
Maide 15-17 

Onları iletir   َْيْهٖديِهم Gücü yeter   َقٖدير Oğlu    اْبن 
Helak etmesi  َي ْهلِك De   ْق ل Tabi oldu  َاتََّبع 
Esenlik   َِلام  اِْذنِهٖ  Onun izni ِكَتاب    Kitap السَّ
Gökler   ِٰمَوات  اََرادَ  İrade etti, istedi َكٖثيًرا  Çok السَّ
Şey  َشْيًپا İnkar etti  ََكَفر Yer yüzü  ِاْلاَْرض 
Yol    ِصَراط Hep, her   ك ل Onun annesi   ه  ا مَّ
Karanlıklar   ِالظُّل َمات Oldunuz, idiniz  ْك ْنت م Ehli   َاَْهل 
Dediler  َقال وا Mutlaka, 

andolsun  ْلََقد Onunla   ِبِه 
Mutlaka, 
andolsun  َْقد Size   ْلَك م O ikisinin 

arasında َما  َبْيَنه 
Açıklar    ي َبي ن Apaçık, 

açıklayan   ٖبين ونَ  Gizlersiniz م   ت ْخف 
Onları çıkarır  ْم ه  ْسَتٖقيم    Dosdoğru ي ْخِرج   َجاَءك مْ  Size geldi م 
Yaratır    َيْخل ق Mesih (Hz İsa)  َالَْمٖسيح Toptan, hep 

beraber َجٖميًعا 
İster    َيَشاء Hükümranlık    ْلك ول َنا  Peygamberimiz م   َرس 
Affeder  وا  رِْضَوانَه   Onun rızası ن ور    Nur َيْعف 
Sahip olur   َيْملِك Yol gösterir, 

iletir َيْهٖدى Yollar   َب ل  س 
 
 
 
 

Maide 116-120 

وٖنى ي وبِ  Beni edinin اتَِّخذ   ,Gaybler الْغ 
bilinmeyenler وا  Razı oldular َرض 

وا  Razı oldu َرِضىَ   Başarı الَْفْوز    Tapın اْعب د 

ٰمَواتِ   Dedin ق ْلَت  Ben bilirim اَْعَلم     Gökler السَّ

اِدٖقينَ   Dedim ق ْلت   Benim demem اَق ولَ    Doğru sözlüler الصَّ

كَ   Oldun ك ْنتَ  İki ilah اِلٰـَهْينِ   Senin kulların ِعَباد 

 En iyi bilen َعلَّام    Oldum ك ْنت   Bana emrettin اََمْرَتٖنى

ىَ   Sen onu َعلِْمَته   Değil, yok لَْيسَ   Annem ا م 
bilirdin 

ْمت  َما   Nehirler اْلاَنَْهار    Olduğun د 
sürece   َيك ون Olur  

 
 



Enam 59 

Karanlıklar   ِظ ل َمات Yer yüzü  ِاْلاَْرض Apaçık, 
açıklayan   ٖبين  م 

Onun katında, 
yanında   ِعْنَده Kara, toprak   الَْبر Anahtarlar    َمَفاتِح 
Gayb, 
bilinmeyen  ِالَْغْيب Düşer    ط وَ   O َتْسق   ه 
Kitap    ِكَتاب Tane    َحبَّة Deniz   ِالَْبْحر 
Kuru    َيابِس Yaş    َرْطب Yaprak    َوَرَقة 
  Onu bilir  َها  َيْعَلم    Bilir َيْعَلم 

Enam 74-79 

Batanlar   َاْلاِٰفٖلين Yüzümü 
döndürdüm   ْهت  اََتتَِّخذ   Edinir misin َوجَّ

Yardı, yarattı  ََفَطر Yüzüm   ََوْجِهى Severim   ُّا ِحب 
Rabbim  َرب ٖى Senin kavmin  ََقْوَمك Seni görüyorum  َاَٰريك 
Gördü   ََرا İşte böyle  ََكٰذلِك Putlar  اَْصَناًما 
Sapıklık    َضَلال Olması için  َلَِيك ون Battı   َاََفل 
Gökler   ِٰمَوات  اَْكَبر   Daha büyük اللَّْيل    Gece السَّ
Güneş   َْمس  ,Apaçık الشَّ

açıklayan   ٖبين  َبٖریء   Uzak, temiz م 
Yıldız  َكْوَكًبا Ortak koşanlar  َْشِرٖكين  ت ْشِرك ونَ   Ortak koşarsınız الْم 
Mutlaka eğer  ْلَئِن Hükümranlık   ََمَلك وت Doğru, dik َحٖنيًفا 
Babası  ِاَٖبيه Kesin inananlar  َوقِٖنين  َبازًِغا  Doğan الْم 
Muhakkak 
olurum  ََّلاَك ونَن Gösteririz  ن ٖرى Örttü   ََّجن 

 

 
 


