
 

1 

Sahip oldu  َْملََكت Hür-namuslu kadın َُْصنَات  ال ُمح 

1 

Helal kılındı  ْأُِحل Eller ُْأَي َمان 
Siz faydalandınız ِْتَع تُمْ ا تَم  س   Korunan َِْصنِين  ُمح 
Karşılıklı razı oldunuz  ْتُم  ُمَسافِِحينَْ  Zina eden تََراَضي 
Genç kızlar ِْفَتَيَات Uzunluk-genişlik ًْل  َطو 

2 

Aile ِْأَه ل Nikâh edin ِْن ِكُحوا  

2 

Gizli dostlar  ْدَان  ُمت ِخذَاتِْ Almak أَخ 
Korktu ََْخِشي Korunur  ِْصن  أُح 
Milletler َُْسنَن Zorluk  َْعنَت 
Yaslarız/atarız ِلي  Siz نُص 

meylediyorsunuz 
 تَِميلُوا

3 

Sakınıyorsunuz َْن تَنِبُوا Sakının تُن َهو   تَج 

3 

Kötülükler/günahlar َِْسي ِئَات Örteriz  ْنَُكف ِر 
Temenni ediyorsunuz ا  ُمد َخًلْ Giriş تَتََمن و 
Hakim َْاُمون  َمَواِليَْ Sahip/bağlı قَو 
 َحافَِظاتْ  Koruyan kadınlar قَانِتَاتْ  

4 

Uzaklaşın/uzaklaştırın ُُْجُروا ه   Öğüt verin ِعُظو 

4 

Ayrılık َِْشقَاق Yataklar َِْمَضاِجع 
Giriş ْتَاًل  َجارِْ Komşu ُمخ 
Cimrilik ِْل  يَب َخلُونَْ Cimrilik yapıyorlar بُخ 
Gösteriş/riya َِْرئَاء Alçaltıcı ُمِهينًا 

5 

Kötü oldu ََْساء Yakın قَِرينًا 

5 

Kat kat arttırılıyor  ْيَُضاِعف Ağırlık َِْمث قَال 
Eşit oldu ى  ِجئ نَا Geldik تَُسو 
Cunub ُجنُبًا Sarhoş ُسَكاَرى 
Dokundunuz ُْتُم  َغائِطِْ Tuvalet َلَمس 

1 Temiz 1 َصِعيدًا  َطي ِبًا 

Yüzler ُوُجوه Dokunun َسُحوا  ام 
Mekânlar َِْمَواِضع Din ِْين  الد ِ



 

Eğip bükerek لَيًّا Bizi gözet َراِعنَا 
Dürterek َطع نًا Diller َْأَل ِسن 

2 Silmek نَط ِمس Daha sağlam َْ2 أَق َوم 

Arka أَد بَار Yüzler ُوُجوه 
Yapılmış َْمف عُوًل Cumartesi ِْالس ب ت 
Temizleniyorlar َْيَُزكُّون İftira attı اف تََرى 
İftira atıyorlar َْيَف تَُرون Tohumdan çıkan ilk 

filiz 
 فَتِيًلْ

3 Asi-taşkın ِْالط اُغوت Put ِْ3 ِجب ت 

Engelledi  َْعن  Tohumun َصدْ 

üzerindeki filizin 

çıktığı siyah nokta 

 نَِقيًرا

Deriler ُُْجلُود Alevli/harlanmış 

ateş 
 َسِعيًرا

Değiştirdik بَد ل نَا Olgunlaştı-pişti  ْنَِضَجت 
Gölge ْ  يَذُوقُوا Tadıyorlar ِظلًّ

4 Ne kadar iyi ا  4 َظِليًلْ Koyu gölge نِِعم 

Sonuç ْتَأ ِويًل Çekiştiniz  ْتُم  تَنَاَزع 
Yemin ediyorlar َِْلفُون  Zannediyorlar-iddia يَح 

ediyorlar 
ُعُمونَْ  يَز 

Etkileyici بَِليغًا Muvafakat فِيقًا  تَو 
Teslim oluyor يَُسل ُِموا Zorluk َحَرًجا 

5 Katımızdan لَدُن ا Sağlamlaştırmak 5 تَث بِيتًا 

Hazırlık-korkulan şeyden 

sakınmak 
 َرفِيقًا Arkadaş ِحذ رَْ

Sevgi ْ َمَود ة Ağırdan alıyor  ْئَن  يُبَط ِ
Başarı ًزا لَي تَْيَاْ Keşke فَو   
ğalib geliyor ُْيَغ ِلب Satıyorlar  َُْرون  يَش 

1 Çocuklar ِِْول دَان Zayıflar َْعَِفين تَض   1 ُمس 

Tuzak ََْكي د Kasaba-şehir ِْيَة  قَر 
Korku ِْيَة  ُكفُّوا Ellerinizi çekin َخش 
Sen erteledin َْت ر   أََجلْ  Müddet أَخ 
Kule/burç ُروج ْب  İdrak ediyor ُْيُد ِرك 



 

2 Neredeyse yapmıyorlar ََْلْيََكادُون Tahkim edilmiş ْ 2 ُمَشي دَة 

Söz َحِديثًا Derin anlıyorlar َْيَف قَُهون 
Gece komplo kuruyorlar َْيُبَي ِتُون Gece komplo kurdu َْبَي ت 
Yeterli/kâfi َكفَى Yüz çevir  ْأَع ِرض 
Yayıyorlar أَذَاُعوا Düşünüyorlar َْيَتَدَب ُرون 

3 Sıkıntı-güç بَأ ًسا İçyüzünü biliyorlar َْتَن بُِطون  3 يَس 

Size selam verildi  ُْحي ِيتُم Ceza ْتَن ِكيًل 
Selam  ْتَِحي ة Kuvvet sahibi ُمِقيتًا 
Baş aşağı çevirdi ََْكس  فِئَتَي نِْ İki gurup أَر 
Kasıtlı دًا  يَِصلُونَْ Bağlantı kuruyorlar ُمتَعَم ِ

4 Attı أَل قَى Hazırladı ْ 4 أََعد 

Müsavi değil تَِوي  َمغَانِمُْ Ğanimetler َلْيَس 
Yer değiştirmek ًِْحيلَة Oturanlar َْقَاِعدُون 
Çayır otlak vatan ُمَراَغًما Güç yetirebiliyorlar َْتَِطيعُون  يَس 
Ayakta قِيَاًما Yağmur  َْمَطر 

5 Yan ُِْجنُوب Oturarak 5 قُعُودًا 

Atıyor ِْم انًا Hain يَر   َخو 
İftira تَانًا  بَِريئًا Masum-suçsuz بُه 
Gizli toplantı وي تََملَْ Taşıdı نَج   اح 
Çağırıyorlar-dua 

ediyorlar 
 إِنَاثًا Dişi يَد ُعونَْ

1 Kesmek yarmak ُْيُبَت ِك Hayırdan 

uzaklaştırılmış 
 1 َمِريدًا

Değiştiriyor ُْيُغَي ِر Hayvanlar ِْأَن عَام 
Vaatte bulundu يَُمن ِي Hüsrana uğradı ََْخِسر 
Söz ْقِيًل Aldanış ُغُرور 
Kuruntu ِْ  َمِحيًصا Kaçacak yer أََمانِي 

2 Adalet ِْقِس ط Kadın 2 أُن ثَى 

Koca ِْبَع ل Kadın ْ َرأَة  ام 
Yüz çevirmek َراًضا  نُُشوز Serkeşlik إِع 



 

Askıda ُمعَل قَة Cimrilik  ْشُّح 
Daha yakın لَى عَةسِْ Genişlik أَو   

3 Eğip büküyorlar تَل ُووا Adaletli olmak 3 تَع ِدلُوا 

Korumak ِْوَْا تَح  ذَْس   Maruz تُع ِرُضوا 
Şükür ettiniz  ْتُم  ُكَسالَى Tembel َشَكر 
Kat  َْكد ر   Gidip geliyor َُْمذَب ذَبِين 
Kurtuldular لَُصوا فَلِْ En alt أَخ  َس   اْل 

4 Uzak gelecek zaman َْف تََصُموا Tutunun َسو   4 اع 
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