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Fussilet 30-38 

Secde etmeniz ُُا َ Eşit olur َِى َ Müjdelenin َااُِ
ştahı/iştahın çeker َٖ َ Sabrettiler اََُ En/daha güzel َُ َا
Kulluk edersiniz َنُُ َ Düşmanlık  ةَاََ Defet, geri püskürt َ اِد
Vaat olundunuz 
(edilgen) َنَُُ Büyük َٖ Sıın َِ ا
yilik َََُا Hakkıyla bilen َُٖا Dosdoru oldular اََُ ا
Pay ظَ Çok baışlayan رَُ Büyüklendiler اَُ َ ا
Hayat ِةَا Söz  َ Nefisleriniz, kendiniz َُُُا
Onları yarattı َََُ Sanki o ََُ Dostlarınız, velileriniz َُُِ َا
Çaırdı, dua etti ََد Oldunuz, idiniz ُ ُ Yalnızca ona ُهِا
Hakkıyla işiten ُٖ ا Biz ُ َ Aranda ََ َ
Kötülük َُ  ا Dürtme, kışkırtma غ َ ner, indirir ُل َََ
Bıkarlar, usanırlar ََنَُپ  ndirme ُُ zülmeniz اَُ َ
Onu kavuşur/ ulaşır َ َُ Veli, dost, yakın َِ Korkmanız اََُ
Seni dürter َََ َ Tespih ederler ََُُن stersiniz َنُ َ
Hucurat 13-14 

Tanışmanız اَُرََ nanmanız, iman 
etmeniz اُِ ُ nandık, iman ettik َا

Sizi yarattık َََُ Çok baışlayan رَُ En/daha takvalınız/ 
sakınanınız ُ َا

Hakkıyla haberdar 
olan َٖ Dedi ََِ Teslim olduk َ َ َا
Sizi yarattık َُ ََ Kabileler َََِ Amelleriniz, işleriniz َُِ َا
Erkek ََذ Sizi azaltır, eksiltir َُِ En/daha deerli 

olanınız َََُا
Şubeler, milletler, 
uluslar ُُ Kalpleriniz ُُُِ Dişi ُا
Henüz girmedi ُ َ  َِ Deyin اُُ taat etmeniz ُُٖا

Zariyat 49-60 

Başka ََا Kuvvetli َُٖا Birbirine tavsiye etti ا َاََ
Zikir ى ا Gibi, misli َِ Geldi ََا
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Pay َُِذ Cinlenmiş نُ َ sterim ُاُٖر
Rızık veren  ُاقز ا Uyarıcı َٖ Arkadaşları َِِ َا
Rızık ق رِز Ve insan َِ اَ Kınanan مَُ
ki eş َِ َز üt ver َذ Kılmanız, olmanız َُا َ
Sihirbaz َِ Benden acele isterler ِنُِ َ َ üt alırsınz َنََُ
Azanlar َنَُ Beni doyurur ِنُُِ Fayda verir َُ َ
Zülm/haksızlık ettiler اََُ Vaat olunurlar (edilgen) َنَُُ Cin ِا
Dön لََ Günleri ُِِ َ Veyl olsun, yazıklar 

olsun, vay haline  َ
Kaçın, firar edin ِا Kavim م َ Onlardan önce ِِ َ
Bana kulluk etmeleri ُُِن َ şte böylece/böyle َِ َ Kuvvet, güç ِة ُا


