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Fiilin Anlamını Değiştiren Harfi Cerler 
 

     

ََيِْت  –أََتى   Gelmek  ِب Getirmek 
 َفْأُتوا ِبُسورٍَة ِمْن ِمْثِلهِ 

“...onun benzeri bir sure getirin!” [2/23] 
 Uğramak, karşılaşmak َعَلى  

قَ ْومٍ  َعَلى َفأَتَ ْوا  
“... bir kavme uğradılar (karşılaştılar)..” [7/138] 

ََيُْخذُ  -َأَخَذ   Almak َعَلى 
Kınamak, engel olmak, söz 
almak, cezalandırmak, 
yüklenmek 

الل ِ  مِ نَ  مَّْوثًِقا َعَلْيُكم َأَخذَ  َقدْ   
“... Allah adına sizden söz aldı..” [12/80] 

 و أَخْذُتُْ على َذِلُكْم إْصرِي
“...ve bu ahdimi yüklendiniz mi?” [3/81] 

  Götürmek إلى  
  Başlamak بِ   
  Başlamak ف ي  

َُيَدِ ي -أَدَّي   Ödemek, eda 
etmek, yerine 
getirmek 

 إلى
Ulaştırmak, götürmek, sebep 
olmak 

إِلَْيكَ  يُ َؤدِ هِ  بِِقنطَارٍ  ََتَْمْنهُ  ِإن َمنْ  اْلِكَتابِ  أَْهلِ  َوِمنْ   
“...Ehl–i kitaptan öylesi vardır ki, ona yüklerle mal 
emanet bıraksan, onu sana noksansız ulaştırır...” 

[3/75] 

  sunmak (.bir hizmet vb) لِ   

 Vaz geçirmek, saptırmak َعنِ  İftira atmak  كُ ََيْفِ  -َك أَفَ 
تَ َنا قَاُلوا َناتِ آلَِ  َعنْ  لَِتْأِفَكَنا َأِجئ ْ  

“Sen bizi tanrılarımızdan çevirmek 
için mi bize geldin? dediler.” [46/22] 

ََيَْمنُ  -أَِمَن   Emin olmak, 
güvende olmak على İtimat etmek, güvenmek 

يُوُسفَ  َعَلى ََتَْمنَّا لَ  َلكَ  َما  
“Sana ne oluyor da Yûsuf hakkında 

bize güvenmiyorsun.” [12/11] 
يُوِمنُ  -آَمَن   Emniyette 

olmak, emin 
kılmak 

 ب
İnanmak, tasdik etmek, 
güvenmek 

ِِبْلَغْيبِ  ِمُنونَ يُ ؤْ  الَِّذينَ   
“Onlar gayba inanırlar.” [2/3] 

يَ ْبُدو -بََدا   Ortaya çıkmak, 
görünmek  ِل Bir görüş ortaya çıkmak 

اآلايتِ  رَأَُوا َما بَ ْعدِ  ِمن َلُمْ  بََدا ُثَّ   
“... işaretleri gördükten sonra ... görüşü ortaya 

çıktı...” [12/35] 

يَ ُتوبُ  -ََتَب   Dönmek, 
vazgeçmek 

 Tevbeyi kabul etmek على
َعَلْيُكمْ  فَ َتابَ   

“... böylece tevbenizi kabul etti” [2/54] 

ََيْزِي -َجَزى   Karşılığını 
vermek 

  Yerine geçmek َعنِ 
َشْيئاً  نَ ْفسٍ  َعنْ  نَ ْفس   زِيتَْ  لَ   

“kimse kimsenin yerine bir şey ödemez” [2/48] 

يَ َتَجاَوزُ  -َتَاَوَز   Geçmek, aşmak  َِعن Bağışlamak, göz yummak 
مْ َسيِ َئاتِِ  َعن َونَ َتجاَوزُ   

“... ve kötülüklerini bağışlarız” [46/16] 

يءُ  -َجاَء  َيَِ  Gelmek  ِب Getirmek 
ق ِ لَْ ِبِ  ِجْئتَ  اآلنَ   

“şimdi gerçeği getirdin” [2/71] 

ُُيِْسنُ  –أْحَسَن   İyi yapmak إلى İyilik yapmak 
إِلَْيكَ  اللَُّ  َأْحَسنَ  َكَما  َوَأْحِسن  

“Allah’ın sana yaptığı gibi iyilik yap” [28/77] 

 بِ   
İyilik yapmak, lütufda 
bulunmak 

يب َأْحَسنَ  َوَقدْ   
“... bana iyilik yapmıştır” [12/100] 

َُيُْكمُ  –َحَكَم   Hüküm sürmek  ِب Hükmetmek  ِِْبْلَعْدلِ  ُكُمواتَْ  َأن  
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“... adaletle hükmetmenizi..” [4/58] 

ُيَِلّ  -َحلَّ   Helal olmak, 
konmak, 

yerleşmek 
 İnmek, başına gelmek َعلىَِ

ّمِقيم   َعَذاب   َعَلْيهِ  لّ َوُيَِ   
“...başına sürekli bir azap iner” [11/39] 

ُيُِيطُ  -َأَحاَط   Duvar yapmak, 
korumak  ِب 

Bir şeyi kuşatmak, tamamını 
kavramak 

ِعْلِمهِ  ِمنْ  ِبَشْيءٍ  يُطونَ ُيُِ  َولَ   
“... onun ilminden hiç bir şeyi kavrayamazlar...” 

[2/255] 

ُيَِيفُ  -َحاَف   Kayırmak  َعلَى Zulmetmek 
َعَلْيِهمْ  اللَُّ  يفَ ُيَِ  أَن اُفونَ يََ  أَمْ   

“...Allah’ın kendilerine zulmetmesinden 
korkuyorlar...” [24/50] 

ُيَِيقُ  –َحاَق   Ovmak  ِب 
Kuşatmak, sarmak, isabet 
etmek 

ِِبَْهِلهِ  ِإلَّ  السَّيِ ئُ  اْلَمْكرُ  يقُ ُيَِ  َوَل   
“... tuzak ancak onu yapanı kuşatır” [35/43] 

 –َخَسَف 
 َيِْسفُ 

Batmak, 
çökmek, 
eksilmek 

 بِ 
Batırmak, çökertmek, 
eksiltmek 

اأَلْرضَ  مُ بِِ  الل ُ  ِسفَ يَْ  َأن  
“... Allah’ın onları yere çökertmesi..” [16/45] 

َيَْضعُ  –َخَضَع   Boyun eğmek, 
eğilmek  ِب Bşi yumuşatmak 

ِِبْلَقْولِ  َضْعنَ تَْ  َفَل   
“... sözü yumuşatmayın...” [33/32] 

ُيِْلدُ  –َأْخَلَد   Kalıcı yapmak, 
ebedi yapmak 

 إلَى
Meyletmek, saplanmak, bel 
bağlamak 

اأَلْرضِ  ِإلَ  َأْخَلدَ  َوَلِكنَّهُ   
“... fakat o yeryüzüne saplandı...” [7/176] 

 –َتَلََّف 
 يَ َتَخلَّفُ 

Geride 
bırakmak 

 Geri kalmak َعنِ 
للاِ  َرُسولِ  َعنْ  يَ َتَخلَُّفوا َأنْ   

“... Allah’ın Rasulünden geri kalmaları...” [9/120] 

َيُْلو –َخَلى   Boş olmak  ِل Yalnız başına yapmak 
أَبِيُكمْ  َوْجهُ  َلُكمْ  لُ يَْ   

“...babanızın ilgisi yalnız size kalır...” [12/9] 

 Baş başa kalmak إلَى  
َشَياِطيِنِهمْ  ِإلَ  َخَلْوا َوِإَذا  

“... şeytanlarıyla baş başa kalınca...” [2/14] 
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