdı 1 هنبذ   لَنبِذَ
Surely we test you (pl) Mutlaka sizi deneriz, sınarız 1 بلو   لَنبلُوهنكُم
So that we test them Onları denememiz için 1 بلو بنملهلُو  
Surely we settle them Elbette onları yerletiririz 2 بوأ   لَنبوئَنهم
For a prophet Bir nebi/peygamber için هنبأ بِينل  
Surely we will attack him at 
night 

Elbette ona gece baskını 
yapacağız 2 بيت هنتيبلَن  

For us to clarify Açıklamamız için 2 بني نيبنل  
For us to clarify it Onu açıklamamız için 2 بني هنيبنل  
You dealt gently Yumuak davrandın 1 لني نلت  
Surely we will take Mutlaka ediniriz, edineceğiz 8 أخذ   لَنتخذَنَّ
For us to make firm Sağlamlatırmamız için 4 ثبت تثَبنل  
Indeed we will recompense Elbette karılığını vereceğiz 1 جزي نزِيجلَن  
Indeed we will recompense 
them 

Mutlaka onlara karılığını 
veririz 1 جزي مهنزِيجلَن  

For us to make you Seni kılmamız için 1 جعل لَكعجنل  
For us to make him Onu kılmamız için 1 جعل لَهعجنل  
For us to make her Onu kılmamız için 1 جعل   لنجعلَها
Surely we will burn him Elbette onu yakacağız 4 حرق هقَنرحلَن  
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Indeed we will gather them Mutlaka onları toplayacağız 1 حشر   لَنحشرهنهم
Surely we will make them 
present Mutlaka onları hazır edeceğiz 4 حضر   لَنحضرهنهم
Let us bear Yüklenelim 1 محل   لْنحملْ
Indeed we, surely we Gerçekten biz نحلَن  
For us to give life Diriltmemiz için 1 حيي يِىحنل
Surely we will give him life Mutlaka onu diriltiriz 1 حيي هنيِيحلَن  
For us to drive out Çıkarmamız için 4 خرج رِجخنل  
Surely we drive out Mutlaka çıkarız 4 خرج نجرخلَن  
Surely we drive you out Mutlaka seni çıkarırız 4 خرج كنرِجخلَن  
Surely we drive you (pl) out Mutlaka sizi çıkarırız 4 خرج   لَنخرِجنكُم
Surely we drive them out Mutlaka onları çıkarırız 4 خرج   لَنخرِجنهم
Surely we will make them 
enter Mutlaka onları sokarız 4 دخل   لَندخلَنهم
Surely we would remove Giderirdik, ortadan kaldırırdık 1 ذهب نبذْهلَن  
Indeed we will make taste Mutlaka tattırırız 4 ذوق يقَنذلَن  
Indeed we will make them 
taste Mutlaka onlara tattırırız 4 ذوق مهيقَنذلَن  
For us to make them taste Onlara tattırmamız için 4 ذوق   لنذيقَهم
Indeed we see you Gerçekten seni görürüz 1 رأي اكرلَن  
Indeed we see him Gerçekten onu görürüz 1 رأي   لَنراها
Surely we will stone you Mutlaka sizi talarız 1 رجم   لَنرجمنكُم
For us to send Göndermemiz için 4 رسل   لنرسلَ
Surely we will send Mutlaka göndereceğiz 4 رسل لَنسرلَن  
For us to show you Sana göstermemiz için 4 رأي كرِينل  
For us to show him Ona göstermemiz için 4 رأي هرِينل  
We would have sent down Đndirirdik 2 هنزل   لَنزلْنا
Surely we will ask  Elbette soracağız 1 سأل ئَلَنسلَن - ساَلَنلَن  
Surely we will ask them Elbette onlara soracağız 1 سأل   لَنسئَلَنهم
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Surely we will drag Elbette sürükleyeceğiz سفع   لَنسفَعا
Indeed we will settle you (pl) Elbette sizi yerletireceğiz 4 سكن كُمننكسلَن  
For us to surrender Teslim olmamız için 4 سلم ملسنل  
Surely we endure Elbette sabrederiz 1 صرب   لَنصبِرنَّ
Indeed we give charity Mutlaka sadaka veririz 5 صدق قَندصلَن  
For us to make deviate Çevirmemiz için 1 صرف رِفصنل  
Indeed we think you Gerçekten seni sanıyoruz 1 ظنن كظُنلَن  
For us to worship Kulluk etmemiz için 1 عبد دبعنل  
Surely we know Elbette biliriz 1 علم لَمعلَن  
For us to know Bilmemiz için 1 علم لَمعنل  
For us to teach him Ona öğretmemiz için 1 علم هلِّمعنل  
How good, excellent Ne güzel هنعم ملَ=  لَنِع مهنِع  
We will let you overpower 
them 

Elbette seni onlara galip 
kılarız 4 غرو كنرِيغلَن  

For us to test them Onları sınamamız için 1 فنت   لنفْتنهم
It would have exhausted Biterdi, tükenirdi 1 هنفد دفلَن  
For one soul Bir kii için هنفس   لنفْسٍ
For us to cause corruption Bozgunculuk yapmamız için 4 فسد فِْسدنل  
For himself Kendisi için هنفس فِْسهنل  
For myself Kendim için هنفس   لنفِْسي
Surely we tell, narrate Mutlaka anlatırız 1 قصص نقُصلَن  
Indeed we will say Mutlaka deriz, diyeceğiz 1 قول قُولَنلَن  
Surely we will cover, remove Mutlaka örteceğiz 2 كفر   لَنكَفِّرنَّ
Indeed we will be Mutlaka oluruz, olacağız 1 كون نكُوهنلَن  
Indeed we will inform Mutlaka haber veririz 4 هنبأ ئَنبنلَن  
Surely we will save him Elbette onu kurtaracağız 2 جنو هنيجنلَن  
Surely we pull out Mutlaka çekip çıkarırız 1 هنزع نزِعنلَن  
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Surely we will scatter Mutlaka onu savuracağız 1 هنسف نلَنهِسفَن  
Surely we will help  Mutlaka yardım ederiz, 

edeceğiz 1 هنصر نلَنرص  
Surely we will help you (pl)  Mutlaka size yardım ederiz 1 هنصر   لَننصرهنكُم
For us to look, see Bakmamız için, görmemiz için هنظر ظُرننل  
For us to guide ourselves Doğru yolu bulmamız için 8 هدي يدتهنل  
Surely we will guide Mutlaka ileteceğiz 1 هدي   لَنهدينهم
Surely we will destroy Mutlaka helak edeceğiz 4 هلك كَنلهلَن  
To his light Onun nuruna هنور ورِهنل  
Surely we will turn you  Mutlaka seni döndürürüz 2 ويل كنلِّيولَن  
For him, to him Onun için, ona (er) لَه  
For her, to her, for them Onun için, ona (d), onlar için, 

onlara (çğ)   لَها
Surely the one who guides, 
guides 

Mutlaka ileten, yol gösteren, 
iletir هدي ادلَه  

Flame  Alev هلب   لَهبٍ
He would have guided you 
(pl) Sizi doğruya iletirdi 1 هدي   لَهداكُم
Would have been demolished Yıkılırdı 2 هدم   لَهدمت
He would have guided  Doğruya iletirdi 1 هدي   لَهدى
Surely a guide üphesiz yol gösterici هدي   لَهدى
We would have guided you 
(pl) Sizi doğruya iletirdik 1 هدي نيداكُملَه  
We would have guided them  Onları doğruya iletirdik 1 هدي   لَهديناهم
For this, to this Bunun için, buna   لهذَا
For them, to them Onlar için, onlara ملَه  
For them, to them (dual) O ikisi için, o ikisine   لَهما
He determined, plotted Düündü, kurdu 1 مهم تملَه  
For them, to them (fm) Onlar için, onlara (d) نلَه  
Play, amusement Oyun, eğlence هلو  ولَه-   وا  -لَهولَه  
Indeed she, it Gerçekten o لَ=  لَهِى ىه  
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If  Eğer لَوِ -  لَو  
Scorching  Yakan, kavuran لوح   لَواحةٌ
Indeed one Gerçekten tek, bir وحد داحلَو  
Under shelter Siper ederek لوذ   لواذًا
Fertilizing ones Aılayıcılar, döllendiriciler لقح حاقلَو  
Surely it will occur Gerçekten olan, olacak وقع عاقلَو  
For/to my parents Anababam için ولد ىدالول  
For/to your parents Senin anababana ولد كيدالول  
For/to his parents Onun anababasına ولد هيدالول  
Self blaming Kınayan لوم ةاملَو  
Indeed they would find Bulurlardı 1 وجد   لَوجدوا
For/to his face, his sake Yüzü için, rızası için وجه هجول  
Tablet, plate Levha لوح   لَوحٍ
Lot (pbuh) Lut (AS)   لُوطًا -  لُوطٌ
For/to its time Onun zamanına, zamanı için وقت   لوقْتها
For its occurrence Onun oluuna وقع   لوقْعتها
If not, shouldn’t it be Değilse, olmasaydı, olması 

gerekmez mi لَوالَ
They turned back Geri döndüler  2 ويل   لَولَّوا - لَولَّوا
You turned back Döndün, dönerdin 2 ويل تلَّيلَو  
You (pl) turned back Döndünüz, dönerdiniz 2 ويل تلَّيلَوم  
To his protector Onun velisine ويل هيلول  
Blaming  Kınama  لوم   لَومةٌ
Blame (imp, pl)  Kınayın 1 لوم   لُوموا
Color  Renk لون لَونُ
Its color Onun rengi لون   لَوهنها
They turned aside Çevirdiler 2 لوو   لَووا
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For me, to me Bana, beni, benim için   لي -لي 
So that it will be permitted Đzin verilmesi için 1 أذن   ليؤذَنَ
Surely he will believe Mutlaka iman edecek 4 أمن ننمؤلَي  
Surely they will believe Mutlaka iman edecekler 4 أمن ننمؤلَي  
For him top believe Đman etmesi için 4 أمن   ليؤمنوا
Indeed despairing Gerçekten ümitsiz يأس ئُوسلَي  
Twisting  Eğip bükerek لوي   لَيا
Surely it would come to them Mutlaka onlara gelirdi 1 أيت ماْلَيهنيت  
Surely it would come to me  Mutlaka bana gelir 1 أيت ياْلَينيت  
For him to take Alması için, tutması için 1 أخذ يذَاْلخ  
For them to take it Onu almaları için, tutmaları 

için 1 أخذ ياْلذُوهخ  
For them to eat Yemeleri için 1 أكل يكُلُوااْل  
Surely they eat Gerçekten yerler 1 أكل كُلُونَاْلَي  
Nights  Geceler, geceleri ليل لَيالي - ىلَيال –لَيالٍ 
For him to test Denemesi için 8 بلو يلتبيل  
For him to test you (pl) Sizi denemek için 8 بلو   ليبتليكُم
Surely he will change them Mutlaka onları değitirir 2 بدل مهلَندبلَي  
For him to make it apparent Açıklaması için 4 بدو يدبيل  
He lags behind Geride kalır 2 بطأ طِّئَنبلَي  
Surely he will send Mutlaka gönderecek 1 بعث ثَنعبلَي  
Certainly oppress Haksızlık eder 1 بغي   لَيبغي
So that it reaches Ulaması için 1 بلغ   ليبلُغَ
For him to test Denemesi için 1 بلو   ليبلُوا
For him to test you (pl) Sizi denemesi için 1 بلو   ليبلُوكُم
Indeed he will test you (pl) Mutlaka sizi deneyecek 1 بلو كُمهنلُوبلَي  
For him to test me Beni denemek için 1 بلو   ليبلُوهنِي
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For him to test  Denemesi için 1 لوب يلبيل  
For him to clarify it Açıklaması için 2 بني نيبيل  
Indeed he will make clear Elbette açıklayacak 2 بني ننيبلَي  
I wish it would Keke تلَي
For them to destroy Yıkmaları için, harap etmeleri 

için 2 ترب   ليتبروا
For him to take Edinmesi için 8 أخذ   ليتخذَ
For him to take heed Öğüt alması için 5 ذكر ذَكَّرتيل  
For the to ask each other Birbirlerine sormaları için 6 سأل   ليتساَءلُوا
For them to understand well Đyice anlamaları için 5 فقه   ليتفَقَّهوا
For him to complete Tamamlaması için 4 متم متيل  
So that they profit Faydalanmaları için 5 متع   ليتمتعوا
I wish we would Keke olsaydık لَيتنا
I wish I would Keke olsaydım لَيتنِي
For them to repent Tevbe etmeleri için 1 توب وبتيوال  
For him to make firm Sabitletirmesi için 4 ثبت تثَبيل  
For them to bind you Seni bağlamaları için 4 ثبت وكثْبِتيل  
For them to dispute with you 
(pl) Sizinle mücadele etmeleri için 3 جدل   ليجادلُوكُم
For them to find Bulmaları için 1 وجد واْلجِدي  
For him to recompense Karılığını vermesi için 1 جزي زِيجيل  
For him to recompense you Sana karılığını vermesi için 1 جزي كزِيجيل  
For him to recompense them Onlara karılığını vermesi için 1 جزي مهزِيجيل  
For him to make  Kılması için 1 جعل   ليجعلَ
Indeed he will gather you (pl) Mutlaka sizi toplayacak 1 مجع   لَيجمعنكُم
For them to dispute with you 
(pl) Size delil getirmeleri için 1 حجج   ليحاجوكُم
Surely it becomes worthless Elbette boa çıkar 1 حبط طَنبحلَي  
To make sad Üzmesi için 1 حزن   ليحزنَ
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Surely it makes you sad Elbette seni üzer 1 حزن كهنزحلَي  
Surely it makes me sad Gerçekten beni üzer 1 حزن   لَيحزهننِي
To establish the truth Hakkı gerçekletirmek için 4 حقق قحيل  
He will judge Hüküm verecek 1 حكم كُمحلَي  
For him to judge Hüküm vermesi için 1 حكم كُمحيل  
Surely they will swear Mutlaka yemin ederler 1 حلف فُنلحلَي  
Indeed they will bear Mutlaka yüklenecekler 1 محل لُنمحلَي  
For them to bear Yüklenmeleri için 1 محل لُوالمحي  
For him to drive out Çıkarması için 4 خرج رِجخيل  
For him to drive you (pl) out Sizi çıkarması için 4 خرج   ليخرِجكُم
Surely they will drive out Mutlaka çıkacaklar 4 خرج نجرخلَي  
Surely he will drive out Mutlaka çıkaracak 4 خرج لَينرِجخ  
For them to drive you out Seni çıkarmaları için 4 خرج وكرِجخيل  
For him to humiliate Rezil etmesi için 4 خزي زِىخيل  
For them to ponder Đyice düünmeleri için 5 دبر   ليدبروا
For him refute Yok etmesi için 4 دحض   ليدحضوا
For him to make enter Sokması için 4 دخل   ليدخلَ
Surely he will make them 
enter Onları mutlaka sokacak 4 دخل   لَيدخلَنهم
For them to enter Girmeleri için 1 دخل   ليدخلُوا
For him to forsake Bırakması, terk etmesi وذر ذَريل  
For him to take heed Öğüt alması için 5 ذكر ذَّكَّريل  
For them to remember Anmaları için 1 ذكر   ليذْكُروا
For them to take heed Öğüt almaları için 5 ذكر   ليذَّكَّروا
For him to remove Gidermesi için 4 ذهب بذْهيل  
For him to taste Tatması için 1 ذوق ذُوقيل  
For them to taste Tatmaları için 1 ذوق   ليذُوقُوا
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For him to make you (pl) taste Size tattırması için 4 ذوق يقَكُمذيل  
For him to make them taste Onlara tattırması için 4 ذوق   ليذيقَهم
In order to strengthen Bağlaması için 1 ربط   ليربِطَ
In order to increase Artması için 1 ربو   لَيربوا
That they may ruin them Onları helak etmeleri için 4 ردي   ليردوهم
Surely he will give them 
sustenance Mutlaka onları rızıklandıracak 1 رزق مهقَنزرلَي  
To make you (pl) pleased Sizi razı etmek için 4 ورض   ليرضوكُم
That they be pleased with him Ondan razı olsunlar için 1 ورض هوضريل  
Foe them to make him 
pleased Onu razı etmeleri için 4 ورض هوضريل  
For them to see Görmeleri için 1 رأي   ليروا
For him to show you (pl) Size göstermesi için 1 رأي   ليرِيكُم
For him to show him Ona göstermesi için 1 رأي هرِييل  
For him to show them (dual) O ikisine göstermesi için 1 رأي   ليرِيهما
So that they increase Arttırmaları için 8 زدد   ليزدادوا
For them to make you slip Seni kaydırmaları için 4 زلق كقُوهنلزلَي  
Surely he will increase Mutlaka arttıracak 1 زيد   لَيزِيدنَّ
He is not, it is not Değil 1 ليس سلَي
For him to ask Sorması için 1 سأل   ليسئَلَ
Surely they will be asked Elbette sorulacaklar 1 سأل ئَلُنسلَي  
For them to sadden Kötületirmeleri için سوأ   ليسئُوا
Surely he will be asked Mutlaka sorulur 1 سأل ساَلَيلُن  
She is not, it is not Değil 1 ليس تسلَي  
Let them ask permission 
(imp, pl) Sizden izin istesinler 10 أذن هنكُمئْذتسيل  
For them to hide Gizlemeleri için 10 خفي   ليستخفُوا
Surely he will grant 
succession 

Onların yerine mutlaka 
getirecek 10 خلف   لَيستخلفَنهم

Surely they will try to scare 
you 

Mutlaka seni korkutmak 
isteyecekler 10 فزز كوهنزفتسلَي  
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For them to believe firmly Kesin bilmeleri için 10 يقن نقيتسيل  
Surely he will be imprisoned Mutlaka zindana atılacak 1 سجن ننجسلَي  
Surely they will imprison him Mutlaka onu zindana 

atacaklar 1 سجن هننجسلَي  
For him to calm, soothe Sükunet bulması için 1 سكن كُنسيل  
For him them calm, soothe Sükunet bulmaları için 1 سكن   ليسكُنوا
They would name Đsim verirler 2 مسو   لَيسمونَ
They are not Değiller 1 ليس   لَيسوا
For them to exchange Değitirmeleri için 8 شري   ليشتروا
For them to witness ahit olmaları için 1 شهد   ليشهدوا
Indeed they become Mutlaka olurlar 4 صبح نبِحصلَي  
For them to avert Saptırmaları için 1 صدد   ليصدوا
Surely they would avert them Onları saptırırlardı 1 صدد   لَيصدوهنهم
Indeed they will harvest it Elbette onu devirmeleri 1 صرم   لَيصرِمنها
For him to mislead Saptırması için 4 ضلل   ليضلَّ
Indeed he will mislead us Gerçekten bizi saptırır 4 ضلل   لَيضلُّنا
For them to mislead Saptırmaları için 4 ضلل   ليضلُّوا
Indeed they cause to deviate Gerçekten saptırırlar 4 ضلل   لَيضلُّونَ
For him to lose Zayi etmesi için 4 ضيع يعضيل  
To be obeyed Đtaat edilmek için 1 طوع طَاعيل  
Surely he transgresses Gerçekten azgınlık yapar 1 طغي   لَيطْغى
To extinguish Söndürmek için 4 طفأ   ليطْفئُوا
To inform you (pl) Size bildirmek için 4 طلع   ليطْلعكُم
For her to contend Mutmain olması için طمأ نئطْميل  
To purify you (pl) Sizi temizlemek için 2 طهر   ليطَهركُم
For him to oppress them Onlara zulmetmek için 1 ظلم   ليظْلمهم
For him to make it prevail Onu üstün kılmak için 1 ظهر هظْهِريل  
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For them to worship Kulluk etmeleri için 1 عبد   ليعبدوا
For them to worship me Bana kulluk etmeleri için 1 عبد وندبعيل  
To make him fail  Onu aciz bırakması için 4 عجز هجِزعيل  
For him to punish Azap etmesi için 2 عذب ذِّبعيل  
For him to punish them Onlara azap etmesi için 2 عذب   ليعذِّبهم
Surely he knows Elbette bilir 1 علم لَمعلَي  
For him to know Bilmesi için 1 علم لَمعيل  
For it to be known Bilinmesi için 1 علم يللَمع  
Surely he knows Mutlaka bilir 1 علم نلَمعلَي  
For them to know Bilmeleri için 1 علم   ليعلَموا
Surely they know Elbette bilirler 1 علم   لَيعلَمونَ
For him to forgive Bağılaması için غفر رفغيل  
For him to enrage Öfkelenmesi için 1 غيظ   ليغيظَ
For them to ransom Fidye vermeleri için 8 فدي   ليفْتدوا
They would tempt you Seni aırtırlar, fitneye 

düürürler 1 فنت كوهننفْتلَي  
To give lie Đnkar etmesi için 1 فجر رفْجيل  
For him to cause corruption Bozgunculuk yapması için 4 فسد فِْسديل  
For them to cause corruption Bozgunculuk yapmaları için 4 فسد   ليفِْسدوا
For them to commit Günah ilemeleri için قرف   ليقْترِفُوا
For them to kill you Seni öldürmeleri için 1 قتل لُوكقْتيل  
For them to get us nearer Bizi yaklatırmaları için 2 قرب   ليقَربوهنا
Let him judge, for him to 
judge Hükmetsin, hükmetmesi için 1 قضي   ليقْضي -ليقْضِ 
Let them execute (imp, pl) Yerine getirsinler, icra etsinler 1 قضي   لْيقْضوا
For it to be executed Yerine getirilmesi için 1 ضيق   ليقْضى
For him to cut Kesmesi için 1 قطع قْطَعيل  
Let him cut (imp) Kessin 1 قطع قْطَعلْي  
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For him to say Demesi için 1 قول   ليقُولَ
Indeed he will say Mutlaka der, diyecek 1 قول قُولَنلَي  
Indeed they will say Mutlaka derler, diyecekler 1 قول قُولُنلَي  
For them to say Demeleri için 1 قول   ليقُولُوا
Indeed they say Mutlaka derler 1 قول   لَيقُولُونَ
For them to do, make, bring Yapsınlar, yerine getirsinler 1 قوم قُوميل  
For them to perform Kılmaları için 4 قوم   ليقيموا
For them to hide Saklamaları için 1 كتم   لَيكْتمونَ
For him to cover Örtmesi için 2 كفر كَفِّريل  
For them to disbelieve Đnkar etmeleri için 1 كفر   ليكْفُروا
For him to be Olması için 1 كون   ليكُونَ
For them (dual) to be Olmaları için 1 كون   ليكُوهنا
Surely he will be Mutlaka olur 1 كون   لَيكُوهناً
Indeed they become, will 
become Mutlaka olurlar, olacaklar 1 كون نكُوهنلَي  
For them to be Olmaları için 1 كون   ليكُوهنوا
Night  Gece ليل   لَيلُ - لَيلٌ
At night Geceleyin, gece vakti ليل   لَيالً
For them to confuse Karıtırmaları için لبس   ليلْبِسوا
Night  Gece ليل   لَيلَةً
Its night  Onun gecesi ليل   لَيلَها
In order for him to purify Arındırması için 2 حمص صحميل  
Surely it will touch Mutlaka dokunacak 1 مسس نسملَي  
Surely it will touch you (pl) Mutlaka size dokunacak 1 مسس كُمنسملَي  
For them to plot Tuzak kurmaları için 1 مكر   ليمكُروا
Surely he will settle Mutlaka yerletirecek, 

sağlamlatıracak 4 مكن نكِّنملَي  
For him to distinguish Ayırt etmesi için 1 زمي يزميل  
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Gentle  Yumuak, nazik لني   لَينا
Surely he will be thrown Mutlaka atılır, atılacak 1 هنبذ   لَينبذَنَّ
Palm trees Hurma ağacı لني ةينل  
So that he warns  Uyarması için 4 هنذر رذنيل  
So that he warns you (pl) Sizi uyarması için 4 هنذر نيكُملرذ  
So that they are warned Uyarılmaları için 4 هنذر   لينذَروا
So that they warn Uyarmaları için 4 هنذر   لينذروا
Surely he will help  Mutlaka yardım eder 1 هنصر   لَينصرنَّ
Surely he will help him Mutlaka ona yardım eder 1 هنصر نلَيصههنر  
For them to go forth Sefere çıkmaları 1 هنفر نيوالرف  
Let him spend (imp) Harcasın, nafaka versin 4 هنفق قفنيل  
For him to guide them Onları doğru yola iletmesi 1 هدي   ليهديهم
For it to perish Helak olması için 1 هلك كلهيل  
For him to destroy Helak etmesi için 4 هلك كلهيل  
For the to prepare Hazırlamaları için وطأ   ليواطئُوا
Surely they inspire Fısıldarlar, ilham ederler 4 وحي   لَيوحونَ
Indeed Joseph (pbuh) Gerçekten Yusuf (AS) فوسلَي  
For/to Joseph (pbuh) Yusuf’a, Yusuf için (AS) فوسيل  
Surely he will pay back in full Onlara karılığını tam olarak 

verecektir 2 ويف   لَيوفِّينهم
In order for him to pay back in 
full 

Onlara karılığını tam 
vermesi için 2 ويف مهفِّيويل  

Surely they would turn back Mutlaka geri kaçarlar 2 ويل لُّنولَي  
For a day Bir gün için, bir günde ومي   ليومِ -  ليومٍ


