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Önsöz 
 
Bu sözlük, Kur’an-ı Kerim’de en çok kullanılan kelimelerin ve en sık okunan 

surelerde geçen bütün kelimelerin karşılıklarını vermektedir. Bütün 

kelimelerinin karşılığı verilen sureler şunlardır: 

 

- Fatiha, 

- Bakara suresinin başı, 154’üncü ayet ve devamı, Ayetel Kürsi, Amener Resulü, 

- Yasin, 

- Tebareke, 

- Amme, 

- Haşr suresinin sonu (Hüvellahüllezi) 

- Son 22 sure (Vedduha ve sonrası). 

 

Sözlüğün özellikleri aşağıda açıklandığı gibidir: 

 

- Kelimeler, Kur’an-ı Kerim’de geçtiği şekliyle verilmiştir.  

- Kelimelerin son harflerinin harekeleri çoğu zaman dikkate alınmamıştır. 

- Sözlük, Arapça harf sırasında düzenlenmiştir. 

- Genellikle mazi fiillerin yanında muzari çekimleri verilmiştir.  

- Tekil isimlerin yanında kırık çoğulları gösterilmiştir. 

- Bazı hallerde eril ismin yanında dişil ismi verilmiştir. 

 

Bu kelimeler Kur’an-ı Kerimde geçen kelimelerin yaklaşık olarak yüzde 

seksenine (% 80) karşılık gelmektedir.   

 

Tevfik Allah’tandır. 

 

Ankara, 2010 
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Edinir miyim ُِخذَءأَت  
Uyarsan da مهتذَرَءاَن  
Eğer  أَِئن  
Emin mi oldunuz مأَأَِمنت  
Baba  اء-أَبآب  

Babalar اءآب 

Babaları  مهاؤآب  
Sürüler halinde َاِبيلأَب 

Babacığım ِتأَب    
Soyu kesik رتأَب 

Aradı, istedi ىغتِاب -تبِغي ي 

Ebediyen, sonsuza kadar  ادأَب 

Gözler  ارصأَب  
Onların gözleri اِرِهمصأَب  
Gördü, gözetti رصأَب -ِصربي  

Oğul  نِاب 

Baba َوا أبأَب   أَِبي   
Kapılar  ًاباوأَب 

Baba  أَِبي  
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Reddetti ىى- أَبأْبي  

Ebu leheb (Alevin babası) ٍبأَِبيلَه   
Ağardı  ضيِاب - ضيبي  

Uydu, takip etti  عبِات -ِبعتي  

Uyun, takip edin واِاِبعت  
Edindi, benimsedi َذخِخذُ- ِاتتي  

Edinmeleri  ذُواِاخت  
Yaşıt  ًابارأَت 

Sakınmaları قُواِات  
Korundu, sakındı, korudu قَىِقي- ِاتتي  

Tamamladı  مأَت - ِتمي  

Verdi  ىِتي- آتؤي  

Geldi  ىأِْتي- أَتي  

Eserleri, izleri مهآثَار  
Toz çıkaran َنأَثَر  
Ağırlıkları  اأَثْقَالَه 

Günah ِإثْم 

Đki  ِنياثْن  
Mezar, kabir اِثدأَج  



 

                3 
 

Karşılık, ücret, ödül, mükafat رور  - أَجأُج  

Süre  لأَج 

Hepsi, tamamı ونعمِعني- أَجمأَج   
Açıktan söylemeleri وارهاج  
Karşılıklar ورأُج 

Konuşmalar اِديثأَح 

Sevdi  بأَح -ِحبي  

Bir, tek, hiç kimse دأَح  
Bir ىدِإح 

Daha güzel, en güzel نسأَح  

Đyilik etti, yaptı نسأَح -ِسنحي  

Biz onu saydık اهنيصأح  
Daha fazla hak eden قأَح  

Çağlar, devirler, çok uzun süre ًقَاباأَح 

En hikmetli, en iyi hükmeden كَِمأَح  
Helal kıldı, bekletti  َّلِحلُّ - أَحي  

Yaşattı ايِيي- أَححي  

Diri, canlı (çğ) ياٌءاَح  
Onu dirilttik, canlandırdık ااهنييأَح  
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Erkek kardeş أَخ 

Onun haberleri اهاربأَخ 

Đhtilaf etti, farklı oldu لَفتِاخ -ِلفتخي  

Tuttu, yakaladı َذذُ- أَخأْخي  

Diğer رآخ   

Son  آِخر 

Ahiret, son ٌةآِخر 

Çıkardı, ileri getirdi أَخجر -ِرجخي  

Dışarı çıkardı ِتجرأَخ  
Dışarı çıkardık انجرأَخ  
Diğer ىرأُخ 

Yeşil  ِرضأَخ  
Hata ettik اطَأْنأَخ  
Sakladı  فَىِفي - أَخخي  

Onu ebedi kıldı هلَدأَخ 

Erkek kardeş ا  أَِخيو  أَخأَخ 

Erkek kardeşler   انوِإخ 

Gir  ُِلاخد  
Soktu َلخِخلُ- أَددي  
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Sana bildirdi اكرأَد  
Adem  مآد  
Daha yakın, daha alçak, az  ىنأَد 

O zaman (geçmiş) ِْإذ  
O zaman (gelecek) ِاذَا  
Öyleyse ِإذًا  
Tattırdı  أَذَاق - ِذيقي  

Çeneler  أَذْقَاِن  
Đzin verdi َأَِذن  
Đzin ٌِإذْن     

Zarar verdi, rahatsız etti  ِذي - آذَىؤي  

Tahtlar, kerevetler اِئِكأَر  
Niyet etti, istedi, irade etti  ادأَر -ِريدي  

Gördün mü تأَيأَر  
Gördünüz mü متأَيأَر  
Dön, geri dön ِجِعِار  
Geri gönderdi, geri aldı  عجأَر - ِجعري  

Ayaklar ٌلجأَر 

Ayakları  ملُهجأَر  
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Bize merhamet et اِانمحر  
Gönderdi  َلسِسلُ- أَرري  

Gönderdik الْنسأَر  
Yer, yeryüzü ضأَر  
Yönel, yaklaş, yalvar ِاغَبر 

Gösterdi  ىِري- أَري  

Eşler  اجوأَز  
Eşleri  مهاجوأَز  
Yarışmaları, koşmaları قُوابتاس  
Kabul etti, cevap verdi ابجتِجيب - ِاستسي  

Yapabildi طَاعتِاس -ِطيعتسي  

Yapabildiler  واِاطَاعتس  
Acele etti َلجعتِجلُ- ِاسعتسي  

Yardım dileyin ِعتوااسين  
Mağfiret dile ِفرغتِاس  
Mağfiret diledi غتِاسفَر -ِفرغتسي  

Ondan mağfiret dile ِاهِفرغتس  
Müstağni, yeterli, zengin ىِانغتس 

Doğru oldu, doğru gitti قَامتِاس -ِقيمتسي  



 

                7 
 

Tekebbür etti, büyüklendi ركْبتِاس -كِْبرتسي  

Yapıştı, tuttu ِاكسمتس  
Alay etti َأزهتِاس -ِزئهتسي  

Secde et دجاس  
Sakladı, gizledi رأَس -ِسري  

Đsraf etti, aştı  فرأَس - ِرفسي  

Sakladılar  واأَِسر  
En aşağısı َفَلأَس  
Teslim oldu لَمأَس -ِلمسي  

Đsim, ad   ماء -ِاسمأَس  

Đsimler  اءمأَس 

Beni işitin وِاعمِنس 

Karardı دوِاس -دوسي  

Bölük bölük, gruplar halinde ًاتاتأَش  
Daha şiddetli, en şiddetli  دأَش 

Ortak koştu كرأَش -ِركشي  

Đsabet etti, başına geldi  ابأَص -ِصيبي  

Onlara isabet etti مهتاباَص  
Oldu حبأَص -ِبحصي  
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Arkadaşlar, halk, topluluk ابحأَص 

Ağır yük ارِإص  
Đyileştirdi, ıslah etti لَحأَص -ِلحصي  

O ateşe girin اِاهلَوص  
Vur, misal ver ِاِربض  
Hatada bıraktı, saptırdı َّلِضلُّ- أَضي  

Đtaat etti  أَطَاع -ِطيعي  

Onu doyurdu همأَطْع  
Onları doyurdu مهمأَطْع  
Đtaat ettik انأَطَع  
Daha zalim  أَظْلَم 

Taparım, kulluk ederim دبأَع  
Bana kulluk edin وِنيدباع  
Hazırladık  اندتأَع  
Đtiraf ettiler فُواِارتع  
Hazırladı  دأَع - ِعدي  

Düşmanlar اءدأَع 

Yüz çevirdi ضرأَع -عي ِرض 

Verdik انطَيأَع  
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Sana verdik اكنطَيأَع  
Affet  فاع  
Bizi affet انع فاع  
Daha iyi bilen  لَمأَع 

Daha yüksek, üstün  لَىأَع 

Đşler, ameller, faaliyetler ٌالمأَع  

Onların işleri, amelleri مالَهمأَع 

Üzümler  اٍبنأَع  
Boyunları  اِقِهمنأَع  
Ahitleştim دهأَع  
Sığınırım  ُوذأَع  
Gözler نيأَع 

Onların gözleri ِنِهميأَع  
Boğdu  قأَغْر - ِرقغي  

Onları kapattık, örttük ماهنيأَغْش  
Bağışla  ِاغِْفر  
Halkalar, bukağılar أَغْلَالًا  
Kurtardı, zenginleştirdi ِني- ىأَغْنغي  

Kalpler ِةأَفِْئد  
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Đftira etti, uydurdu ىرِري- ِافْتفْتي  

Đfsad etti, bozdu  دأَفْس -فِْسدي  

Değil mi ال+ف+أ  =أَفَلَا  
Başardı, kurtuldu  أَفْلَح -فِْلحي  

Olmadı mı مل+ف+أ =أَفَلَم  
Öyleyse kim نمن+ف+أ= أَفَم  
Bölük bölük ْاأَفاجو  
Ağızlar   اهأفْو 

Onların ağızları اِهِهمأَفْو  
Yaptı, düzeltti, ayağa kaldırdı  أَقَام -ِقيمي  

Yaklaş  ِاِربقْت 

Oku  أِْاقْر  
Daha yakın  بأَقْر 

Öbür ucu, uzak ىأَقْص  
Daha büyük  رأََكْب 

Đktisap etti, kazandı تبساكْت  
Daha, en çok  أَكْثَر 

Onların çoğu  أَكْثَِرِهم  
Zorlama  اهِإكْر  
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En cömert, en kerim مأَكْر 

Yedi َأْكُلُ- أَكَلي  

Aile, akrabalar آل 

Dikkat, Hayır  أَلَا 

-den başka, hariç  ِإلَّا 

Yapmazsa  لَا+نْإ = ِالَّا  
Đçin, yapmadı için  لَا+ أَنْ=أَلَّا 

Allah'tan başka  ِإلَّا اهللا 

Nimetler   آلَاء 

Ki o (dş), ki onlar (akılsız çoğul)    الَِّتي 

Ki o (er)  الَِّذي 

O kimseler ki (er) ناَلَِّذي  
Doğruluk دشالر  
Diller ةأَلِْسن 

Bin (1000) أَلِْف  
Sarmaş dolaş ًأَلْفَافا 

Atıldılar  أُلْقُوا  
Atıldı  أُلِْقي  
Attı, yerleştirdi لِقي- أَلْقَىي  
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Allah اللّه  
(Geçmiş zaman olumsuz soru) أ = أَلَم+لَم  
Görmedin mi? رت أَلَم  
Yapmadı mı ْلعجي أَلَم  
Đlah َة -ه ِإلآِله  

Sizi oyaladı اكُمأَلْه  
Đlahlar  ًةآِله  
-a doğru  ِإلَى 

Değil mi أَلَيأَ=س +سلَي  
Sana  كِالَي  
Size  كُمِإلَي  
Elim, acıklı مأَِلي  
Ona (er) ِهِالَي  
Onlara  ِهمِإلَي  
Yoksa, veya اَم 

Anne   ات-أُمهأُم  

-e göre, -e gelince  اأَم 

Eğer, ne … ne de..  اِإم 

Öldürdü اتأَم -ِميتي  
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Önünde     امأَم   

Önder, kitap, yol اٍمِإم  
Topluluk    ةأُم-مأُم   

Ayrılın  واِاازتم  
Misaller, örnekler ُثَالأَم  
Emretti  رأَم -رأْمي  

Đş, konu رور اُ - أَمم 

Kadın  أَةراء   -ِامِنس  

Karısı هأَترِام 

Onun emri هرأَم  
Emrolundular  واأُِمر  
Tuttu  كسأَم  
Yürüyün  ُوااشم  
Topluluklar مأُم 

Đnandı, iman etti, emin kıldı  نآم -ِمنؤي  

Emniyette oldu, güvendi  أَِمن - نأْمي  

Yoksa kim نأَ=أَم م+نم  
Đman ettik انآم  
Đman ettim تنآم  
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Emin oldunuz مأَِمنت  
Onları emin kıldı مهنآم  
Đman ettiler وانآم  
Annesi  هأُم  
Anneler اتهأُم 

Ölüler  اتواَم  
Mallar الوأَم 

Đşler ُورأم 

Emin, güvenilir أَِمني  

Ki, --ması için ْأَن 

Ki, --ması için َّأَن 

Eğer, değil ِْإن 

Mutlaka, gerçekten َِّإن 

Yoktur --- sadece ِْإلَّا…ان 

Ben اأَن 

Ki biz اأَن  
Şüphesiz biz اِإن  
Dişiler اثِإن 

Büyüttü  تبأَن - ِبتني  
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Peygamberler اءِبيأَن 

Sen (er) تأَن 

Sen (dş) ِتأَن 

Siz (er) متأَن  
Siz ikiniz (ikil) امتأَن 

Son verdi kaçındı ىهتِهي-ِانتني  

Dişi   ثَىاث-أُنِإن  

Kurtardı  ىجِجي - أَنني  

Kurban kes رحان  
Uyarıldı  ِذرأُن  
Đkaz etti, uyardı ذَرأَن -ِذرني  

Onları uyardın مهتذَرأَن  
Sizi uyardık اكُمنأَنذَر  
Vahyedildi, indirildi َِزلأُن  
Đndirdi, açıkladı  َلزأَن -نِزلُ ي 

Đndirdik  الْنأَنز  
Onu biz indirdik اهلْنأَنز  
Đnsan انسِان 

Onları unutturdu ماهأَنس  
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Üretti, yarattı, büyüttü  َأشِشئُ - أَنني  

Sizi yarattı أَكُمأَنش  
Onu yarattı اأَهشأَن  
Uğraş, işe koyul ِابنص 

Bize yardım et ُاانرصن  
Sığır امعأَن 

Nimet verdi  معأَن - ِعمني  

Nimet verdin تمعأَن  
Nefisler فُسأَن 

Kendiniz أَنفُِسكُم  
Kendileri مهفُسأَن  
Kopma  ِاامنِفص  
Harcadı فَقأَن -ِفقني  

Harcayın  ِفقُواأَن  
Çatırdattı  أَنقَض  
Döndü, geri döndü َقِانلَب -قَِلبني  

Şüphesiz sen كِإن  
Đnkâr etti  كَرأَن - ِكرني  

Ancak, yalnız امِإن 
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Şüphesiz O (er) هِإن 

Şüphesiz o (dş) اهِإن  
Nehirler ارهأَن 

Ki onlar  مهأَن  
Şüphesiz onlar مهِإن  
Nereden? Niçin? ىأَن 

Şüphesiz ben يِإن  
Doğru yolu buldu  ىدتِدي- ِاهتهي  

Bizi ilet اِدنِاه  
Daha doğru yolda ىدأَه 

Đnsanlar, akrabalar َلٌأه 

Helak etti, yok etti لَكأَه -ِلكهي  

Helak ettik الَكْنأَه  
Beni helak etti لَكَِنيأَه  
Onların ehli, akrabaları ِلِهمأَه  
Veya اَو 

Direkler, kazıklar ًاداتأَو 

Onlara verildi واأُوت  
Vahyetti, ilham etti ىحوِحي- أَوي  
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Đcra etti  فَىوِفي- أَوي  

Đlk َلأَو  
Şunlar, onlar (er/dş)  اُولِئك 

Çocuklar, evlatlar لَادأَو 

Ve olmadı mı  لَمأَ=أَو+و+لَم  
Sahipleri ِلي- لُواْأُوأُو  

Daha yakın لَىأَو 

Đlk أُولَى 

Dostlar اءِليأَو 

Onları velileri مهآؤِليأَو  
Ve değil mi  سلَيأَ=أَو+و+سلَي  
Sığındırdı, sığınma sağladı ىآو 

Hangisi? أَي 

Yalnız اِإي 

Ayetler  اِتآي  
Yalnız sana اَكِإي  
Günler امأَي 

Ayet, işaret ٌةات - آيآي 

Eller ِديأَي 
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Elleriniz  ِديكُمأَي  
Ellerimiz  اِدينأَي  
Onların elleri ِداَييِهم  
Hanginiz  كُمأَي  
Güvenlik, ülfet الَفِإي  
Onların güvenliği, ülfeti الَِفِهمِإي  
Đman انٌِامي 

Sağlar, yeminler انمأَي 

Nerede? نأَي 

Her nerede امنأي 

Ey  اهاَي -اَي اته  
Đle, içinde, -den ِب 

Ne kötü   ِبئْس 

Ne kötüdür o ki  امِبئْس 

En iyi hüküm veren كَِمكَِم+ ِب= ِبأَحأَح  
O’nun izniyle ِبِإذِْنه  
Yaratıcı, yaratan اِرئب  
Cezalandırma, kuvvet, 
düşmanlık  أْسب 

Đsmiyle, adıyla ِمِباس  
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Arkadaşları, topluluğu 
 =ِبأَصحاِب

  أَصحاِب+ِب
Batıl, yanlış  اِطلب 

Ahirete  ِةِة+ِب=ِبالْآِخرالْآِخر  
Takva ile ىقْوى+ ِب=ِبالتقْوالت 

Hak ile قِبالْح  
Dini ِنيِبالد  
Sabırla, sabrı ِربِبالص  
Tağutu ِبالطَّاغُوِت  
Gaybe, görünmeyene ِبيِبالْغ  
Kalem ile ِبالْقَلَِم 

Allah’a ِباللِّه  
Perçeminden   ِةاِصيِبالن 

-den dolayı َّأَنَّ+ِب=ِبأَن  
Ayetlerimizi  ااِتنِبآي  
Üçüncü ile ِبثَاِلٍث  
Taşları  ٍةارِبِحج  
Deniz, büyük nehir  رحب  

Hamd ile ِدمِبح  
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Değiştirdi  َلدلُ- بدبي  

Sahip olduğu ذَاِت+ِب=ِبذَاِت  
Onların günahını ِب=ِبذَنِبِهم+ذَنِبِهم  
Rabbine بِب=ِبر+بر  
Rabbinize  كُمبِبر  
Onların rabbine ِهمبِبر  
Soğuk  ًدارب  
Yaratılanlar, halk ِةِريب 

Đsmiyle, adıyla ِمِبس  
Đnsan, beşer رشب  
Müjde ver ِرشب  
Müjde verdi  رشب -رشبي  

Onu müjdele  هرشب  
Bir şey ile ٍءىٍء+ِب=ِبشىش  
Göz   رصار -بصأَب  

Gözetti, gördü  رصب -  رصبي  

Açıkça gören ِصريب 

Zarar ile رِب=ِبض+رض  
Kaldırdı, diriltti َثعثُ - بعبي  
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Đçi dışına çıkarıldı ِثرعب  
Bizi diriltti, kaldırdı اثَنعب  
Sonra دعب  
Ondan sonra ِدِهعب  
Bazı ضعب 

Uzak  ِعيدب 

Đstedi, aradı ىغِغي- ببي  

Gücü yeter قَاِدٍر+ِب=ِبقَاِدٍر  
Hepsini, tamamını ِّكُلِّ+ ِب=ِبكُل  
Sizi, size ِبكُم  
Hayır, fakat ْلب 

Tebliğ, bildirme ُلَاغب  
Şehir, belde لَِدب  
Erişti, ulaştı  َلُغُ - بلَغبي  

Evet  لَىب 

Çünkü, şu sebepten   اِبم 

Suyu  اءاء+ِب=ِبمم  
Kandillerle  اِبيحصِبم  
Bağışlama ile ٍةِفرغِبم  
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Nimet ile ِةمِبِنع  
Oğullar وننِنني   باء   بنأَب 

Oğulları ِنيب  
Bina ettik انينب  
Onunla  ِبِه  
Onlarla  ِبِهم  
Ev, mesken تيب  -وتيب   

Eliyle, elinde ِدِهِبي  
Arasında نيب  
Açıklığa kavuşturdu نيب -نيبي  

Ön ِديأَي نيب    يبيدي ن 

Önlerinde ِديِهمأَي نيب  
Deliller اتنيب 

Delil ةنيات-  بنيب  

O ikisinin arasında امهنيب  
Evler وتيب 

(Yemin harfi)  ت 

Sorumlu tutarsın ُاِخذؤت  
Bizi sorumlu tutman ااِخذْنؤت  
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Tevbe etti ابت -وبتي  

Gelirsiniz  َونأْتت  
Onlara gelir مهأِْتيت -أِْتيِهمت   
Tutar ُذأْخت  
Onu tutar ذُهاْخت  
Onları tutar مذُهأْخت  
Kurudu بت - تبت 

Mübarektir كاربت 

Açığa vurursunuz ْوادبت  
Açık oldu, açığa çıktı نيبت -نيبتي  

Akar  ِريجت  
Eşleştirilirsiniz, karşılığını 
görürsünüz  َنوزجت  
Aşağı, alt تحت 

Onun altında اِتهحت 

Anlatır  ُثدحت  
Toplanırsınız  َونرشحت 

Yüklersin ُِملحت  
Yüklemen  ِْملحت  
Yüklersin ُلمحت  
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Bize yükle الْنمحت  
Onu saklarsınız فُوهخت  
Yetişir, ulaşır, idrak eder ِركدت  
Çağırırsınız  َونعدت 

Uyarıldı, hatırladı, öğüt aldı ذَكَّرت -ذَكَّرتي  

Görmen  رت  
Toprak  ًابارت 

Bekledi, fırsat bekledi صبرت -صبرتي  

Döndürülürsünüz  َونعجرت 

Razı olursun  ىضرت 

Terk etti  كرت - كرتي  

Onlara atarlar  ِهمِميرت  
Görürsünüz  َّنورت  
Onu görürsünüz اهنورت  
Görürsün  ىرت  
Soruştu َاَءلساَءلُ- تستي  

Mutlaka sorulursunuz أَلُنست  
Anlarsınız, akledersiniz َونرعشت 

Şükredersiniz  ُكشونَتر 
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Şahitlik ederler دهشت  
Sapkınlık, boşluk ِليلضت  
Ona itaat etmen هِطعت  
Çıkar طَِّلعت  
Uğursuzluğa uğradık انرطَيت  
Zulmedilir  ظْلَمت  
Kulluk etmeniz وادبعت  
Kulluk edersiniz َوندبعت 

Akledersiniz, düşünürsünüz َِقلُونعت 

Bilirsiniz َونلَمعت 

Fayda sağlar, kurtarır ِنغت  
Aykırılık, uyumsuzluk ٍتفَاوت  
Ayrıldı, parçalandı قفَرت  
Düşündü, tefekkür etti  فَكَّرت -فَكَّرتي  

Kaynar  فُورت 

Takdir, ölçü, kuvvet قِْديرت  
Ezmen, örselemen رقْهت 

Demeniz, söylemeniz قُولُوات  
Takva, korkma, sakınma  ىقْوت 
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Biçim, suret قِْوٍميت 

Çokluk kuruntusu تكَاثُر  
Neredeyse olacak كَادت  
Yalan söylersiniz َونكِْذبت 

Đnkar edersiniz َونكْفُرت 

Bizimle konuşur انكَلِّمت  
Olursun, olur  ُكُونت  
Olmanız  واكُونت  
Okudu لَالُو- تتي  

Şunlar, onlar   ِتلْك 

Sarsılır, çalkalanır ورمت 

Çatlar  زيمت  
Bitirir, çıkarır ِبتنت  
Vazgeçmeniz  واهتنت  
Uyarırsın  ِذرنت  
Onları uyarırsın  مهِذرنت  
Yavaş yavaş ve sürekli iner ُلزنت  
Đndirme, indiriliş َِزيلنت  
Azarlaman  رهنت 



 

                28 
 

Tevbeleri kabul eden ابوت 

Tavsiye ettiler اواصوت  
Tavsiye ًةِصيوت  
Vaad edilirsiniz َوندوعت 

Öldürdü, tamamını aldı فَّىوفَّى- توتي  

Tutuşturursunuz  َونوِقدت 

Vekil etti َكَّلوت -وتكَّلُ ي 

Tevekkül ettik, vekil kıldık اكَّلْنوت  
Geri döndü, dost edindi  لَّىولَّى- توتي  

Đncir  ِتِني  
Üçüncü  ثَاِلٍث  
Şarıl şarıl ًاجاثَج 

Ağır geldi ثَقُلَت  
Sonra ثُم 

Meyveler  اِترثَم  
Meyvesi  ِرِهثَم  
Ödül  ابثَو 

Geldi اَءج -ِجيُء ي 

Onlara geldi ائَجمهت  
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Bize geldi اائَجن  
Ona geldi اائَجه  
Mücadele etti, cihat etti داهج -اِهدجي  
Cebbar, istediğini zorla 
yaptıran اربج  
Dağlar ُالِجب  
Dağ لبال-  جِجب  

Nesil, kuşak اِجِبل  
Cehennem   ِحيمج 

Aktı  ىرِري- ججي  

Karşılık اءزج 

Onların karşılıkları, cezaları مهاؤزج  
Karşılığını verdi ىزِزي- ججي  

Yaptı, yerleştirdi, kurdu  َلعلُ - جعجي  

Yaptık, kıldık الْنعج  
Onu yaptık, kıldık ااهلْنعج 

Beni yaptı, kıldı لَِنيعج  
Onları kıldı جملَهع  
Topladı عمج - عمجي  

Topluluk, hepsi ًعامج 
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Hepsi, herkes ِميعج  
Bahçeler, cennetler اتنج  
Günah احنج 

Cinler ةِجن  
Bahçe, cennet  ةنات-جنج  

Ordu  ندج  
Cehennem منهج  
Açlık  وٍعج  
Boynu اِدهِجي  
Hasetçi اِسدح  
Taş yağdıran ًاِصباح  
Koruyan erkekler اِفِظنيح  
Hüküm verenler, hükmedenler اِكِمنيح 

Kızgın ٌةاِميح 

Sevgi  بح  
Tane  ابح  
Đp ٌلبح  
Nihayet, -e kadar ىتح  
Taşlar ةارِحج  
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Bahçeler  اِئقدح  
Anlat, söyle ْثدح 

Konuşma, haber ِداِديث-  يثحأَح  

Haram, hürmetli امرح 

Üzüldü َِزننُ - حزحي  

Hesap ابِحس 

Düşündü, hesabetti ِسبح - بسحي  

Haset etti دسح  
Yazık, acı ًةرسح  
Đyilikler اتنسح 

Đyilik, güzellik ةنسات  -  حنسح  

En güzel ىنسح  
Bitkin  ِسريح 

Topladı, bir araya getirdi   رشح - رشحي  

Ortaya çıkarılır َلصح  
Odun طَبح  
Hutame ِةطَمح  
Korudu  َِفظفَظُ - ححي  

O ikisinin korunması امِحفْظُه  
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Koruyucu  ِفيظح 

Hak, gerçek, doğru قح  
Hükmetti كَمح - كُمحي  

Hikmet ةِحكْم 

Hakîm, hikmet sahibi ِكيمح  
Sabırlı  ِليمح 

Taşıyıcı, hammal الَةمح  
Hamd, övgü دمح  
Taşıdı َلمِملُ- ححي  

Onu yüklendi, taşıdı هلْتمح  
Yükledik, taşıdık  الْنمح  
Övülmeye layık  ِميدح 

Sıcak (arkadaş), kaynar su   ِميمح 

Hakka yönelenler, hanifler فَاءنح  
Etrafında َلوح 

Yaşadı, selamladı يا- حيحي  

Hayy, diri يا -حيح  
Hayat  َاةيح  
Her nerede  ُثيح 
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Zaman, süre, devir  ِحني 

Aciz, zelil ًاِسأخ  
Baş eğmiş ااِشعخ  
Huşu duyan erkekler اِشِعنيخ  
Günahkar  َاِطئٍةخ 

Korktu  افخ -افخي  

Ebedi kalanlar َوناِلدخ - اِلِدينخ  
Yaratan  اِلقخ  
Sönenler  َوناِمدخ 

Bilen, haberdar olan ِبريخ  
Mühürledi متخ  
Çıktı جرخ - جرخي  

Bekçileri, hazineleri اهتنزخ  
Ziyan ٍرسخ  
Kaybetti, ziyana uğradı ِسرخ - رسخي  

Korktu ِشيى- خشخي  

Korku  ِةيشخ  
Allah korkusu ِة اِهللايشخ  
Hasım, düşman ِصيمخ  
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Hitap, konuşma ًِخطَابا 

Hafif geldi فَّتخ  
Yaratan  لَّاقخ  
Ebediyen yaşadı لَدخ - لُدخي  

Arka لْفخ 

Arkanızda  لْفَكُمخ  
Arkalarında ملْفَهخ  
Yaratılış  لِْقخ  
Yarattı  لَقخ - لُقخي  

Yarattık  الَقْنخ  
Sizi yarattık اكُملَقْنخ  
Onu yarattık اهلَقْنخ  
Onun yaratılışı لْقَهخ  
Sinsi اسنخ  
Korku  ِفوخ  
Đyi, daha iyi ريخ  
Mesken, ev    ارار -دِدي  

Girdi  َلخلُ - دخدي  

Çağırdı, dua etti  اعو- دعدي  
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Dünya   ايند 

Dolu  ًاقاِده 

Birlikte, başka  َوند 

Onunla birlikte, ondan başka وِنِهد  
Meskenler, evler ارِدي 

Din, kanun, düzen, hüküm ِدين 

Dinim  ِديِن 

Dininiz كُمنِدي  
Sahibi (er)  ذَا 

O ki ذَا الَِّذي  
Sahibi (dş) ذَات  
Alevli ٍبلَه ذَات  
Tattı ذَاق -ذُوقي  

Şu, o (er) َذ اِلك 

Sizi üretti, yarattı, yaydı أَكُمذَر  
Zerre  ٍةذَر  
Zürriyet, nesil  ةيذُر  

Onların nesli مهتيذُر  
Zikir, öğüt, hatırlama ِذكْر  
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Erkek ذُكُور-  ذَكَر  

Hatırladı, zikretti  ذَكَر - ذْكُري  

Size öğüt verildi, hatırlatıldı متذُكِّر  
Senin zikrin, anılman كِذكْر 

Erkekler ذُكُور 

Onlara boyun eğdirdik ااهذَلَّلْن  
Boyun eğen ًذَلُوال  
Günah بوب  - ذَنذُن  

Onların günahını ذَنِبِهم  
Günahlar وبذُن 

Gitti  بذَه - بذْهي  

Sahibi (er) ذُو 

Tadın  ذُوقُوا  
Sahibi (er)  ِذي 

Dönerler, dönenler َوناِجعر 

Hoşnut edici ةاِضير  
Onu gördü آهر  
Onu gördüler هأَور  
Gördü  أَىى- رري  
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Gördün  تأَير  
Onu gördün َأرهتي  
Efendi, sahip, Rab بر  
Alemlerin Rabbi نالَِميالْع بر  
Rabbin كبر  
Rabbimiz  انبر  
Onun Rabbi ِهبر  
Onların Rabbi مهبر  
Rabbim  يبر  
Adamlar الِرج 

Geri döndü  عجر-ِجعري  

Dönüş  ىعجر 

Ayak  ٌلل-ِرججأَر  

Adam ٌلجال  - رِرج  

Taşlama ًوماجر  
Yolculuk َلَةِرح  
Merhamet etti ِحمر - محري  

Rahman انُرمح  
Rahmet  ٌةمحر  
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Bize merhamet etti انِحمر  
Rahim رمِحي  
Đade etti, geri verdi  در -دري  

Onu iade ettik, geri götürdük اهنددر  
Rızık verdi قزر - قزري  

Size rızık verdi قَكُمزر  
Onları rızıklandırdık ماهقْنزر  
Onun rızkı قَهِرز  
Elçiler, peygamberler ٌلسر  
Onun elçileri, peygamberleri ِلِهسر  
Elçi  ولسلٌ-رسر    

Razı oldular واضر  
Razı oldu ِضير -رى يض 

Yükseltti فَعر - فَعري  

Yükselttik انفَعر  
Onların binekleri مهكُوبر  
Çürümüş  ِميمر 

Ruh وحر  
Şüphe  بير  
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Arttırdı  ادز -ِزيدي  

Zebani  َةاِنيبز 

Ziyaret ettiniz مترز  
Zekât كَاةز 

Onun sarsıntısı, sallanması ااِزلْزلَه 

Sallandı, sarsıldı لِْزلَِتز  
Yakından  ًلْفَةز  
Eş, karı veya koca جواج   -  زوأَز  

Zeytin  وِنتيز 

Süsledi  نيز - نيزي  

Süsledik انيز  
-cak, -cek  (yakın gelecek)  فعل +-س 

Kötü oldu اَءوُء- سسي  

Đsteyen, soran َاِئلس  
Geçen, geçer اِبقس  
Saat (kıyametin zamanı)  ةاعس 

Aşağılar, alçaklar اِفِلنيس 

Sordu  َأَلأَلُ- سسي  

Onlara sordu مأَلَهس  
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Gaflet halinde, ihmalkar َنواهس  
Dinlenme  ًاتابس 

Tesbih et حبس  
Yüceltti, övdü  حبس -حبسي  

Subhan, eksiklikten münezzeh َانحبس  
Yedi (7) عبس  
Yollar لبس 

Yol  ِبيلل -سبس  

Bileceksiniz  َونلَمعتس  
Secde etti دجس - دجسي  

Sakinleşti  ىجس 

Sert çamur يٍلِسج 

Sihirledi رحس - رحسي  

Rahmetten uzak olsun ًقاحس  
Kontrol altına aldı  رخس - رخسي  

Set, engel  ادس  
Serap  ًابارس 

Kandil, ışık kaynağı ًاجاِسر  
Hızlı  ِريعس 
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Alevli ateş, çılgın ateş ِعِريس 

Selâm, güvenlik, barış الَمس  
Saltanat, kuvvet, yetki  لْطَانس 

Gök, sema اءماِت- ساومس   
Gökler اِتاومس  
Kulak, işitme عمس  
Đşitti ِمعس - عمسي  

Đşittik انِمعس  
Kulakları ِعِهممس  
Đşittiler  واِمعس  
Semî’, her şeyi işiten ِميعس  
Uyuklama ٌةِسن  
Çağıracağız  عدنس  
Denk, aynı, eşit آٌءوس  
-cak, -cek  (uzak gelecek)  فوس 

Yakında bileceksiniz َونلَمعت فوس  
Sağlam, doğru, düz ًاِويس  
Kötülükler ئَاتيس 

Kötüleşti  ِسيئَت  
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Kötülük, çirkinlik   ئَةيئَات   -سيس  

Yürütüldü  ِتريس  
Ateşe girecek لَىصيس  
Bilecekler  َونلَمعيس 

Sina dağı ِسيِنني 

Đstedi  اَءاُء- ششي  

Sana kin besleyen اِنئَكش  
Kış اءِشت  
Ağaç, ot  ِرجش  
Sağlam (gök) ًاداِشد 

Şiddetli, kuvvetli ِديدش 

Şer, kötü, daha kötü رش  
Đçecek  ًابارش 

Ortaklar كَاءرش 

Ortak ِريككَاء -  شرش  

Şiir  رِشع  
Anladı رعش -ي  رعش 

Đş, meşguliyet ٍلغش  
Onların şefaati مهتفَاعش  
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Şükretti  كَرش - كُرشي  
Çok şükreden, şükrün 
karşılığını veren كُورش 

Sollar اِئلمش 

Sol الاِئل-  ِشممش  

Güneş سمش  
Şahitlik, görünen  ةادهش 

Şahit oldu ِهدش -دهشي  

Şahitler اءدهش 

Ay (zaman) ٍرهش 

Şahit, mevcut ِهيداء-  شدهش  

Kükreyen  ًِهيقاش  
Şey  ٍءيئًا- شيش   
Şeytan   َطَانياِطِني-شيش   
Oruç tutan erkekler اِئِمنيص  
Sabırlı erkekler اِبِرصين 

Arkadaş  اِحباب-صحأَص  

Doğru erkekler اِدِقصني 

Sıra sıra, saflar halinde افَّاٍتص  
Salih işler, saliha kadınlar اِتاِلحص  



 

                44 
 

Sabahleyin  ًحابص 

Sabır  ِربص  
Sabretti  ربص -ِبرصي  

Sayfalar  ًفاحص  
Geri döndü, engelledi دص -دصي  

Sine, göğüs  ردور-صدص  

Göğsün, sinen كردص 

Doğruladı قدص -قدصي  

Doğru oldu قدص - قدصي  

Sineler, kalpler وردص 

Yol ٌاطِصر  
Đmdat çağrısı ِريخص  
Sıra sıra, saflar halinde ًفّاص  
Namaz kıl  ِّلص  
Namaz, dua  لَاةلَ -صوةَص 

Namazları ٰلوِتِهمص  
Doğru hareket etti لَحص - لَحصي  

Selamlar, namazlar  اتلَوص  
Namaz kıldı لَّىص 
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Samed دمص 

Doğru, gerçek ًاباوص 

Sur  وِرص  
Çığlık  ًةحيص  
Yaz فيص  
Şaşırmış sapmış ًالّاض  
Sapıtanlar ِّالضني 

Nefes nefese ًحابض 

Kuşluk vakti ىحض 

Zarar  رض  
Zarar verdi رض -رضي  

Vurdu برض -ِربضي  

Hata etti, yanıldı  َّلِضلُّ  - ضي  

Dalalet, sapıklık لَاٍلض  
Uğursuzluğunuz  كُمطَاِئر  
Azanlar, azgınlar طَاِغني  
Güç, kuvvet, takat َطَاقَة  
Tabakalar halinde, uyumlu ًاقاِطب  
Yiyecek, gıda, yedirme امطَع  
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Onları silme kör ederiz انسطَم  
Tur dağı طُوِر  
Đyiler اتبطَي 

Đyi, temiz, güzel  ةبات  -طَيبطَي  

Kuşlar رطَي  
Gölgeler ِظلَاٍل  
Zulmetti  ظَلَم -ظِْلمي  

Karanlıklar اِتظُّلُم  
Düşündü, zannetti, inandı  ظَن -ظُني  

Sırtın  ظَهكر 

Fakir  ًاِئالع  
Tapıcı, kul اِبدع  
Tapıcılar, kullar َنواِبدع  
Döndü  ادع -ودعي   
Koşanlar  اِتاِديع  
Son ةاِقبع 

Âlim, bilen اِلمع  
Dünya, alem  الَمالَِمني -عع  

Alemler  الَِمنيع 
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Köleler ادِعب 

Taptı, ibadet etti   دبع -  دبعي 

Köle, kul   دباد -عِعب  

Siz taptınız مدتبع 

Azgınlık  وتع  
Saydı دع -دعي  

Saydı ددع 

Onu saydı هددع 

Adn cenneti ٍندع  
Düşman  وداء -عدأَع  

Azap ذَابع  
Cezalandırdı, azap etti ذَّبع -ذِّبعي  

Hurma yaprağı وِنجرع  
Arş, taht, çatı  شرع 

Bildi, tanıdı فرع -  ِرفعي  

Kulp, sap ِةورع  
Kuvvetlendirdik, destekledik انززع  
Azîz, üstün, kudretli  ِزيزع 

Zorluk  ِرسع  
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Ola ki   ىسع 

Asır, zaman, ikindi vakti ِرصع  
Ekin yaprakları فصع  
Bağış, lütuf طَاءع  
Kemikler  ِعظَام  
Azamet sahibi, üstün, büyük مِظيع  
Affetti فَافُو- ععي  

Cezalandırma ِعقَاب 

Düğümler قَِدع  
Anladı, akletti َقَلِقلُ- ععي  

Kan pıhtısı, yapışıp asılan şey لٍَقع 

Đlim  ِعلْم  
Öğretti  لَّمع - لِّمعي 

Bildi ِلمع -لَمعي  

Ona öğrettik اهنلَّمع  
Onun ilmi ِعلِْمِه  
Üzerinde  لَىع 

Yüksek, yüce ِلىع  
Sizin üzerinize كُملَيع  
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Alîm, her şeyi bilen ِليمع  
Bizim üzerimize انلَيع  
Onun üzerine (er) ِهلَيع  
Onun üzerine (dş) َلاعهي  
Onların üzerine ِهملَيع  
Ne hakkında, onun hakkında ki مما+ عن=  ع  
Ne hakkında, onun hakkında ki امما+ عن = ع  
Direk  ٍدمع  
Çalıştı, yaptı  َِمللُ- عمعي  

Đş, amel, faaliyet ٌلمال  - عمأَع 

Đş bakımından ًالمع  
Çalıştı (dş), yaptı, işledi ِملَتع  
Onu yaptı, işledi هِملَتع  
Yaptılar, işlediler ِملُواع  
-den, hakkında   نع 

Bizden  انع  
Yakın, ile, katında دِعن   

O’nun katında هدِعن 

Senden  نكع  
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Ondan (er) هنع  
Ondan (dş) اهنع  
Onlardan  مهنع 

Benden  ينع  
Ahid, söz  دهع 

Renkli yün ِنِعه  
Hayat ٍةِعيش  
Göz, pınar نيع   

Pınarlar عنٌوي   

Gece غَاِسق  
Gafil olanlar, habersiz olanlar َغَاِفلُون 

Yarın  غٍَد  
Aldattı غَر -ِغري  

Aldanma, gurur وٍرغُر 

Đrin  ًاقاغَس 

Örtü ةاوِغش  
Affetti, örttü غَفَر -ِفرغي  

Senin gufranın, bağışlayıcılığın  كانغُفْر  
Çok af eden غَفُور 



 

                51 
 

Suyu çekilen ًراغَو  
Sapıklık غَي  
Gayb, görünmeyen بغَي  
Değil, -'den başka   رغَي 

Kesilmeyen, tükenmez وٍننمم رغَي  
Öfke  ِظغَي  
Böylece, bundan dolayı, 
öyleyse  ف 

Kurtuluşa erenler َونفَاِئز  
Toz çıkaran َنفَأَثَر  
Böylece o zaman فَِإذَا=ِإذَا+ ف  
Öyleyse döndür ِجِعفَار  
Öyleyse yönel, yaklaş, yalvar غَبفَار 

Başardı فَاز - فُوزي  

Öyleyse yarıştılar قُوابتفَاس  
Yoldan çıkanlar َاِسقُونَف  
Öyleyse beni işitin وِنعمفَاس 

Böylece itiraf ettiler فُوارتفَاع  
Böylece onları örttük ماهنيفَأَغْش  
Böylece zengin kıldı ىفَأَغْن 
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Meyve  ٌةفَاِكه  
Eğlenenler  َونفَاِكه 
Ve akın edenler, baskın 
yapanlar اِتِغريفَالْم  
Ve ateş çıkaranlar اِتوِريفَالْم  
Böylece bu gün موفَالْي  
O takdirde افَأَم  
Öyleyse yürüyün واشفَام  
O zaman onun annesi هفَأُم 

Böylece mutlaka َّفَِإن  
O da onları unutturdu ماهفَأَنس  
Öyleyse uğraş, işe koyul بفَانص 

Bize yardım et افَاننرص  
Böylece nereden ىفَأَن  
Ve sığındırdı ىفَآو 

Öyleyse onu müjdele هرشفَب  
Böylece gelirler َونأْتفَت  
Fetih حفَت  
Açtı, zafer verdi  حفَت - حفْتي  

Açıldı  ِتفُِتح  
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Böylece razı olursun ىضرفَت 

Đmtihan, deneme  ةنِفت 

Fecir, sabah َِرفج 

Akıttık, fışkırttık انرفَج  
Böylece onları kıldı ملَهعفَج  
Öyleyse anlat ْثدفَح 

Böylece şu فَذَِلك  
Öyleyse tadın  فَذُوقُوا  
Pervane اِشفَر  
Boşaldın, işin bitti غْتفَر  
Irzları مهوجفُر  
Bölük, grup, fırka  فَِريق 

Böylece Allah onları artırdı  ُم اهللاهادفَز  
Öyleyse tesbih et, yücelt حبفَس  
Ve Subhandır َانحبفَس  
Böylece bileceksiniz َونلَمعتفَس  
Öyleyse rahmetten uzak olsun ًقاحفَس  
Günah işledi قفَس - قفْسي  

Ayırma, ayrılma, hüküm ِلفَص  
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Öyleyse namaz kıl ِّلفَص  
Fazl, lütuf ٌلفَض  

Beni yarattı ِنيفَطَر  
Çatlak, bozukluk فُطُوٍر 

Böylece destekledik انززفَع  
Yaptı َللُ - فَعفْعي  

Ve dediler فَقَالُوا  
Böylece oldu تفَكَان  
Ve yalanladık انفَكَذَّب  
Ve o ikisini yalanladılar موهافَكَذَّب  
(Üçüncü şahıs emir kipi)  ْفَل 

Öyleyse yapma فَلَا=لَا+ف  
Sabah فَلَق  
Yörünge  فَلٍَك  
Gemi  فُلِْك  
Ve o zaman ki افَلَم  
Ve olmayacak فَلَن=ف +لَن  
Ve onlar için vardır مفَلَه  
Çağırsın عدفَلْي  
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Đbadet etsinler اودبعفَلْي  
Ve değil َافم=ا+ فم  
Ve kim نفَم  
Ve ondan (er) هفَِمن  
Ve ondan (dş) اهفَِمن  
Böylece hidayet etti, yol 
gösterdi ىدفَه 

Ve onlar مفَه  
Ve o (er) وفَه  
Ve o (dş) فَِهي  
Bölük, grup جفَو  
Ve ortasına dalarlar طْنسفَو  
Yukarı, üst قفَو 

Üzerlerinizde, üstlerinizde قَكُمفَو  
Üzerlerinde, üstlerinde مقَهفَو  
Öyleyse yazıklar olsun ٌليفَو  
Đçinde, içine  ِفي 

Böylece olur ُكُونفَي 

Fil ِفيل  
Neyde  اِفيم 
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Onda, onun içinde (er) ِفيِه  
Onda, onun içinde (dş) اِفيه  
Savaştı  َلقَاِتلُ- قَاتي  

Kadir, gücü yeten قَاِدٍر  
Kapı çalan ُةقَاِرع  
Söyledi, dedi  َقُولُ- قَالي  

Söylediler, dediler قَالُوا  
Ayağa kalktı  قَام -قُومي  

Đtaatkar erkekler قَاِنِتني  
Önce  َلقَب 

Senden önce ِلكقَب  
Bizden önce اِلنقَب  
Onlardan önce ملَهقَب  
Kabirler  وِرقُب 

Öldürdü  َللُ - قَتقْتي  

Mutlaka قَد  
Kıvılcım, ateş ًحاقَد 

Kadir, kıymet, ölçü ِرقَد 

Karar verdi, kadir oldu رقَد -قِْدري  
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Onu tekdir ettik, belirledik اهنرقَد  
Đleri gönderdi مقَد -مقَدي  

Önden gönderdi َقتمد  
Önden gönderdiler وامقَد  
Kuddûs, mukaddes وسقُد  
Kadîr, her şeye gücü yeten قَِدير  
Eski  قَِدِمي 

Okudu َأأُ- قَرقْري  

Kur'an, okuma ٌآنقُر  
Nesiller  وِنقُر  
Köyler, şehirler ىقُر 

Yakın  قَِريباً- قَِريب  

Köy, şehir   ةيى  قُ-قَرر 

Kureyş kabilesi شيقُر  
Karar verdi, icra etti ىقِْضي- قَضي  

Oturdu, geride kaldı  دقَع - دقْعي  

De, söyle ْقُل  
Kalp   قُلُوب-قَلْب  

Kalem قَلَِم 
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Dedik  اقُلْن  
Kalpler قُلُوب 

Darıldı  قَلَى 

Az  قَِليلَة-قَِليل  

Ay   رقَم 

Kuvvet, güç  ةقُو 

Söz  ُلقَو  
Sözünüz  لَكُمقَو  
Onların sözü ملُهقَو  
Kavim, topluluk, millet مقَو  

Onun kavmi ِمِهقَو  
Benim kavmim ِميقَو  
Dirilme, kalkma ةامِقي 

Denildi, söylendi َِقيل  
Dosdoğru  ٌةمقَي 

Kayyûm ومقَي  
Gibi  ك 
Yakın oldu, ola yazdı, tuzak 
kurdu كَاد -كَادي  

Yalancı  ٍةكَاِذب  
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Kadeh  ًكَأْسا  
Kafir  كَاِفر  
Kafirler َنوكَاِفر -كَاِفِرين   
Hurma yaprağı gibi وِنجركَالْع  
Renkli yün gibi ِنكَالِْعه  
Pervane gibi اِشكَالْفَر  
Sanki  َّكَأَن 

Oldu, -dır, -dir َكُونُ- انَ كي  

Oldu (dş) تكَان  
Sanki  امكَأَن 

Đdiler اوكَان  
Büyük ة- كَِبريكَِبري  

Kitap   ابب-ِكتكُت  

Kitaplar بكُت  
Yazdı  بكَت - بكْتي  

Onun kitapları ِبِهكُت  
Çok ة - كَِثريكَِثري 

Yalan, yalanlama ًِكذَّابا 

Yalan söyledi َكذَب - كِْذبي  
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Yalanladı, yalancılıkla suçladı كَذَّب -كَذِّبي  

Yalanladık  انكَذَّب  
Yalanladılar  واكَذَّب  
O ikisini yalanladılar اموهكَذَّب  
Đki kere, ikinci kere ِنيتكَر  
Kürsüsü, tahtı هِسيكُر  
Hoşlanmadı كَِره -هكْري  

Asil, kerim, cömert كَِرٍمي 

Kazandı بكَس -كِْسبي  

Kazandı (dş) تبكَس  
Ekin yaprağı gibi ٍفصكَع  
Kâfirler كُفَّار 
Đnanmadı, nankörlük etti, kafir 
oldu  كَفَر - كْفُري  

Đnanmadılar, kafir oldular واكَفَر  
Denk اكُفُو  
Yetti كِْفي- كَفَىي  

Her, herkes, hepsi ٌّكُل  
Hayır, asla, hiçbir zaman َّكَال  
Her ne zaman اكُلَّم 
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Kelime  ةكَِلم 

Hepsi, tamamı اكُلَّه  
Yiyin  كُلُوا  
Kaç tane, ne kadar?  كَم 

Gibi اكَم  
Ol  كُن  
Olduk, idik اكُن  
Oldum, idim كُنت  
Oldunuz, idiniz مكُنت  
Nankör َكودن 

Eşler  اِعبكَو  
Kevser ثَركَو 

Tuzakları مهدكَي  
Nasıl فكَي  
Mutlaka, muhakkak  َل 

(Üçüncü şahıs emir kipi)  ِل 

-e, -a ait, için ِل  
Mutlaka olacak َنَّ +فعل+ل 

Şayet, eğer لَِئن  
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Yok, değil َال  
Đlah yoktur  لَا     ِإله 

Yoktur --- sadece ِإلَّا…  ال 

Bizi sorumlu tutma ااِخذْنؤالَ ت  
O’nu tutmaz ذُهأْخالَ ت  
Yükleme ِْملحالَ ت  
Bize yükleme الْنمحالَ ت  
Fark gözetmeyiz قفَرالَ ن  
O’nu yormaz هئُودالَ ي  
Teşvik etmez ضحالَ ي  
Kuşatamazlar  َِحيطُونالَ ي  
Kalanlar  لَاِبِثني  
Arkadaşları için, ehli için اِبحِلأَص  
Ülfeti için, alıştırılması için ِلِإيلَاِف  
Elbise, örtü ًاساِلب 

Kesinlikle göreceksiniz َّنورلَت  
Onu kesinlikle göreceksiniz اهنورلَت  
Kesinlikle sorulacaksınız أَلُنسلَت  
Uyarman için ِذرنِلت  
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Kaldılar, direndiler والَج  
Sevgisi için بِلح  
Mutlaka haberdardır ِبريلَخ 

Katında  ْنلَد 

Katında ىلَد   

Katımızda  انيلَد  
Elbette görürdün هتأَيلَر  
Senin Rabbine كبِلر  
Onun Rabbine  ِهبِلر  
Dil, lisan انة -  ِلسأَلِْسن 

Mutlaka olacak فولَس  
Muhakkak şiddetlidir ِديدلَش 

Muhakkak şahittir ِهيدلَش 

Mutlaka onları silme kör ederiz انسلَطَم  
Latif, lütuf sahibi لَِطيف  
Belki, ola ki  َّللَع 

Ola ki siz لَّكُملَع  
Ola ki onlar ملَّهلَع  
Lanet etti نلَع - نلْعي  
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Yarın için ٍدِلغ  
Boş söz ًوالَغ  
Şüphesiz içindedir لَِفي  
Karşılaşma, toplanma  ِلقَاء 

Mutlaka, muhakkak لَقَد  
Sana, senin için لَك  
Her (için) ِِّلكُل  
Size لَكُم  
Fakat, lakin  لِكن- لِكن 

Şüphesiz nankör  ودلَكَن 

Mutlaka ahiret ُةلَلْآِخر  
Ki onlar için ِللَِّذين  
Şeytanlar için اِطِنييِللش  
Azgınlar için ِللْطَّاِغني  
Muttakilere, muttakiler için ِقتِللْمني 

Namaz kılanlara, kılanlar için لِّنيصِللْم 

Đnsanlara, insanlar için اِسِللن  
Allah için, Allah’a ait َِّهِلل  
Değil (geçmiş)   لَم 
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Niçin? Neden? ِلم   

Yoktur كُني لَم  
Doğurmadı ِلدي لَم  
Doğurulmadı لَدوي لَم  
Niçin, şunun için ki  اِلم 

O zaman ki  الَم 

Niçin? Neden?  اذَاِلم 

Şüphesiz elçilerdir َلُونسرلَم 

Gözü kaşı ile eğlenen ٍةزلُم  
Karar bulması, yerleşmesi için قَرتسِلم  
Başka yaratıklara dönüştürürüz ماهنخسلَم  
Kimin, kime ait نِلم  
Değil (gelecek)  لَن 

Bize, bizim için الَن  
Sizi mutlaka imtihan ederiz كُمنلُوبلَن  
Çıkarmamız  ِرجخِلن  
Sizi mutlaka taşlarız كُمنمجرلَن  
Muhakkak yakalarız ًفَعاسلَن  
Ona, onun için (er) لَه 
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Ona, onun için (dş) الَه  
Alev  ٍبلَه  
Onlara, onlar için ملَه  
Eğer, şayet  لَو 

Değilse, olmasa  لَا لَو 

Bana ِلي-ِلي   
Yemeleri için أْكُلُواِلي  
Sizi imtihan etmesi için كُملُوبِلي  
Keşke ben ِنيتلَي  
Görmeleri için اورِلي  
Değil سلَي -تسلَي  

Şüphesiz azgınlık eder ىطْغلَي 

Đbadet etmeleri, tapmaları وادبعِلي  
Gece ُللَةُ-لَيلَي   
Mutlaka size dokunur كُمنسملَي  
Elbette atılacak َّذَنبنلَي  
Uyarması için ِذرنِلي  
Kapatılmış ةٌمدصؤ  
Mü’min ِمنؤم  
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Mü’minler َونِمنؤم  
Değil, Ne? Ki o  ام 

Ona fayda vermedi هنا أَغْىن عم  
Sizin taptığınıza َنودبعا تم  
Sizin taptığınıza مدتبا عم  
Nedir o?  ا ِهيمه  
Akletmezler َنورعشا يم  
Yoktur --- sadece اِإلَّا… م 

Su  اءم 

Suyunuz  كُماؤم  
Varılacak yer, barınak ًآبام 

Öldü اتم -وتمي  

Ne?  اذَام 

Ufak yardımlar َنواعم  
Yenilmiş أْكُوٍلم 

Mal   الال -موأَم  

Mal ًاالم  
Sahip اِلِكم  
Sahip olanlar, malik olanlar َاِلكُونم 
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Malı الُهم  
Dağılmış ثُوِثبم  
Apaçık ِبنيم 

Mal, meta  اعتم 

Çatlamış اعدصتم  
Sadaka veren erkekler ِقنيدصتم  
Muttakiler نِقيتم  
Yaslananlar َِكئُونتم 

Mütekebbir, büyüklenen ركَبتم  
Ne zaman ىتم  
Ağırlık  َِمثْقَال  
Benzetme, misal ثَلثَال- مأَم  

Misal, örnek ثَلًام  
Bizim gibi, bizim benzerimiz اِمثْلُن  
Onun benzeri ِمثِْلِه  
Onlar gibi مِمثْلَه  
Suçlu  ِرمجم 

Suçlular  َونِرمجم 

Huzura getirilenler َونرضحم 



 

                69 
 

Anlaşmazlığa düşenler َِلفُونتخم 

Đhlaslılar, has kılanlar ِلِصنيخم  
Yaydı دم -دمي  

Şehir  ِةِدينم  
Adam, kişi ُءرم  
Kere, defa ٍةرم  
Elçiler, peygamberler َلُونسرم -ِلنيسرم  

Gözetleme yeri ًاداصِمر 

Hastalık ضرم  
Uyku yerimiz, mezarımız اقَِدنرم  
Dokundu سم -سمي  

Mescitler اِجدسم 

Yerleşme, kararlaşma قَرتسم  
Doğru مِقيتسم  
Mescit  ِجدساِجد-مسم  

Başka yaratıklara dönüştürürüz ماهنخسم  
Hurma lifi دسم  
Đsraf edenler َِرفُونسم 

Yoksul ِكنِمسي  
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Müslüman kadınlar اِتِلمسم  
Müslüman erkekler ِلِمنيسم  
Sabit, belli ىمسم 

Đçecekler اِربشم  
Yüklü, dolu وِنحشم 

Ortak koşanlar ِرِكنيشم  
Kandiller  اِبيحصم  
Namaz kılanlar لِّنيصم 

Musavvir, şekil veren روصم  
Musibet, sıkıntı, dert ِصةٌميب  
Dönüş ِصريم  
Đleri giden اِضيم  
Doğuş zamanı, yeri طْلَِعم  
Tertemiz  ًةرطَهم 

Karanlıkta kalanlar َونظِْلمم 

Đle   عم 

Geçim zamanı ًاشاعم 

Yüz çevirenler ِرِضنيعم 

Sıkışan bulutlar اِتِصرعم  
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Sizinle  كُمعم  
Benimle  ِعيم  
Akan, kaynaktan çıkan ِعٍنيم 

Gazaba uğramış وِبضغم  
Bağışlama  ٌةِفرغم  
Akın edenler, baskın yapanlar اِتِغريم  
Başarı ödülü ًفَازام 

Kurtulanlar, başarılı olanlar َونفِْلحم 

Kabirler قَاِبرم  
Kafaları kalkık olanlar قْمونَمح 

Mekan, yer  كَانة-مكَانم  

Mekanlar, yerler ةكَانم 

Yerleri, mekanları ِتِهمكَانم  
Yüz üstü ًاِكبم  
Tuzak kurdu كَرم - كُرمي  

Đkram edilenler ِمنيكْرم 

Başkanlar, liderler ُلَأم  

Melekler ُلَاِئكَةم  
Onun melekleri ٰلِئكَِتِهم  
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Melik, hükümdar ِلكم  
Mülk, hükümranlık لْكم   

Melek لَكلَاِئكَة -  مم  

Sahip oldu لَكم -ِلكمي  

Melekut, hükümranlık لَكُوتم  
Şundan ki  şeylerden  اِمم=ِمن +ام 

Bağlanmış ةددمم  
Ondan نِمم  =ِمن +نم 

Kesilen  وٍننمم 

Kim? Ki o  نم 

-den, -dan ِمن  
Açlıktan ٍعوج ِمن  
Korkudan ٍفوخ ِمن  
Şerden رش ِمن  
Bizden önce اِلنِمن قَب  
Bizden  اِمن  
Menziller, evreler َاِزلنم  
Menfaatler, faydalı şeyler اِفعنم  
Yolları, omuzları ااِكِبهنم  
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Đndirenler ِزِلنمني 

Ayrılanlar  نفَكِّنيم  
Atılmış نفُوِشم  
Sizden  كُمِمن  
Ondan (er) هِمن  
Ondan (dş) اهِمن  
Beşik  ًاداِمه 

Hidayete ermiş olanlar َوندتهم 

Müheymin, gözetip koruyan ِمنيهم  
Onun tartıları هاِزينوم 

Ölüm  توم  
Ölüler  ىتوم  
Ateş çıkaranlar اِتوِريم  
Tutuşturulmuş ُةوقَدم  
Mevlamız  االَنوم  
Ölü, leş ُةتيم  
Ahit, anlaşma  ِميثَاق 

Belirlenmiş vakit ًِميقَاتا 

Çağırdı, nida etti ىاداِدي  - نني  
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Taraftarlar, meclis هاِدين 

Ateş ارن   

Đnsanlık, insanlar اسن  
Perçem  ِةاِصين 

Đkiyüzlü oldu, münafık oldu  افَقن -اِفقني  

Haber ِإبن  
Haber verdi َأبئُ- نبني  

Bitki, nebat ًاتابن 

Sizi imtihan ederiz كُمنلُوبن  
Peygamber  ِبيون نِبياء   نِبيأَن  

Peygamberler ونِبين - ِبينني 

Yaparız, kılarız ِلعجن  
Kurtardı ىجي- نجني  

Biz  نحن 

Diriltiriz, yaşatırız ِييحن  
Mühürleriz  ِتمخن  
Çıkarırız  ِرجخن  
Hurmalık  ِخيٍلن  
Đkaz eden, uyaran ِذيرن 
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Sizi taşlarız كُمنمجرن  
Đndirdi َلزلُ- نزني  

Arttırırız, çoğaltırız كُمِزيدن  
Kadınlar  اءِنس 

Yardım dileriz نِعيتسن  
Yakalarız  ًفَعاسن  
Soyup alırız, çıkarırız لَخسن  
Đşitiriz  عمسن  
Unuttular واسن  
Unuttu  ِسيى- نسني  

Unuttuk اِسينن  
Đstersek  ْأشن  
Đsteriz  اُءشن  
Açmamız, genişletmemiz حرشن  
Dönüş  ورشن 

Yardım رصن  
Yardım etti, kurtardı  رصن - رصني  

Onların yardımı مهرصن  
Yardımcı  ِصرين 
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Misal veririz  اهِربضن  
Yediririz, besleriz طِْعمن  
Nutfe, damla طْفٍَةن  
Baktı, bekledi  ظَرن -ني  ظُر 

Đbadet ederiz دبعن  
Aklederiz  ُِقلعن  
Biliriz  لَمعن  
Evet  معن 

Ne iyi, ne güzel  مِنع 

Nimet ةمِنع 

Ömür veririz هرمعن  
Nimetler ِعيِمن  
Onları boğarız مِرقْهغن  
Üfleyenler فَّاثَاتن  
Üflendi  ِفخن  
Fark gözetiriz, ayırt ederiz قفَرن  
Nefis, kişi  فْسفُس   -نأَن  

Faydalandı فَعن - فَعني  

Nefret  فُوٍرن 



 

                77 
 

Azaltma, eksiltme قٍْصن  
Toz duman ًقْعان 

Yazarız  بكْتن  
Benim inkarım, beni inkar 
etmek ِكِرين 

Ters çeviririz هكِّسنن  
Gündüz  ارهن 

Nehir  رهار-نهأَن  

Işık, nur, aydınlık ورن  

Uyku مون  
Uykunuz  كُممون  
Bunlar    ِلَاءهؤ 

Göç etti  راجه -اِجرهي  

Haviye, uçurum ٌةاِويه 

Hidayet, yol gösterici ىده  
Yol gösterdi  ىدِدي- ههي  

Bu (er)    ذَاه 

Bu (dş), bunlar (akılsız çoğul)   هِذِه 

mi? mı? ْله  
Onlar (er), onların (er)   مه 
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O ikisi (ikil)   امه 

Arkadan çekiştiren ٍةزمه  
Onlar, onları, onlara (dş)  نه 

O (er)    وه 

O (dş), Onlar (akılsız çoğul)    ِهي 

O (dş)  هِهي 

Ve, (ayrıca yemin harfi) و 

Bir اِحدة- واِحدو  

Ve bize merhamet et انمحارو  
Ve ona istiğfar et هِفرغتاسو  
Ve secde et دجاسو  
Ve misal ver, vur ِرباضو  
Ve affet فاعو  
Ve bağışla اغِْفرو  
Ve yakınlaş ِرباقْتو 

Baba  اِلدو 

Ana-Baba  نياِلدو 

Ve ayrılın واازتامو  
Ve karısı هأَترامو  
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Ve kurban kes رحانو 

Sağlam ثْقٰىو  
Buldu  دجو -ِجدي  

Seni buldu كدجو  
Yüz   هجوه -وجو  

Onun yüzü ِهِهجو  
Yüzler  وهجو 

Sevdi, istedi دو -دوي  

Seni terk etti كعدو  
Geride bıraktı ذَرو -ذَري  

Arkasında    اءرو 

Miras aldı َِرثِرثُ- وي  

Yükünü taşıdı رزو -ِزري  

Senin yükün كرِوز 

Ortasına dalarlar طْنسو  
Kapsadı, anladı, kuşattı ِسعو -عسوي  

Takati, yapabileceği اهعسو  
Vesveseci اسوسو  
Tarif etti, atfetti فصو -ِصفي  
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Koydu, yerleştirdi  عضو -عضي  

Senden kaldırdık, aldık انعضو كنع   
Vaad  دعو  
Vaad etti  دعو -ِعدي  

Uygun, münasip ًِوفَاقا 

Karanlık çöktü قَبو  
Vaki oldu قَعو -قَعي  

Korudu, kurtardı  قَىِقي- وي  

Vekil, birisi adına iş yapan  ِكيلو 

Çocuk   لَدلَاد  -وأَو  

Şayet, eğer لَوو  
Ve bana ِليو  
Velî, dost, arkadaş ِليو  
Döndü لَّىلِّي- ووي  

Ve o şey ki, ve değil امو =ا+ وم  
Melekler َآلِئكمةو  
Parlak, aydınlık ًاجاهو 

Karşılıksız verdi بهو -بهي  

Ve azap eder ذِّبعيو  
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Yazıklar olsun, vay haline ٌليو  
Verirler  واتؤي  
Verir ِتيؤي 

Onu yorar هدؤي  
Zarar verir, eza eder  ِذيؤي 

Đnanır, iman eder ِمنؤي 

Đnanırlar  نوِمنؤي  
Ağır gelir, zor gelir, yorar ُئيود  
Ey اي ا أَيا-هي  أَيا  ته 

Reddeder ىأْبي 

Size gelir أِْتكُمي  
Gelir أِْتيي 

Onlara gelir أِْتيِهمي  
Tutar, yakalar ُذأْخي 

Yer ُأْكُلي 

Yemeleri  أْكُلُواي  
Yerler  َأْكُلُوني 

Keşke, yazık تالَيي  
Emreder رأْمي 
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Emniyette olur, güvenir ْأي نم 

Yazık bize الَنياوي  
Arar, ister ِغيتبي 

Değiştirir ُلدبي 

Müjde verir رشبي 

Görür, gözetir ِصربي 

Görürler  َونِصربي 

Kaldırır, diriltir  ُثعبي 

Đster, arar ِغيبي 

Erişir, ulaşır  ُلُغبي 

Sizi imtihan eder كُملُوبي  
Ağarır  ضيبي 

Açıklar نيبي 

Takip eder ِبعتي 

Açığa çıkar نيبتي 

Alır, edinir, benimser ُِخذتي 

Düşünüp öğüt alır ذَكَّرتي 

Bekler, fırsat bekler صبرتي 

Terk eder  كرتي 
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Soruşur ُائَلستي 

Soruşurlar استلُونَئَي 

Düşünür, tefekkür eder فَكَّرتي 

Düşünürler َونفَكَّرتي  
Korunur, sakınır, korur ِقيتي 

Konuşurlar  َونكَلَّمتي  
Okur لُوتي 

Tamamlar  ِتمي 

Tevbe eder وبتي 

Öldürür, tamamını verir فَّىوتي 

Vekil eder ُكَّلوتي 

Geri döner, dost edinir لَّىوتي 

Yetim مِتيي  
Mücadele eder, cihat eder اِهدجي 

Bulur ِجدي 

Seni bulur كِجدي  
Akar  ِريجي 

Karşılığını verir ِزيجي 

Yapar, yerleştirir, kurar  ُلعجي 
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Yapması  ْلعجي  
Toplar  عمجي 

Gelir ِجيُءي 

Kurtarır, korur ِجريي  
Sizi hesaba çeker كُماِسبحي  
Sever ِحبي 

Üzülür  ُنزحي 

Seni üzmesi كنزحي  
Düşünür, hesabeder  بسحي 

Đyilik eder ِسنحي 

Toplar, bir araya getirir   رشحي 

Teşvik eder ضحي  
Korur  ُفَظحي 

Hak etmesi ِحيق  
Hükmeder  كُمحي 

Helal kılar, bekletir  ُِّحلي 

Taşır ُِملحي 

Yaşar, selamlar ايحي 

Kuşatır, anlar ُِحيطي  
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Kuşatırlar, anlarlar ِحيطُونَي  
Yaşatır, diriltir ِييحي 

Onu yaşatır, diriltir اِييهحي  
Aldatırlar َنواِدعخي  
Korkar افخي 

Đhtilaf eder, farklı olur ِلفتخي 

Çıkar  جرخي 

Çıkarır ِرجخي 

Onları çıkarır مهِرجخي  
Kaybeder  رسخي 

Göçürür, yere geçirir ِسفخي  
Korkarlar  َنوشخي  
Korkar ىشخي 

Çekişirler  َونمِخصي 

Saklar  ِفيخي 

Ebedi olur لُدخي  

Yaratır  لُقخي 

El   دِدي-يأَي  

Đki el ادي  
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Onun iki eli اهدي  
Girer  ُلخدي 

Sokar ُِخلدي 

Girerler َنلُوخدي  
Đtip kakar عدي  
Çağırır, dua eder وعدي 

Đsterler  َونعدي 

Onun eli ِدِهي  
Geride bırakır ذَري 

Hatırlar ُذْكي ر 

Gider  بذْهي 

Tadar ذُوقي 

Tadarlar َذُوقُوني  
Tattırır  ِذيقي 

Görmesi ري  
Riya ederler َوناؤري 

Miras alır ُِرثي 

Döndürülür  ِجعري 

Döndürülürler َونِجعري 
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Umarlar, ümit ederler َونجري  
Merhamet eder  محري 

Đade eder, geri verir دري 

Benim için irade etmesi ِنِردي  
Rızık verir  قزري 

Size rızık verir قُكُمزري  
Göndermesi  َِسلري  
Gönderir ُِسلري 

Razı olur ىضري 

Yükseltir  فَعري 

Binerler َونكَبري 

Onu görür هري 

Görmeleri  اوري  
Gösterilmesi  اوري  
Görür ىري 

Gösterir ِريي 

Niyet eder, ister ِريدي 

Yükünü taşır ِزري 

Arttırır ِزيدي 



 

                88 
 

Süsler  نيزي 

Ya Sin يس 

Sorar ُأَلسي 

Size sorar أَلُكُمسي  
Tesbih eder, yüceltir, över حبسي  
Yüzerler  َونحبسي 

Kabul eder, cevap verir  ِجيبتسي 

Yapabilir ِطيعتسي 

Yapabilirler  َونِطيعتسي  
Acele eder ُِجلعتسي 

Af diler ِفرغتسي 

Doğru olur, doğru gider ِقيمتسي 

Tekebbür eder, büyüklenir كِْبرتسي 

Alay eder ِزئهتسي 

Alay ederler  َِزئُونهتسي 

Aynı olur, eşit olur ِويتسي  
Secde eder  دجسي 

Sihirler  رحسي 

Kontrol altına alır  رخسي 
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Saklar, gizler ِسري 

Kolaylık  ًراسي 

Đsraf eder, aşırı gider  ِرفسي 

Saklarlar, gizlerler َونِسري  
Koşar, çalışır ىعسي  
Teslim olur سيِلم 

Đşitir  عمسي 

Đşitirler  َونعمسي  
Kötü olur وُءسي 

Kararır دوسي 

Đster, diler اُءشي 

Ortak koşar ِركشي 

Ortak koşarlar َِركُونشي  
Anlar, şuur eder  رعشي 

Şefaat eder فَعشي  
Şükreder  كُرشي 

Şükrederler  َونكُرشي 

Şahit olur دهشي 

Olur ِبحصي 
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Sabreder ِبرصي 

Geri döner, engeller دصي 

Çıkar ردصي  
Doğrular قدصي 

Doğru olur  قدصي 

Tarif eder, atfeder ِصفي 

Doğru olur, iyi olur  لَحصي 

Islah eder, düzeltir ِلحصي 

Yanar, ateşe girer صلَىي  
Đsabet eder, başına gelir ِصيبي 

Zarar verir رضي 

Vurur ِربضي 

Koyar, yerleştirir عضي 

Hata eder, yanılır   ُِّضلي 

Hatada bırakır, saptırır ُِّضلي 

Azgınlık eder ىطْغي 

Đtaat eder ِطيعي 

Zulmeder ظِْلمي 

Düşünür, zanneder, inanır ظُني 
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Tapar, ibadet eder  دبعي 

Tapmaları, ibadet etmeleri وادبعي  
Vaad eder ِعدي 

Sayar دعي 

Hazırlar  ِعدي 

Cezalandırır, azap eder ذِّبعي 

Yüz çevirir ِرضعي 

Bilir, tanır   ِرفعي 

Sana verir ِطيكعي  
Affetmesi فُوعي 

Anlar, akleder ُِقلعي 

Aklederler, anlarlar َِقلُونعي 

Öğretir لِّمعي 

Bilir لَمعي 

Bilmesi  لَمعي 

Bilirler  َونلَمعي 

Đlan ederler, açıklarlar َونِلنعي 

Çalışır, yapar ُلمعي 

Yapması, çalışması ْلمعي  



 

                92 
 

Aldatır ِغري 

Boğar ِرقغي  

Affeder, örter ِفرغي 

Zenginleştirir ِنيغي 

Açar, zafer verir  حفْتي 

Đftira eder, uydurur ِريفْتي 

Đfsad eder, bozar فِْسدي 

Günah işler  قفْسي 

Yapar  ُلفْعي 

Başarır فِْلحي 

Başarır  فُوزي 

Savaşır ُقَاِتلي 

Kanat açarlar قِْبينض  
Öldürür  ُلقْتي 

Öldürülür  ُلقْتي  
Karar verir, kadir olur قِْدري 

Đleri gönderir مقَدي 

Okur ُأقْري 

Karar verir, icra eder قِْضيي 
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Vaki olur قَعي 

Oturur, geride kalır  دقْعي 

Söylemesi, demesi َقُولي  
Söyler, der ُقُولي 

Söylerler, derler َقُولُوني  
Ayağa kalkar قُومي 

Korur, kurtarır ِقيي 

Yapar, düzeltir, kılar ِقيمي 

Kılmaları  واِقيمي  
Đkame ederler, kılarlar َنومِقيي  
Kesin ِقِنيي  
Yakın olur, olayazar, tuzak 
kurar كَادي 

Yazar  بكْتي 

Yalan söyler كِْذي ب 

Yalanlar كَذِّبي  
Seni yalanlar ككَذِّبي  
Yalanlarlar َنوكِْذبي  
Hoşlanmaz هكْري 

Kazanır كِْسبي 
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Kazanırlar َونكِْسبي 

Đnanmaz, nankörlük eder  كْفُري 

Yeter كِْفيي 

Teklif eder كَلِّفي  
Olur ُكُوني 

Tuzak kurar ِكيدي 

Doğurması  ِلدي  
Lanet eder  نلْعي 

Atar, yerleştirir لِقيي 

Yayar دمي 

Dokunur سمي 

Onları tutar نِسكُهمي  
Size dokunur كُمنسمي  
Yürür  ِشيمي  
Tuzak kurar  كُرمي 

Sahip olur ِلكمي 

Sahip olurlar  َِلكُونمي  
Mani olurlar عنمنَيو  
Ölür وتمي 
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Öldürür ِميتي 

Sağ, yemin   نِميان -يمأَي  

Çağırır, nida eder   اِديني 

Đkiyüzlü olur, münafık olur اِفقني 

Haber verir ُئبني 

Büyütür  ِبتني 

Atılır  َّذَننبي  
Yakışır, yaraşır ِغيبني  
Son verir, kaçınır ِهنتي  
Kurtarır يجني 

Kurtarır  ِجيني 

Đkaz eder, uyarır ِذرني 

Đndirir ُلزني 

Đndirir, açıklar ُِزلني 

Akın ederler  َِسلُونني 

Unutur ىسني 

Üretir, yaratır, büyütür  ُِشئني 

Yardım eder, kurtarır  رصني 

Size yardım eder كُمرنصي  
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Onlara yardım edilir َونرصني 

Bakar, bekler  ظُرني 

Bakarlar, beklerler َونظُرني  
Nimet verir  ِعمني 

Üflenir نفَخي  
Faydalanır  فَعني 

Harcar, infak eder ِفقني 

Harcarlar, infak ederler َنِفقُوني  
Kurtarılırlar َقَذُونني 

Beni kurtarırlar ِقذُوِنني   
Döner, geri döner قَِلبني 

Đnkâr eder  ِكرني 

Yasaklar  ىهني 

Göç eder اِجرهي 

Karşılıksız verir بهي 

Doğru yolu bulur  ِديتهي 

Yol gösterir ِديهي 

Helak eder ِلكهي 

Vahyeder, ilham eder وِحيي 
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Sever, ister يدو 

Kapsar, anlar عسوي 

Vesvese verir ِوسسوي  
Đcra eder, yerine getirir وِفيي 

Yakinen inanırlar َنوِقنوي  
Doğurulması  ولَدي 

Döner لِّيوي 

Gün موام -  يأَي  

O gün ِئٍذموي  
 

 


