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ÇAĞATAYCA BÎR KURAN TEFSİRİ 

HAMZA ZULFıKAR 

Türkçe Din Kitapları. 

Türkler, tarih boyunca girmiş oldukları dinlerin kutsal kitaplarına büyük 
önem vermişlerdir. Özellikle devlet büyüklerinin ele aldıkları bu konu ve 
bu yolda gösterdikleri çabalar asla küçümsenemez. Uygur hakanı Bögü 
Hakan, Mani dinini resmî din olarak kabul ettikten sonra rahiplerle yaptığı 
konuşmada kendisinin bile dinî açıdan yargılanabileceğim belirtmiştir. Sa-
manoğulları'nın Türk kumandanı E. Mansur b. Nuh, Kuran'ın Farsça'ya 
çevirilmesini bir hükümet görevi olarak ele almıştır. Gene Karahanh hüküm-
darı S. Buğra Han, İslâmiyeti kabul ederek onu ülkesine yaymaya çalışmış-
tır. S. Buğra Han, hakkında kaynaklarda verilen bilgiler pek az ve çoğu 
efsanevîdir.  İbn Miskavayih ve İbn Al -Asir adlı Arap kaynaklarının 
verdikleri bilgilere dayanarak M. 960 yılında 200.000 çadır Türk topluluğu-
nun toptan islâmiyeti kabul ettikleri tarihçilerce belirtilmekteyse de, bu tari-
hin S. Buğra Han'ın M. 956 yılındaki ölüm tarihinden önce olması gerektir. 

Bir inançlar manzumesi üzerine kurulan Şamanizm ile Manihaizm, Bu-
dizm ve Hiristiyanlığa ait dinî hikâyeler, dualar, ilâhiler ve diğer kutsal ki-
tapların Türkçeye yapılmış olan çevirileri bugün birer dil ve edebiyat mal-
zemesi olarak korunmaktadır. 

Şamanizm'in dinî kurallarını ve esaslarını içine alan belli başlı bir kitabı 
yoktur. Bu dinin esaslarını ve niteliklerini aydınlatan metinler Altaylar'da 
çalışmalar yapan V.t. Verbitski1 ve W.  Radloff2  gibi araştırıcıların tespit 
ettikleri dua ve ilâhilerdir. Bu kaynaklardan yararlanan A. İnan3 Şamanizm 
adlı kitabında bu dua ve ilâhileri yayınlamıştır. 

1. Altayskie inorodtsi, Moskova, 1903 
2. Aus Sibirien, Leipzig 1893; Proben 1. c. 1866, 2. c. 1868, 3. c. 1870, 9. c. 1907. 
3. Tarihte ve Bugün Şamanizm, Mataryaller ve Araştırmalar, TTK. VII. seri No: 24, 1954 
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Manihazim M. 762 yılında Uygurlarca devlet dini olarak kabul edilmiştir. 
M. 750-780 yılları arasında hükümdarlık etmiş olan Bögü Hakan bu dinin 
önderliğini yaparak Mani dinini resmî din olarak halkına kabul ettirmiştir.4 

Mani dini bibndiği gibi her şeyin zıt kutuplar altında çalışması ruh-madde, 
iyi-kötü, geee-gündüz, aydınhk-karanlık gibi esaslara dayanır. Bögü Ha-
kan'ın rahiplerle olan konuşması5, A.v. Le Coq'un Mani Metinleri6 bu dinin 
esaslarını aydınlatan belgelerdir. 

Manihazim'den şekil itibari ile az ayrılıklar gösteren Budizm'in esaslarını 
ise aslı Sanskritçe olan Çince'den Uygurca'ya çevirilen Suvarnaprabhasa7 

(Altun Yaruk), Huastuanift8  (Budist Tövbe Duası), Uygurica9, Maitrisimit10 

gibi eserlerde bulmaktayız. Suvarnaprabhasa'nın Uygurca çevirisi üzerinde 
R.R. Arat11 çalışmış. S. Çağatay1 2 bu eserden iki parçayı işleyerek yayınla-
mıştır. 

Codex Cumanicus'un13 ikinci bölümündeki dua ve ilahiler Hiristiyan Türk-
ler arasındaki Hiristiyanlık esaslarını aydınlatan eserlere örnek olarak veri-
lebibr. Hiristiyan Türkler geçen yüzyıllardan bu yana inceleme konusu olmuş, 
bugün Batılı bilginlerce bu konuda çalışmalar sürdürülmektedir14. 

VIII. yüzyıldan itibaren Türk Ulusu, Budist, Manihasit, Hiristiyanlık 
hatta Ateşperestlik gibi türlü dinlerin etkisinden çıkarak yavaş yavaş ve kısa 

4. Ş, Tekin, Mani Dininin Uygurlar Tarafından  Devlet Dini Olarak Kabul Edilmesinin 
1200. Yıldönümü Dolayısiyle TDAY 1962 1-11. s. 

5. W.  Bang ve A. v. Gabain, Türkische Turfan  Texte I SBAW, Berlin 1929. 
6. A.v. Le Coq, Türkische Manichaica aus Chatscho I SBAW Berlin 1912; II 1919; III 

1922 (çev. M. Köseraif  , Türkçe Mani Elyazmalan, İstanbul 1936 TDK.) 
7. W. Radloff  ve Maloff,  Suvarnaprabhasa, Petersburg 1913 
8. A. v. Le Coq, Khuastuanift  JRAS, 1911, Berlin 277-314. s. (Çev. s. Himran, Ankara 

1941 TDK.) 
9. F. W.K. Müller, Uygurica I ABAW 1908, II ABAW 1910, III ABAW 1920, IV. SBAW 

1931 (Çev. S. Himran, Uygurca Üç Hikâye, İstanbul 1946 TDK. ve Çaştani Bey Hikâyesi, 
İstanbul 1945 Ankara, TDK.) 

10. A.v. Gabain, Maitrisimit, Wiesbaden 1957 69+113 levha (Tan. Ş. Tekin TDAY 
1958) 

11. R.K. Arat, Uygur Devrine Ait örnekler Altun Yaruk, İstanbul 1936 
12. Altun Yaraktan İki Parça DTCF. yayını No: 46 Ankara 1945 
13. K. Gronbech, Codex Cumanisus cod. Lat. DXLIX: Faksimile, Kopenhagen 1936. 
14. Gennadios Skholarios'un 1455-1456 yılları arasmda Fatih'in isteği üzerine yazdığı 

İtikatname  Yunan harfleri  ile yazılmıştır. Bu eser üzerinde H. Kun çalışmıştır: Genhadios 
törük hitvallasa 1936 KCsA. R.H. Özdem, Ülkü X.c 1938 
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zamanda dünya üzerinde geniş bir bölgeye yaydan islâmiyete girmeye baş-
lamıştır. Zaten bu tarihlerde islâmiyet Türklerin bulunduğu bölgelere eriş-
miş, Hz. Ömer zamanında Türkler islâmiyeti benimsemeye başlamışlardır. 
Islâmiyetin Tesmen devlet dini olarak kabul edilmesi, Doğu Türkistan'da 
Karahanlılar zamanında X. yüzydda olmuş, buna bağlı olarak bu bölgede 
Kaşgar, Balasagun gibi kuvvetli islam kültür merkezleri doğmuştur. 

Kuran'ın çeviri işine gelince, X. yüzyıl ortalarına kadar Kuran herhangi 
bir dile çevirilmemiştir. Türk kumandanlarının idaresi altında bulunan Sa-
manoğulları zamanında (M. 876-999) E. Mansur b. Nuh Maveraünnehr' 
deki bilginlerden fetva  alarak Tebari15  Tefsiri'ni  ve Kuran'ı  Türk ve Fars-
lardan kurulu bir bilim heyyetine Farsça olarak çevirtmiştir. 

Kuran'ın Türkçe çevirileri üzerinde çahşan A. İnan15 , Karahalıların 
Maveraünnehr'de hakimiyet kurdukları tarihlerde Buğra Karahan (ölm. 
M. 956) zamanında Kutadgu  Bilig'in tamamlandığından söz açarak Kuran'ın 
Türkçe'ye çevirisinin bu tarihlerde yapılmış olması gerektiğini ileri sürmek-
tedir. 

Türkçe tefsirlere  kaynakhk eden Tebari  Tefsiri'nin  Tahran yayınında 
belirtildiğine göre bugün dünya üzerinde Tebari'nin  birçok yazma nüshaları 
vardır16. Tahran yayını bu yazma nüshalardan Saltanat Kütüphanesindeki 
nüshaya dayanılarak hazırlanmıştır. 

Doğu Türkçesinde Yazılmış Kuran Çevirileri 

Bugün bilinen en eski Kuran çevirisi 1914 yıhnda A.Z. V e 1 i d i17 tara-
fmdan  Karşi şehrinden bulunmuş yazarı meçhul "Anonim Kuran Tefsiri" 
dir. Eser Leningrad'da Asya Müzesi yazmaları arasında 2475 numarada ka-
yıtlıydı; şimdi İnstitut Narodav Azii Kitapbğı 332 numaradadır. A. Z. Ve-

15. Tercüme-i Tefsir-i  Tebari, Ferahem-i Araede der zaman-ı Saltanat-ı Mansur b. Nuh 
Samanî, Tashih ve ihtimam: Habib Yağmai, Tahran (1339) 1920, Kahire baskısı (1321) 1903; 
Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Tercümeleri Üzerine Bir İnceleme, Diyanet İşleri yaymı Ankara 1961 

16. Paris Biblioteque National nüshası; Ayasofya  nüshası (No: 687) Bursa Orhan Gazi 
nüshası; Meşed, Horasan nüshası; Asitane Revezi Kütüphanesi nüshası; Bursa Genel Kütüp-
hane nüshası (no: 1612) Nafiz  Paşa Kütüphanesi nüshası (no: 64) Londra, British Muzeum nüs-
hası; Merhim Azad nüshası; Çeşter Beyti nüshası; Bursa Haraççıoğlu kütüphanesindeki nüsha; 
Tahran Saltanat Kütüphanesindeki nüsha. 

17. Yost. rukopisi Ferganskoy oblasti ZVO 1916 T. XXIII, 249 s. 
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lidî ilk olarak bu yazmayı tanıtmış daha sonra W. Bartold1 8 bu çeviriyi 
kısaca tahlil etmiştir. Ayrıca F. Köprülü1 9 "Türk Edebiyatı Tarihi" adlı 
eserinde aşağı yukarı Bartold'un vermiş olduğu bilgilere dayanarak eserin 
son bölümlerine doğru yazarının Acemce'ye daha sık baş vurduğunu, Türkçe 
metinler arasına eski Acemce kelimeler koyduğunu söyleyerek yazarının İranlı 
değilse bile İran kültürü ile fazla  uğramış bir Türk olduğunu belirtnjektedir. 

Bize kalırsa eserde geçen ayetlerin Farsça bazı açıklamaları, eserin so-
nuna doğru sadece Arapça metnin yer alması, ayetlerin Türkçe açıklamaları 
yapılırken bazı yerlerde devrik şekiller kullanılması gibi Kuran çevrileri 
için normal sayılan ve pek çok Kuran çeviri ve tefsirlerinde  görülen bu özel-
liklere bakıp "Anonim Kuran Tefsiri"nin  yazarını bir İranlı olarak nitele-
mek peşin bir hüküm olur. Aşağıya koyduğumuz örnek parçalarda görüldüğü 
gibi yazar, ayetlerin Türkçe açıklamalarını verirken arada bir aynı şeyleri 
bir de Farsça olarak açıklıyor. Kimi yerde ise ayeti doğrudan doğruya Fars-
ça olarak çeviriyor. Pek âlâ Türkçeye çevirebileceği bu gibi yerlerde sebepsiz 
olarak yer yer Farsçaya baş vurmasına rağmen yazarının Türkçe çeviriler 
ve açıklamalar bölümündeki başarısını göz önüne alarak onu İranlı diye ni-
telemeye dilimiz varmıyor. 

(io8b> ' j u ^ a ' ı ' u C r o ı j "JL^G j j ç û i j a s ) 

İİL-Û» (J takı aytuldı takı kıldı câyîni anlar birle yacnî 
S -- SR ' -
yaratdı (16) câyini kökler birle ol kün kim yaratdı köklerni "Abdü'l-lâh 
bin cÖmer \ j j ' j ailxî j ayıtdılar kim ay takı kün yeti kat kökke nür (17) 
berür andağ kim nür berür yerde yüzi anlarınıng kökler taba turur 
arkaları yerler taba turur ve baczılar ayturlar kim ay (18) bu dünyâ 
kökinde turur takı anıng nün barça köklerge yeter ber-â-ber vey der 
âsmâni şikâfı  est ki nür-1 ml-tâbed 

"(110b) Terîgri tacâlâ yalğan aytur tep (15) gümcin nem-i revlm ki İblis 
ber hudây duruğ güyed" 

Buna benzer daha birçok yerlerde görüldüğü gibi Türkçe çeviriler 
yayında aşağı yukarı aynı şeyleri, yazar, bir de Farsça olarak vermektedir. 

18. Ein Denkmal aus der Zeit der Verbreitung des Islams in Mittelasien, Asia Majör II, 
Fas I. 1925, 125-127 s. (Çev. TM. II. c.) 

19. Türk Edebiyatı Tarihi, istanbul 1926, 190-194. s. 
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Özellikle hikâyeler bölümündeki sade, akıcı ve kelimelerin uygun şekil-
lerde kullanılması, devrik şekillere rastlanmaması, "Anonim Kuran Tefsiri" 
yazarının ancak ana dili Türkçe olan ve bunun yanında Arapça ve Fars-
ça'yı da iyi bilen bir Türk olduğu kanısını vermektedir. Aşağıya koyduğumuz 
şu küçük parçalar bile bu düşünceyi doğrular kanısındayım. 

süresi evveli Mekkede indi ol vaktda kim müsülmânlık 
yengi aşikâre bolu turur Ebu Bekrü'l-Şıddîk cOşmân cAli (3) müsülmân bolmış 
erdiler raziya'l-lâhum ecmacîn cümlesi otuz tokuz baş kişiler müsülmân bol-
mış erdiler dârü'n-nedve (4) atlığ ew içinde yaşru müsülmânlık kılur erdiler 
dârü'n-nedve kengeşgü sarây erdi yalawaç 'aleyhi's-selâm (5) tengri ta'âlâdın 
hâcet kılur erdi aytur erdi ilahî sen bu müsülmânlık dînini Ebü-Cehl îbn-i 
Hışâm birle ya (Ömer İbnü'l-Hattâb (6) birle âşikâre kılu bergil tep anıng üçün 
kim Ebü-Cehl Mekke içinde beg erdi anıng sözi yorık (7) erdi atı Ebü-Hakem 
erdi yalawaç 'aleyhi's-selâm Ebü-Cehl atadı cÖmer İbnü'l-Hattâb raziya'l-
lâhu er erdi yüreklig cayyâr alp erdi (8) kamuğ Mekke birewü... cÖmerdin kor-
kar erdiler anıng alpbkmdın anırig üçün yalawaç caleyhi's-selâm biregindin 
birini hâcet (9) kolu yarlıkadı bildi kim bu ikide biri müsülmân bolsa müsül-
mânlık dîni artar âşikâre bolur tengri tacâlâ müsülmânlıknı (10) cÖmerka berü 
yarlıkadı Ebü-cehlge yarlıkamadı maşrık mağrib halkı müsülmânlık birle 
köwenürler yana müsülmânlık cOmer birle (11) köwenür tep cÖmerninğ bir 
sinğili bar erdi küdegülig cOmerdin yaşru müsülmân bolmışlar erdiler Ebü-
Cehlge bir kün aydılar kim (12) Muhammed bir yengi dîn çıkarmış turur bir 
ança kişiler Muhammedge tep anıng dîninge kirmişler Ebü-Cehl aydı eger 
Muhammed ataları dînindin (13) adın yengi dîn çıkarmış erse fermânlağay  men 
kim Muhammedning başını yılan başı sokar teg sokkaylar tep aydılar (14) yâ 
Ebü-Hakem bu söz çm turur tep ol adındın keltürmiş turur tep ol sâcatda 
Ebü-Cehl caleyhi5l-lacne cOmerni alğalı (15) izdi 'Ömer keldi erse aydı ya cÖmer 
eşitür men kim Muhammed adın dîn çıkarmış bir ança kişiler anga kirtürmiş-
ler (16) barğıl eger anlar Hübel atlığ burhandın adıriga tapınur erseler Muham-
medning başını Muhammedge bütgenlernirîğ başını yılan başını (17) sokar teg 
sokğıl tep 'Ömer turdı kılıç hama'il kılıp baru başladı yolda singilinning kapu-
ğınğa tegdi erse (18) kirip kadaşımğa tüşeyin tep sakındı kapuğ üskünge tegdi 
erse ün eşitdi kulak tutup tıngladı (19) Kur'ân ünün eşitdi erse sirigili küdegüsi 
birle 4» süresini okır erdiler 'Ömer ança turup tıngladı (20) tengri tacâlânıng yar-
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lığım eşitip könğli yaru başladı anlar ti» sûresini okır erdiler Cü j J I L* 

r ^ r ' i j \\ / ı ^ ( 2 1 ) 'Ö\J£\  d O G 

J bu <1> iki harf  turur yalawaç 'aleyhi's-selâmnıng atı turur 
ve sûresi (22) inmesdin burun I l_lı sûresi inmiş erdi yala-
waç caleyhi's-selâm kilim ötünüp başını içgerü tartıp yatmış erdi (23) 
Cebrâ'il 'aleyhi's-selâm kelip yarhğ yetkürdi kim ° 1 L.J ya ol kişi 

kim başını içkerü tartıp yatmış erdi (24) 'a e * \ *>LJi ^ 1 J_JU II 
* , • ' ». •'.•(I I " - ' ° "l" ° o - S I l'- ' • ® >.0 J" 
yu! j J O I j-ÂJI J>J j j «cJLp :>jj I !>U-i <U~« (J-^-ajI i 1 

( 2 5 ) S jî j ^ c - ü ı 
yarlıkadı ya'ni turğıl tünle adakın meğer azrak tündin yatğıl yana azu 

• • .o 
yarlıkadı A-̂ .Lp i j j i yarlıkadı (26) ol yarım öze arturğıl bu âyetde hakikat 
baksa andağ bolur kim tünle uzak yatmağu kerek öküşreki (27) tündin tâcat 
içinde keçürgü kerek bu âyet keldi erse yalawaç caleyhi5s-selâm özüni ança 
emgetdi kim tâcat içinde tünle (28) adakın turdı namâz içinde adakları şişinçe 
iki adakı şişti terkin turmaz erdi tengri tacâlâ (29) bu süreni yarhğ yarlıkadı 
' j j û j ' ü f ^ f i O û  CÛ j j ' ı üİ ^ (3°)yarhkadı 

ç^l^C> "(j-3-J 3'j.r Jlî I ya Muhammed biz sanga anrng üçün ıdmadımız 
kim sen özüngni tapuğ tâ'at içinde emgetip helak (31) kılsasen bu Kur'ân bir 

& 0 ^ 

pend turur ol kişilerge . kim tengridin korkarlar azu yarlıkadı 
' J ^ l l j '^^yarl ıkadı bu kullar kim bar kök-
lerni yerlerni törütigliniıîğ ızmışmdan turur (32) yarlıkadı ü ı 

o j j ls'cJL>Z;  G j C. j i J C j 

" j ' - ^ l J , / « SJjCiL (27a-l) 'Ömer singli küdegüsi 
birle bu âyetlemi bu yerge tegdi okıdılar cÖmer tükel eşitdi erse sabrı 
karârı kalmadı takati yetildi(2) singlininnğ kapuğını öwke birle tokıdı könglin-
de andağ mundağ kim uluğ tengri Muhammedninğ tenğrisi turur yerler (3) kök-
ler ıdısı carş kürs anınğ tahte'ş-şerâ anınğ yer kök arasındaki kamuğ vilâyetler 
anıng Lât Hübel kim bizninğ (4) but burhanımız turur olarnınğ hiç nersesi 
yok cÖmer kapuğ tokıdı erse anlar bu sözni kizlediler cÖmer ermişini bilip (5) 
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kapuğ açtılar cÖmer kirdi aydı negü okır erdingizler menim katımda ewre 
okınğlar tep anlar aydılar ya 'Ömer seninğ (6) katında okımaz miz tep aydılar 
yâ 'Orncr bizke zinhar bergil tep cOmer anlarğa zinhar mühlet berdi anlar anda 

kidin4ssüresini (7) okıdılar aydılar^^^ÜI VLİol^Vl 'O^İa'N f  O I ̂  'İ& I 

bu câdü tengrisining yer kök anğar bolsa bizninğ (8) tengrilerimizning nerseleri 
bolmasa yok tep anlar aydılar ya cOmer Muhammed câdü ermes tep tengrining 
çın yalawaçı (9) turur ol bu burhanlarğa kim tapınur sizler anlar hiç nerse er-
mesler tep cOmer könglinde bu endişe tüşdi(lO) tefekkür  tüşdi anlarka aydı men 
Muhammedni öldürgeli barur men tep anlar aydılar ya cÖmer Muhammed birle 
sanğa nerse iş yok (11) hak üze turur anınğ idisi kavi turur 'Ömer turdı küde-
güsini singlini alıp dârü'n-ııedveke ilttü bardılar dârü'n-nedvere (12) tegdiler 
erse yalawaç 'aleyh's-selâm yârânları birle kamuğ anda erdiler 'Ömerniriğ katığ 
öwkesi kelmiş erdi dârü5n-nedvening(13)kapuğmı berkelep olturur erdilercÖmer 
öwkesi birle kapuğını katığ tokıdı erse bildiler kim cOmerning kapuğ tokıması 
turur (14) yalawaç cAlîka aydı ve yarlıkadı turğıl kapuğ açğıl tep yalawaç ca-
leyhiJs-selâm yârânları korkdı aydılar 'Ömer er turur şulb (15) yüreklig kerek 
siz kim anınğ birle çoğı tokuş bolsa siz tep CA1I kapuğka tegmes erken yala-
waç caleyhiJs-selâm özi (16) koba yarlıkadı kapuğka yakın tegdi erse CA1I kapuğ 
açdı yalawaç 'aleyhi's-selâm kapuğdm önğ elgin kapuğdın taşkaru (17) ıdıp 
cOmerning yakasını tutıp katığ ırğatdı 'Ömer aydı ya Muhammed meni adın 
emgetmenğ silkmeng tep eğer meni bir (18) adın silkse siz kamuğ endâmım etim 
süngükündin adrılır tep yalawaç yarlıkadı yâ cÖmer râst ayğıl nigü (19) işke 
keldinğ tep cOmer aydı men anınğ üçün keldim kim dininğizni manga carza 
kılsa siz men müsülmân bolsa men (20) tep sizke bütüp îmân keltürse men'Ömer 

kirdi olturdı takı ötündi süresi okuyu y arhkang tep (21) süresi evvel 
inmiş erdi okmdı cÖmer aydı uluğ tengri kim anınğ munca vilâyeti bolsa tep 
Lât (22) Hübel cUzzâka nerse yok ermiş yer kök carş tahte'ş-şerâ angar bolsa ol 
törütmiş bolsa tengrining (23) bolsa Lât Hübel 'Uzzânmğ nersesi yok ermiş 
anlar hiç nerse ermes ermişler imdi ne ayğu kerek (24) ne kılğu kerek yarlıkang 
tep ötündi yalawaç taleyhi:>s-selâm cÖmerka îmân carza kıldı müsülmân 

boldı erse yalawaç caleyhi>s-selâm yarhkadı(25) yâ cÖmer 
iıİJuJ-l 

kim müsül-
mânlık dînini bu ikide biri birle aşikâre kılğıl tep anınğ üçün kim yalawaç 
caleyhi5s-selâm tengri tapaladın (26) kollar erdi kim müsülmânlık dinini bu ikide 
biri birle âşikâre kılğıl tep 'Omerka yarlıkadı sizinğ müsülmânhkıngız (27) 
manga sewükrek turur Ebü-Cehl müsülmânlıkında köre tep Ebü-Cehl mel'ün 
yalawaçka telim cefâlar  kılmış erdi (28) bî-hıiredhk birle nâ-sezâlar sözlemiş erdi 
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yana cÖmerdin nerse cefâ  tegmişi yok erdi anınğ üçün kim (29) yarlıkadı kim 
siziıîg müsülmân bolmışınğız manga sewükrek turur tep cOmer raziyâ'l-lâhu 
canhu ötindi yâ Resul'l-lâh emdi bizke ne (30) kılğu kerek turur tep yalawaç 
'aleyhi's-selâm yarlıkadı biz yenğil Kacbe ewinge barmış kerek namâz anda 
kılmış kerek kılsamız (31) tep cÖmer ötündi nelük barmadıngız baralım tep 
kâfirlıknı  âşikâre kılurlar müsülmânlık hak turur miisülmânlıknı yaşru (32) 
kılur miz Resul caleyhi's-selâm yarlıkadı yaranlarıma turunglar cOmer birle 
Ka'bege baralım tep müsülmânhknı namâznı anda âşikâre kılalım tep(27-b-l) 
'Ömer kılıç tartıp öngdin barur erdi kâfirler  cOmerni andağ kördiler erse kim er-
sening zehresi bolmadı nerse(2) söz aytğuğa Kacbeke tegdiler kirip Kacbe içinde 
namâz kıldılar ol kün müsülmânlık âşikâre boldı ol künde(3) kidin hiç yaşru 

bolmağaykıyâmetkategitakıartğay^GG «Ütlî j lEbü-Cehl melcün cÖmer 

müsülmân bolmışm eşitdi(4) erse Câciz mütehayyir kaldı 'Ömer öwkesinde 
anınğ üçün kim kamuğ cArab içinde takı cÖmer teg alp er yok erdi hiç kim(5) er-
sening zehresi takı bolmas erdi kim cOmer üskünde sülese Ebü-Cehl melcün kâ-
firlerke  avdı kayuda erse Muhammedni(6) yalııîğız bolsa sizler öldürünğler anınğ 
cevridin kurtulalum tep yalawaç caleyhi5s-selâm gâh gâh tağ tepesinge yok-
lap(7) anda namâz kılur erdi yana erdi bir kün yalawaç 'aleyi's-selâm tağ tepe-
singe yalğuz yoklamış erdi anda Ebü-Cehl bir yârânları(8) birle tuydusız yala-
waçğa uğradılar yalriğuz bulup öldürgeli kaşd kıldılar yalawaç 'aleyhi^s-se-
lâm yalnguz erdi on beş(9) yigirmiçe kişitirilip yalawaç yanını yerge tegirüme-
diler dürüst isnâd birle haber kelmiş turur kim tengri tacâlâ tegme bir yala-
waçka(10) kırk er küçiçe küç bermiş erdi tep artukrak tep kâfirler  tağ tepesinde 
kamuğı demleşip ne kim kılıp yalawaç(ll) yanını yerge tegrümediler üç yerde 
başmı yardılar kan akıttılar yalawaçnıng yârânları eşitdiler erse(12) yalawaç 
tabaru bardılar kâfirler  müsülmânlarnı kördiler erse kaçtılar müsülmânlar 
yalawaç üskünğe tegdiler erse kördiler(13) üç yerde başı yarılmış kanğa bulğan-
mış öksüz bolup yatur yalawaçnı köterüp Hadlcetü'l-kübrâ ewinge ilttiler(14) 
başmı yudılar em sem kıldılar bu sebebdin yalawaçnıng cammisi Hamza 
müsülmân boldı Hamza İbn cAbdü:>l-Muttalib(15) yalawaç 'aleyhi's-selâmnıng 
ecisi erdi mâdem kim Mekke erdi hiç kayu kim erse kâfirler  Hamza haşme-
tindin yalavvaçka katulmas(16) erdiler Hamzadın korkar erdiler Ebü-Tâlib 
Mekke begi erdi Hamzanıng cadeti andağ erdi kim awğa(17) barur erdi birer 
hafta  kelür erdi bu rüziğâr içinde kim yalawaçnınğ başını yardılar Hamza 
Mekkede yok erdi awğa(18) barmış erdi Hamza otrusında bir keyik çıkdı Ham-
za ok tuşturup ol keyikni kowdı ol keyik ewrülip(19) Hamzağa faşîh  til birle 
sözledi aydı ya Hamza meni nelük andarur sening ewingde bir katığ iş tüş-
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miş(20) turur Hamza ol keyikning sözindin Caceb tutup tangladı ol keyikni ko-
dup ewinğe geldi tawratıp ewirige tegdi erse kapuğ tokıdı Hamzanınğ Karne-
riyye atlığ karabaşı bar erdi yığlayu otru çıkdı kapıığ açdı(21) Hamza aydı ya 
karabaş negü hâl tüşdi tep karabaş aydı ya H o c a ayutma ol hâlka kim Mu-
hammed tegdi Ebü-Cehl(23) öldürü yazdı başını üç yerde yardılar emdi Hadice 
ewinde iğlik yatur tep aydı erse H a m z a mng(24 ) câdeti andağ erdi kim awdın 
kelse erdi negü nerse korlar erdi kaldı erse karabaş hurmâ talkanı otru(25) kel-
türdi koddı y i m e d i H a m z a öwkesinde yimedi min ebü-Cehldin Muhammed öcüni 
öz öcümni almağınca olturmağay men (26) tep ol sâcatda Hamzanınğ könğlinge 
keldi kim müsülmân bolsa ol keyik sözindin ol keyikninğ sözlemeki yalawaç-
nıng(27) uluğ mu'cizâtı erdi H a m z a y a n l ukdı kim keyikke kezgemiş erdi al-
d ı ^ ) Ebü-Cehl kapuğınğa bardı Ebü-Cehl kapuğmda olturmış erdi kâfirler  birle 
yırakdın H a m z a n l kördiler erse bir ança kâfirler  kaçtılar bir ançası(29) Ebü-
Cehl birle kaldılar H a m z a yakm teğdi erse aydı muhanniş negü koldung ol 
menim kadaşımdın tep ol kim(30) elkinde erdi ol yay birle Ebü-Cehlni başra 
urdı tört yerde başını yardı kişiler mayancılık(31) kılıp Ebü-Cehlni Hamza el-
gindin aldılar adrıdılar Ebü-Cehl ewinğe kirdi kâfirler  Hamzeke hamle kıl-
dılar (28a-l) uruşğa Ebü-Cehl aydı zinhâr Hamzeke katılmanğlar tep eger 
katılsariğızlar H a m z a bu sâcatde barur Muhammed dîninğa kirür(2) müsülmân 
bolur anda kidin Muhammed dîni kavî bolur Hamza ewiıîğe yandı bardı 
ewinde bir kesek hurma talkanı içdi turdı(3) Hadîcetü'l-kübrâ ewinge bardı 
kördi yalawaç töşekde yatur erdi ya Muhammed döstım 'ammim ol cefâ  kim 
sanga tegdi ol(4) Ebü-Cehl hayyizidin hîç kadğurmağıl men barıp anınğ yanu-
tını kıldım dört yerde başmı yardım mendin kaçtı eger kaçmasa(5) öldürür er-
dim tep yalawaç caleyhi's-selâm yarlıkadı yâ 'ammim yâ ecim bu sözni kim siz 
sözler siz manga asığ kılmas men bu sözke(6) edgü bolmas men H a m z a aydı yâ 
dost camm sanğa negü asığ kılur tep yalavvaç caleyhi:>s-selâm yarlıkadı manga ol 

asığ kılur kim(7) siz menim dînimke kirşe siz aysa siz '<0 I ̂  I JL^i I 

J ^J l^ I I H a m z a aydı(8) yâ döst camm 

etke anda kidin manğa negü bolur men bu sözni aysa men tep yalawaç caleyhiJs-
selâm yarlıkadı yâ ecim bu sözni aysa siz tengri(9) ta'âlâ sizke menğü uçmak 
berür kamuğ yazukungızm fafv  kılıp keçürür kamuğ hışımlarıngıznı hoşnüd 
kılur(lO) eger aymasa siz menğü tamuğda kalur siz katığ kin birle sizlerni kınar-
lar tep aydı H a m z a aydı yâ Muhammed eger men müsülmân(ll) bolsa men 
meni sewgey mü siz tep yarlıkadı yâ camm men bu sâcatda tendürüst bolur 
men bu ağrığ mendin kiter tep(12) ol sâcatda H a m z a eliğ kötiirüp şahâdet kel-
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türdi aydı (13) \ ' S İ ^ L V l J ' O j V i f l  ' j ^ i ' l 

j j ''s J.„_p tep Hamza müsülmân boldı müsülmânlık küçlendi 
kavi boldı adın kişiler neme müsülmân bolu başladılar meğer Mekke uluğ-
ları (14) müsülmân bolmadılar Ebü-Cehl teg Velid îbn Muğayre teg cUtbe ve 
Şeybe teg adın neme uluğlar teg müsülmân bolmadılar (15) yalawaç 'aleyhi's 
-selâmnınğ bir 'amm ecisi bar erdi Ebü-Leheb atlığ ol yalawaçka barçadın 
düşmanrak erdi tengri tacâlâ(16) bu yarlığnı iddi erse kim j j j 1 j 1 

O ç - j T l '^'d.CCJf  'jU'&C9-CC>-  'tSSjJ^-c-
bu âyet(17) keldi erse yalawaç caleyhPs-selâm 'Alıka yarlıkadı kim aş suw etkil 
kap kadaşımnı mihmân okığayın anlarka pend bireyin yarlığ(18) tegrüp tamuğ 
kıyındın korkıtayın tep cAlî îbn Tâlib raziya'l-lâhu canhu bir kuzı söklünçi 
kıldı yalawaç caleylıi3s-selâm kamuğ kadaşları(19) Ebü Tâlib ve cAbbâs ve Ebü-
Lebeb barçanı mihmânka okıdılar elig altmış baş kabı kadaşmı yetirdi(20) kel-
diler erse körüklüg... urdurdı ötmek azrak urdı ol kuzı söklünçisini bütün(21) 

üze urdı bir ança süd hurmâ keltürdiler süt Ü j a* içdiler hurma aş yidiler 
toyğınça hîç kayusı(22) erse aş eksümedi andağok tükel aş kaldı Ebü-Leheb 
anı kördi erse adakın koba keldi aydı bilinğler(23) kim Muhammed bizni ne 
üçün okımış turur tep aydılar biz bilmedimiz nelük okıdı tep Ebü-Leheb 
aydı ey Muhammed(24) öz eâdühknı bizke körkütkü üçün kim bilsemiz Mu-
hammed yawlak ustâd câdü bolmış tep yalawaç caleyhiJs-selâmka Ebü-Le-
hebninğ(25) sözi yawlak katığ keldi ol kün kadaşlarınğe hiç nerse sözlemedi 
yarını kün ewre yana aş suw(26) etdürdi kadaşlarını okıdı Ebü-Lehebni 
okımadı aş yediler erse yalawaç 'aleyhPs-selâm yarlıkadı yâ atamnınğ 
toğmaları(27) yâ kadaşlarım hiç bilür mü siz kim men ...erse vaktda 
yalğan sözlemişim bar mu tep aydılar körmemişiz (28) eşitmişimiz yok 
tep men ayur men kim tenğrining hak yalawaçı men bu âyet yarhğı turur 
manğa ıdu yarhkadı(29) i O s f j *  j JU'I j tep yarhkadı kor-

kıtğıl kadaşlarııîgnı yak yavukunğnı tep manga yarlığ yarlıkamış tur(30) 
bu müsülmânlık dini kün künge artar kündin künge kavirak bolur kıyâmet-
ka tegi eger ol cihân mülkni devleti tiler(31) erse sizler manga bütün imân kel-
türse sizler men öz halifetim kılur men tep 'Ali ötündi yâ resülu'l-lâh men 
barı bütün(32) müsülmân bolmış turur men tep yalawaç caleyhi5s-selâm 'Alika 
öküş edgü yarhğlar yarhkadı Ebü-Tâlib aydı ey oğul sen aydınğ(33) biz eşit-
dimiz emdi tedbir kenğeş kılalum negü şavâb körelüm." 

1 Şuara suresi 214. ayet. 
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TDK. kütüphanesinde 20 numarada bulunan "Anonim Kuran Tefsiri"nin 
fotoğlarınm türlü bölümlerinden, kendi tezimle karşılaştırma yapmak amacı 
ile çeviriyazı olarak hazıladığım metinleri, konunun sınırlı olması bakımın-
dan, yararlı olur diye bu kadarını yukarıda verdim. 

Bu fotoğraflardan  anlaşıldığına göre yazma baştan ve ortadan epeyce 
eksiktir. Metin on sekizinci surenin dördüncü ayeti ile başlıyor. Arapça metnin 
satırları arasında daha ince bir yazı ile Türkçe karşılıkları verilmiş aralarda 
Türkçe olarak açıklamalarla bu surenin sonunda peygamberlerin hayatına 
ait islamî hikâyeler konulmuştur. 40, 41. varaklar arasında bir kısım eksik-
tir. 22. sure (Hacc Suresi)'nin 11. ayetinden sonrası 47. surenin son kısımları 
eksiktir. Gene 75. sure (27. ayetinden sonra) ile 76 ve 77. surelerin son kısım-
larında yalnız Arapça metin vardır. Bu kısım Türkçeye çevirilmemiştir. Ayet-
ler arasında verilen hikâyeler içinde Kuran'ın türlü yerlerinden ayetler delil 
olarak getirilmiştir. Bu durum diğer Kuran çeviri ve tefsirlerinde  de görül-
mektedir. 

Bu tefsirin  dili üzerinde daha önce birkaç yazı yazan ve metinler veren 
A. K. Borovkov 1 1963 yılında da bu eserin sözlüğünü yayınlamıştır. Tef-
sirde geçen bazı kelimeleri sözlükte bulamamamıza rağmen iyi bir 
yöntemle işe başlamış olan yazar, Rusça olarak kelimelerin anlamlarını, 
kelimelerin geçtikleri yerlerin, varak ve satır numaralarını belirtip her keli-
meye örnek cümlecikler vererek tanımlamıştır. Sözlükte farklı  şekillerde 
geçen kelimeler madde başlarına alınmış ve biri birlerine atıflar  yapılmıştır. 
Türlü kelimelerin değişik kullanılışları ve anlamları olabileceği göz önüne 
alınarak metinde geçen bu gibi kelimelerin yerleri belirtilerek örnek cümle-
ciklerle tanımlanmış olsaydı iyi olurdu. Yazar, bu eserin başına koyduğu 
27 sayfahk  girişte sözlüğün hazırlanmasında tutulan yolu açıklamakta ve bu 
tefsir  hakkmda bibliyografik  bilgi vermektedir. Daha sonra yazar, XI-XII . 
yüzyıl eserlerinden olan Kutadgu  Bilig, Divatıü Lugat-it-türk, AtabetiVl-haka-
yık ve MukaddimetWl-edep  üzerinde durarak bu devir eserlerinin dil yapısı 
hakkındaki görüşlerini belirtmiştir. Yazar, bu devirde Orta Asya'da gelişen 

1 A.K. Borovkov, Çennbiu usmocnuk Dlya usmoruu uzbekskogo yazıka "ÎAN S1SSR 
OLYA" VIII vıp. I yanvan fevralı  1949 str. 67-76. A.K. Borovkov, Ocerku usmoruu uzbek-
skogo yazıka II "Sovetskoe vostokovedeııie" VI. M-L 1949 Str. 24-51; A.K. Borovkov Iz 
mameraualov Dly usmoruu uzbekskogo yazıka "Turkologiçeskii sbornik" I M-L 1951 str. 73-79. 
A.K. Borovkov Rukonus u osobennosmu yazıka sredniazuamskogo mefsura  XII-XIII bb. 
"Uçenie zopitski Ni-ta vostokovedeniya AN. SSSR" XVI M-L 1952, A.K. Borovkov, Leksika 
sredniaziatskogo tefsira  XII-XIII, bb. Moskova 1963 
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Türkçe'nin belirli bir yazı dili olarak kesinleşmesinden söz açarak Orta Asya 
Edebî Türkçesi'nin bu yüzden tatmin edici olmadığını ileri sürmektedir. 
d > d > y sesinin gelişmesi üzerinde de duran yazar Maloff'un  görüşlerini 
değerlendirmiştir. Orta Asya Edebî Türkçesini dil tarihi yönünden incele-
yen A. N. Samoiloviç'in vaktiyle ileri sürdüğü görüşlere katılan A. K. 
Borovkov, Oğuz-Türkmen unsurlarının XI-XIV. yüzyıllar arasında Orta 
Asya'da önemli bir rol oynadığını belirtir. 

A. Caferoğlu1  "Türk Dili Tarihi Notları" adlı eserinde Anonim Ku-
r'an Tefsiri'nden  bir parça metin vererek bu tefsirin  dili için Rabguzi'nin 
Kısasu'l-enbiya'smdan  daha eski bir dille yazıldığı görüşünü ileri sürmüştür. 

Bueserüzerin de son olarak Z. Korkmaz durmuştur. "Marzubanname"1 

adlı eserinin giriş bölümünde eski Anadolu Türkçesi'nin kuruluş ve gelişme 
dönemlerini incelerken Oğuzca üzerinde geniş bir incelemeye girişmiş, X I -
XIII. yüzyıllar arasındaki Orta Asya Oğuzcası üzerinde durarak Anonim Ku-
r'an Tefsiri'ndeki  Oğuz-Türkmen unsurlarını ve bu konudaki görüşleri ele 
alıp değerlendirmiştir. 

"Anonim Kur'an  Tefsiri"nden  yaptığımız derlemelerde, 1310 yılında 
tamamlanmış Rabguzi'nin Kısasu'l-enbiy  a'sı ile birçok yerlerde benzerlik-
ler görülmektedir. Bu devir metinlerinde d>d (•3) şeklinde gelişen d sesinin 
her iki metinde de genel olarak 5 )şeklinde kullanıldığı görülmektedir. 

d O ) sesi ayrıca Atabetü'l-hakayık'ta  ve Nehcü'l-feradis'te  kısmen y şeklinde 
karışık olarak yazılmaktadır. 

Tarihî devirlerde « ;> d> (f)>y  şeklinde gelişen 6 sesi Kısasul-enbiya  ve 
Anonim Kur'an  Tefsiri'nde  w dir. Divanü Lugat-it-türk'te  daha çok üç noktalı 
(J>) olarak kullanılırken bu ses, Tefsirde  tek noktalı (Js) olarak gösterilmiştir. 

suw(i-jt-^) 38b-30; sewgey mü siz(  jr^jJTİİvi^ )28a-ll; yalawaç 28a-15 

Benzer şekilli eklerin, kelime hazinesinin ve birçok arkaik kelimelerin, 
her iki metinde de müşterek olarak kullanılmış olması Anonim Kur'an  Tef-
siri'nin Kısasü'l-enbiya'nm  yazıldığı devre yakın bir tarihte yazıldığı görü-

1 A. Caferoğlu,  Türk Dili Tarih Notlan İstanbul 1964 II. c. 
2 Z. Korkmaz, Sadru'd-din Şeyhoğlu, Marzubanname Tercümesi, DTCF. yayını No: 

219, Ankara 1973 
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şünü kuvvetlendirmektedir. Ancak kesin bir fikre  varabilmek için her iki 
metnin çeviriyazılı şekilleri ile gramer ve sözlüklerinin bilimsel ölçüler içinde 
yapılmış olması gerektir. 

Gerek kelime zenginliği bakımmdan gerekse Türk dili tarihinin geliş-
mesine ışık tutan, ekler, kökler ve bunların kullanılışları bakımından Ano-
nim Kur'an  Tefsiri  bir çok özellikleri içinde toplayan bir eserdir. 

Çoğu yerde y bazan da z (j)olarak kullanılmasına rağmen metne genel 
olarak hakim olan eski d sesinden gelişmiş d sesidir, adrulur men sizler-
din 13b-10, ol tayaklar birle koddı 28b-20 Musa  kişisini koylar bile kozdı 29a-3, 
Meryemning  kudası bar erdi 18a-22, küdegü birdi 27a-3, küdegülig 26b-ll, 
anlar kadguluğ boldılar 9b-34, neçe terin kuduğ bolsa 29a-ll, mâllarını aldılar 
kuyuğ toldırdılar 143b-5, anda kidin 28a-6, yer idisinka birdi 39b-6, bu yala-
waç kim sizlerke idilmiş 30a-18, keskey men elleritîğizmi  adaklarıngıznı 22a-9, 
bağladı elin ayaldin 39b-13, edgü boldı 18b-22, eygü 128b-8, yer takı bederlemes 
127b-3, yana öltürdi anı idisi 25b-l, yatmış uzırnış 9b-10, uyup erken 39b-15 
Muhammed  adın din çıkarmış 26b-13, kim udu birse 25b-3, kodğaylar 25b-7, 
kodmağıl yer üze 110a-2, anı bederlemezler 127a-13, bederleseler 29b-21. 

Türlü Türk Lehçelerinde 6> w> v> (f)~>  y şeklinde gelişen w (ı—>) 
sesi Anonim Kur'an Tefsiri'nde  korunmaktadır. suw aka başladı 38b-30, 
yalanda suıvsasa 29a-ll, yalawaç, saıvçı 14a-3, özi kiıviirür erdi 17b-24, yaw-
lak yahşi hükm 39b-2, yawuz lla-15, ew bark 82a-2, sewer anlarını 86b-13, 
seıvünmek ol kim keldi sizlerke 75a-4, Yusüfnı  aıvutmış erdi 38b-33, yawudı 
kişilerge 31b-34, yüz çiiwürse 112b-2, yel sauıurdı 35b-10. 

-ğ, -k -g, -k sonsesi genellikle kelime sonunda korunmuştur. Oğuz lehçe 
ve ağızlarının etkisi ile bazı yerlerde bu ses kullanılmamıştır, tatlu hurma 
18a-10, ulusı birle kiçisi birle 12a-7, ayru turmakka 143a-24. 

Metnin bir özelliği de arkaik sayılabilecek kelimelerin oldukça çok kul-
lanılmış olmasıdır, telim 28b-21, tirig 10b-l, aşnu keldi 108b-9, bağırsak 13b-
10, yoruk llb-2, yorık 26b-6, tamuğ 108a-19, öküş mâl lllb-14, könilüg yol 
llb-10, budun 28a-33, bödriik 28a-34, uruk 39b-l, bir yaıîğluk  8b-ll, ilçü 
lllb-14, yalaıvaç 28a-5, saıvçı 14a-3, kiini 99a-5, çın lllb-14, katığ 75a-8, 
tapuğ 26b-30, küdegü 26b-ll. 

ok / ök, ma / me tekit kelimeleri yalnız kullanıldıkları gibi bazan da kalıp-
laşmış olarak kullanılmaktadır, ma 18a-10, ök 38a-ll, mundağuk 25b-6, an-
dağok 25b-7, niçük 108a-5. 
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Tefsirin  bir başka özelliği de bolca deyim kullanılmış olmasıdır, buyun 
sununğuz manga 108b-ll, boyun birmezler 109a-2, könglinde endişe tiişti 27a-8. 

Tefsirde  geçen birçok Oğuz-Türkmen lehçe özelliklerine, ermes yerine 
degül gibi şekillerin kullanılmış olmasına bakıp Oğuz-Türkmen etkilerinden 
söz açıp eserin bütünü için kesin bir hüküm veremiyeceğimiz gibi karışık 
dilli eserler sınıfına  da sokamayız. Orta Asya Edebî Dili metinlerinde bu gibi 
durumlar pek çok görülmektedir. Halk ağzından ve diğer Türk lehçelerinden 
kelime ve ekler alınmış olabilir. Orta Asya'da Edebî Türkçe'nin gelişme çağı 
olan bu devirde ve bir birliği sağlıyacak yazı dilinde bu tabiî bir sonuçtur. 
Kaldı ki Çağatayca'da bile ara sıra hiç beklenmedik yerlerde eski dil özellik-
lerine ait birçok şekillere, halk ağzından alınma sözlere rastlanmak mümkün-
dür. Bunu, zamandan çok o dili oluşturan etnik grupların kullandıkları lehçe ve 
ağızlarda aramak yerinde olur. Eserlerini bir yazı dili olan Çağatayca'da yaz-
mış olan Nevaî, Lütfî  gibi şairlerin ediplerin şiirlerinde Oğuz - Türkmen, 
Kıpçak, Kanklı ve halk ağzına ait şekillere rastlanmaktadır. 

Sonuç olarak geçiş dönemi eseri olması bakımından Anonim Kur'an 
Tefsiri  bilimsel yöntemlerle işlenip ortaya konulduğunda özellikle kapsadığı 
kelime zenginliği ile Türk diline büyük kazançlar sağlayacaktır. 

Îslamî hikâyelere kıssalara ve tefsirlere  yer vermeyen bu yüzden Ano-
nim Kur'an  Tefsiri'nden  bir ayrıcalık gösteren ikinci Kuran çevirisi Türk 
îslam Eserleri Müzesinde 73 numarada kayıtlı bulunan ve 1333 yılında Şi-
razlı Hacı Devletşah oğlu Muhamed tarafından  yazılmış olan Kuran 
çevirisidir. Çeviride Anonim Kur'an  Tefsiri  ile dil yönünden birçok yerlerde 
benzerlik gösteren bu eser, aynı kaynağa dayanmaktadır. 

Bu Çeviri hakkında ilk bilgiyi A. Erdoğan' vermektedir. Yanlış bir 
değerlendirme ile yazar, eserin baştan başa Oğuz Türkçesi ile yazıldığını be-
lirtmektedir. Oysa eser baştan sona kadar Karahanlı Türkçesi ile yazılmış 
arada bir Oğuzca kelimelere ve eklere yer verilmiştir. Çeviriden seçtiği 
50 kadar kelimeyi yanlış olarak Oğuz lehçesine göre okumuştur, cinsözlü, 
girtgünmek, gündoğuşuğ, göngül, ezgülük gibi. 

Bu çeviri üzerinde duran A. İnan2, eserden kısaca bahsetmiş, Anonim 
Kur'an  Tefsiri  ile yaptığı örnek cümlelerin karşılaştırmasında her iki metnin 
bir birine benzer olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca eserin başından 15 

1 Vakıflar  D. 1 S. Ankara 1939 47. s. 
2 Kuran-ı Kerim'in Türkçe Tercümeleri Üzerine Bir İneeleme, Diyanet İşleri Başk. yayım, 

Ankara 1961 
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varak kadar bir kısmı fotokopi  olarak yayınlamıştır. Bu fotokopiden  yarar-
lanarak çeviri yazı olarak, ayetleri almadan bir kısmını aşağıda veriyoruz. 
Bu küçük metin parçasından da anlaşıldığı gibi sade bir dille yazılan bu eser-
de toplam olarak ancak 100-150 kadar yabancı kelime bulabiliriz, bustân 
4a-8, firişte,  rüzi 4a-9, endaze 4b-2, fahd  4b-5, rahmet 5b-l, namâz 2b-3, gibi. 
Özellikle bu eserde ibadet kelimelerinin Türkçe olması dikkati çekmektedir. 
idi 4a-2, tengri 4a-5, bütün 5a-6, fayın  3a-4, kirtgünmek 4b-3, yek 5b-2, tezgin-
mek 3a-l, boynağuluk, 3a-l, ot 3a-6, tanığ 3a-7, Teıîğri  uğan ol 3a-9, köniyol 
3a-2, siziksiz savlar 2b-5, bitig 2b-2, iktülemek 2b-l, tandı 463 

"Bakara Suresi (2b-l) başlar min törütgen iktülegen uluğ idi atı birle rüzi 
birgen kamuğ tebreniglilerge angar kirtgünmişi yarlıkadaçı (2) men tengri 
bilgenerek men ol bitig sizik yok anda köni yolka köndürmek sakınuklarka an-
lar kim kirtgünürler (3) örtüglükke takı adakın kılurlar namâznı anlardm kim 
rüzi birdimiz anlarka anlar(4) kirtgünürler angar kim indirüldi sanğa yime angar 
kim indürüldi sindin önğdün kidinki ajunka anlar (5) siziksiz savlar anlar tu-
rurlar köni yol üze i dilerindin anlar tururlar anlar kurtuluğlılar(6) bütünlüğün 
anlar tandılar tüp tüz tıirurlar anlar üze korkıtu okısa min anlarını azu korkıtu 
okımas min anlamı kirtigünmesler(7) tamğa urdı tengri könğülleri üze kulakları 
üze közleri üze örtük tutğan ol anlarka (3a-l) kıyın turur uluğ kişilerde kim 
ayur kirtkündü miz tenğrika kidinki künge (2) ermesler anlar kirtküngenler 
tenğrika yana anlar birle kim kirtkündiler ermesler (3) meğer özlerini bilmesler 
anlarnınğ köngülleri içinde bir ig turur arturdı anlarka tengri (4) iğini anlarka 
kıyın turur ağrığlı anın yalğan sözler erdiler kaçan aytılsa anlarka (5) artaklık 
kılmanğlar yer içinde ayturlar bütünlüğün biz edgü kılığklar biz bilgil kim an-
lar (6) artak iş kılığlılar yok kim tutmaslar kaçan aytılsa anlarka kirtününğler 
netek kim (7) kirtgündi kişiler ayurlar kirtgünür miz netek kim kirtgündi 
ukuş sözler bilgil anlar tururlar anlar ukuş sözler (8) ançası bar bilmesler kaçan 
korseler anlamı kim kirtgündiler ayturlar kirtgündü miz kaçan yalanguz 
kalsalar (9) yekleri birle ayurlar biz sileminğ birle bütünlüğün biz 

(3b-l) anlarka orun tutarlar anlarnı bu boynağulukları içinde başları tezgi-
nip tururlar anlar tururlar anlar satğm aldılar(2) yolsuzluknı köni yol birle asığ-
lığ bolmadı satığçılıkları bolmadılar köni yolka könügliler (3) anlarnınğ menğ-
zegi anııîg menğzegi teg kim yandurdı otı kaçan yandurtılarsa anınğ tigresi ilet-
ti(4j kiterdi tenğri yarukluklarnı kodtı anlamı karanğkuluklar içinde körmezler 
sağırlar ağınlar (5) karağular anlarça yanmaslar azu koyuğlı yağmur tek kökdin 
anınğ içinde karanğkuluklar kök itmegi (6) yaşın kdurlar barmaklarını kulak-
ları içinde kök otınlarındın ölümdin saklanur (7) tenğri kapsayu biligli turur 



168 HAMZA Z Ü F İ K A R 

tanığlılarını yaşın kopa yazar körgülerni (8) niçe kim kopsa anlarka yönenürler 
anınğ içinde kaçan tünerse anlar üze barurlar eger tiledi erse tengri il.etgey 
erdi (9) işitgülerni körgülerni bütünlüğün tinğri tegme nerse üze uğan ol ey 

(4a-l) kişiler tapnunğlar idiriğizge ol kim yaratdı silerni yamanlarnı kim si-
lerde önğdün erdiler(2) bolğay kim siler sakunukluk kılğay siler ol idi kıldı siler-
ge yerni töşek kökni kötrüm (3) indürdi kökdin suwnı çıkardı anıng birle yemiş-
lerdin rüzi silerge kılmanğlar tenğrika(4) tenğ tüşler siler bilür siler abanğ bolğa 
siler sizik içinde anınğdın kim indürür miz(5) külumız üze keldüriinğler bir süre 
anıng menğzerligdin okunğlar tanuklarınğıznı tenğride adın(6) eger erse siler 
çın sözlügliler eger kılmadınğızlar erse lıergiz kılamağay ok siler korkunğlar ol 
otdın(7) kim anıng tamdukı kişiler taşlar anutıldı tanığlılarka sewünç birgil (8) 
anlarka kirtgündiler kıldılar edgülügler çın anlarka turur büstanlar akar 
anınğ üstinde(9) arıklar tegme yolı rüzi birilse anlardın miyvedin rüzi ayğay-
lar bu ol turur rüzi... 

(4h-l) munda önğdün keltürgeyler anınğ ohşaşığlı anlarka anınğ içinde 
çiftler  arığ törütülmişler anlar anınğ içinde menğgü kalğaylar(2) bütünlüğün 
tenğri uwut yığmas kim tokısa mişli çibünçe endâzelığ yana anda üstün yime 
anlar kim(3)kirtgündiler bilirler ol kirtü turası içlilerindin yana anlar tandılar a-
yurlar(4) negülüg tiledi tenğri mununğ birle meıîğizlik azarlar anınğ birle öküşni 
köndürür anıng birle öküşni azıtmas anınğ birle(5) meğer yoldın çıkığlılarnı an-
lar kim bozarlar tenğrininğ 'ahdim kidin keserler(6) anı kim fermâııladı  tenğri 
anınğ birle kim ulaşa artaklık kılur yir içinde anlar tururlar anlar(7) ziyan kılığ-
lılar netek tan ar siler tenğrika erdingizler ölükler tirgürdi silerni yana öldürdi 
silerni(8) yana tirgürür silerni yana anınğ taba yandurulur siler ol ol idi kim tö-
rütti siler üçün ne kim yer içindekini... yana oğradı kökke otru tüzdi anlarnı 
yeti kat kökler 

(5a-l) ol tekme nerseni bilgen ol ançada kim idi idinğ feriştelerge  men 
kıldaçı men(2) yir içinde halifei  aydılar kılur mu sen yer içinde anı kim ar-
taklık kılur yir içinde töker(3) kanlarnı biz arığlıkm yâd kılur miz sanğa ögdi 
aymak birle arığlarımız sanğa aydı idi biz bilgen miz(4) anı kim siler bilmes siler 
öğretti Ademka anlarnı kamuğıııı yana körgütü keçürdi aıılarnı fertiştelerge(5) 
aydı ukturuıîglar bular aklarını eger erseriğiz çın sözlügliler aydınlar arığ 
sen(6) bilmek yok bizinğge meğer ol kim ögretse sen sen ök sen bilgen bütün 
işlig idi iy Adem(7) uktırğıl anlarka aklarını kaçan ukturdı erse aklarını aydı 
imdi mü silerke men bilgen men(8) kökler yerler örtüglügini bilür men anı kim 
belgürtür siler anı kim(9) kizledinğizler ol oğurda kim aydımız feriştelerge 
yükünğünler Ademka yükündiler 
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(5b-1) meğer rahmetdin nevmîd bolmış unamadı tekebbürlük kıldı ve kâ-
ne boldı tanığlılardın(2) aydımız ey Âdem otrulğıl sen çüftürig  birle uşmahda 
yingler andın(3) kayda tilese siler yakın kelmengler bu yığaçka bolğay siler kiiç 
kılığldardın tâ yandurdı ol ikegüni(4) yek andın çıkardı ol ikegüni andın kim 
erdiler anınğ içinde aydı mız iniıîgler bir ançangız(5) bir ançanğızka düşmen 
silerke yir içinde amrulup turğu yer fâyda  almak bir vaktka tegi alıp bezer-
ledi(6) Adem idisindin sözler tövbe birdi anıng üze ol ol turur tövbe bezerlegen 
yarlıkağan aydı mız(7) iniıîgler andın kamuğı eger kelse sizlerge mindin köni yol 
kim udu birse köni yolumka yok(8) korkunç anlar üze anı yime anlar kadğur-
maslar anlar kim tapdılar yalğan ayıttılar bizninğ belgülerimizni(9) anlar 
tururlar at idileri anlar anıng içinde mengü kalığlılar ey Ya'kubka oğlanı 
yad kılınglar" 

Bu nüshanın dili üzerinde çalışan J. Eckmann1 yazı ve yapıbilgisi özel-
liklerini incelemiştir. 

Kelime zenginliği bakımından birçok yerlerde Uygurca ile paralelizm 
gösteren bu çevride Anonim Kuran  Tefsirinde  görüldüğü gibi d ve w ses-
leri korunmaktadır, kidin 4b-5, idinğ 5a-l, adakın 2b-3, udu birse 4b-7, se-
tvünç 4a-7, uuıut yığmas 4b-2, suwnı 4a-3. 

Silert ikinci çoğul şahıs zamiri ile mengü kılığhlar örneğinde görüldüğü 
gibi -ığlı I  -igli partisiplerinin pek çok kullanılmış olması eseren kayda değer 
özelliklerindendir. silerning 3a-9, kim siler önğdün 4a-l, silerge 4a-2, kılğay 
siler 4a-2. tebreniglilerge, 2b-l, edgü kılığlılar 3a-5, biligli turur 3b-7. 

Kuran çevirileri üzerinde duran A. Z. Velidî2 bu çevirinin Tabari  tefsiri-
ne dayandığını belirmiştir. Ayrıca bu eserden bir bölümü (Şuara Suresi) F. 
îz 3 seminer çalışması olarak hazırlanmıştır. 

Eski Kuran çevirilerinden biri de İstanbul Süleyamiye Kütüphanesinde 
2 numarda kayıtlı bulunmaktadır. Bu yazma eskiden İstanbul Millet Kütüp- , 
hanesi Hekim Ali Paşa 951 numarda kayıtlı idi. Sondan ve baştan birkaç 
sayfa  hırpalanmış olmasına rağmen eser tam bir nüshadır. 589 varak olar bu 
yazma 23 cm. eninde, 32 cm. boyunda, 12 cm. kalınlığında ve yeşil ciltlidir. Ka-
lın âbadî kâğıt üzerine iri harflerle  ayetler, altına ayetlerin çevirileri daha 
küçük harflerle  yazılmıştır. 1363 tarihinde yazılmış olan bu çeviri dil yönün-

1 Eine ostmitteltürkische interlireare Koranüberstzung, UAJ X X X I , 1959 
2 The earliest translation of  the Qur'an into Türkish, islam Tetkikleri Dergisi III. c. 133-

161. s. İstanbul. 
3 Türkiyat Enstitüsü No: 11. 
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den yukarıda işaret ettiğimiz Kuran çeviri ve tefsirlerinden  daha yenidir: 
tandı kelimesi burada kâfir,  mengü burada cavidân, tamğa burada mühr 
olmuştur. Harezm Türkçesine yakın bir dil olan bu çeviride Oğuzca özel-
liklere pek çok rastlanmaktadır. Bu çeviride ayetlerin Türkçe karşılıkhkları 
öteki çeviri ve tefsirlere  nazaran daha kısa tutulmuş, kelime veya küçük 
cümleciklerle ayetlerin Türkçe çevirileri verilmiştir. 

Bu çeviride oldukça sade bir dil kullanılmış olmasına rağmen ibadet ke-
limelerinin pek çoğu yabancıdır. Oysa daha önce sözünü ettiğimiz çeviri ve tef-
sirlerde ibadet kelimelerinin mümkün olduğu kadar Türkçeleri kullanılmış-
tır. namâznı 2b-4, rüzi 4b-6, zekâtı 7b-3, feriştelerge  6a-2, secde kılınğ 7b-l, 
rahmet kılğan 7a-2. 

d ( i ) sesi ile w ( t - s es in in elimizdeki bu metinde yer yer sürüp geldiği 

görülmekle birlikte w (< Â) sesinin/( «3)sesine dönüşmüş şekillerine de 
rastlanmaktadır, idisindin 7a-l, idi sening idiıîg  6a-2, lıoddı 4a-4, yauıuma-
nğız 6b-6, yauıulf  4a-7, suwnı 4b-5, uftanmas  5a-8, uftanıp  5a-8. 

Divanü Lugat-it-Türk'te bir şeye inanmak, ikrar etmek anlamlarında 
kullanılan büt- fiili  konumuz olan Kuran çeviri ve tefsirlerinde  de kullanıl-
maktadır. Anonim Kuran Tefsiri'nde  mu'min ve inanmak anlamında kul-
lanılmaktaydı. Hübel  atlığ burhandın adınge tapınur erseler ... bütgenlerning 
başını yılan başını sollar teg sokğıl 2b-16; sizge bütüp 27a-20. 

Bu fiil  kökü türlü ekler alarak 73 nolu çeviride "muhakkak ki, doğrusu" 

anlamlarında kullanılmıştır, ayturlar bütünlüğün (üjfjkj^>_)bizge  edgii kılığ-

lılar 3a-5, bütünlüğün ( )  tengri uwut yığmas 4b-2, bütünlü-

ğün (  ) tengri uğan ol. 3b-9. 
Değişik eklerle ve çekimli birçok şekillerde aşağıdaki örneklerde görül-

düğü gibi bu fiil  (eski 951) 2 nolu çeviride bit- şeklinde pek çok kullamlmak-

tadır. bitti ( ^ J ) 3b-4, bittiler ) 3a-8, bitünğ ( İİJİJ ) 3a-8, 

bitiıîğ  ( ) 3b-4, bittük 3b-7, biter mü biz 3b-5, anlar bitken-

ler ( j V ö l S o j j ) 3a-8. ( İİJJUJ ) 

2 nolu Kuran çevirisinin Bakar Suresinden metnin dili hakkında bir fikir 
verir düşüncesi ile birkaç sayfanın  çeviriyazılı şeklini aşağıda veriyoruz. 
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Bakara Suresi 2b-l, "Tengri atı birle başlayur min öküş rahmetlik rah-

meti lâzım(2) İPİ <ûıl Ül ol kitâb yok şek anıng içinde köndürütmek(3) sakınuk-

larğa anlarğa kim bittiler ğaybğa takı.. kılurlar(4) namâznı takı ol nirsedin kim 
rüzi kılduk anlarğa harç kılurlar takı anlar kim (3a-l) bittiler ol nirsege kim 
indiirildi seninğ taba takı ol nirse kim indürüldi sindin aşnu(2) takı ahiretni 
anlar yakîn bilürler anlar köni yol üze(3) anlarnınğ erkliğindin takı anlar hayr 
içinde kalğanlar hakikat üze anlar kim(4) berâber turur anlar üze korkuttunğ 
mu anlarını korkutmadınğ mu anlarnı bitmesler (5) mühr urdı tenğri könğülleri 
üze takı kulakları üze takı(6) közleri üze örtük bar takı anlarğa kıyın bar uluğ 
takı kişilerdin (7) kim irse aytur bittünğ tengriğa takı kıyamet küninge 
takı irmes anlar (8) bitkenler aldağan kişining cameling kılurlar tengri birle 
takı ol kim irseler birle kim bittiler aldamazlar (9) meğer özlerini takı bilmezler 
könğülleri içinde sökellik bar takı arturdı anlarğa (3b-l) tenğri sökellikni 
takı anlarğa kıyın iğlik ol nirse birle kim irdiler yalğan sözler (2) takı ol vak-
tin kim aytıldı anlarğa fesâd  kılmanğ yirde aydınlar hakikat üze biz (3) onğar-
ğanlar Sgâh bolğıl hakikat üze anlar anlar fesâd  kılğanlar takı ançası bar bilmes-
ler (4) takı ol vaktin kim aytıldı anlarğa biting neteg kim bitti bu kişiler (5) ay-
dılar biter mü biz neteg kim bitti (6) yüngiil usluğlar âgâh bolung hakikat 
üze anlar anlar yünğül usluğlar takı ançası bar bilmezler takı ol vaktin 
kim satğasa sizler anlarğa (7) bittiler aydılar bittük takı ol vaktin kim 
hâli boldılar şeytânları taba yacnl uluğları taba (8) aydılar biz sizinğ 
birle hakikat üze biz mashara kılğanlar biz tengri mashara kdğay ... (9) 
anlar birle takı koya birür anlarnı tağdıkları içinde mütehayyir 
bolurlar anlar (4a-l) satkın aldüar azmaknı köni yol birle takı asığ 
kılmadı anlarnınğ bâzargânlıkı (2) takı bolmaddar könğenler anlarnınğ sıfatı 
ol kim irselerniıîğ sıfatı  menğizlik kim (3) yandurdı otnı yaruttı ol nirseni 
kim anınğ tegresinde turur iletti tenğri (4) anlarnınğ nürmı takı koddı tenğri 
anlarnı karanğkuluklar içinde körmezler sağırlar (5) ağınlar közsizler anlar kayt-
mazlar yağurluğ kim irselerning sıfatları  menğizlik (6) anınğ içinde karanğku-
luklar takı etkün bar takı yıldırım bar kılurlar barmaklarnı (7) kulakları içinde 
katığ ünlerdin ölüm korkunçı üçün takı tenğri (8) kapsağan turur kâfirlerni 
yawuk bolur yıldırım kopar ya'nî kopa yazar (9) közlerini tigme bir kez kim 
yaruttı anlarğa yüridiler anınğ içinde takı ol vaktin kim karanğu kıldı (4b-l) 
anlar üze turuktılar takı eger tilese irdi tenğri iletkey irdi kulaklarını (2) takı 
közlerini hakikat üze tenğri tigme bir nerse üze yarağlığ ey kişiler (3) ya'nî Mek-
ke halkları kulluk kıhng idinğizge ol kim yarattı sizni takı anlar kim (4) sizdin 
aşnu bolğay kim siz sakmğay siz ol kim kıldı sizlerge (5) yirni töşek karâr kılğu 
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nerse takı kökni binâ yacnî kökke takı indürdi kökdin suwnı takı çıkardı anıng 
(6) birle miyvelerdin rüzi sizlerge kılmang tenğriğa(7) mişller yacnı hılâf  kılğan 
mişller takı siz bilür siz takı eger boldunğuz irse şek içinde ol nirsedin kim (8) 
indürdük kulumız üze keliriğ yacnî keldürünğ süre birle anıng mislindin takı 
ündenğ (9) tanuklarıngıznı tengridin yisre eger irdinğiz irse râst ayğanlar (5a-l) 
takı eger kılmadıngız irse takı her giz kılmağay siz korkung otdın ol kim (2) 
anıng tamdukı kişiler takı taşlar anuk kıldı kâfirlerğa  (3) takı müjde birgil an-
larğa kim bittiler takı kıldılar edgü camellerni hakikat üze anlarğa (4) bustâclar 
akar astındın arıklar tigme bir kez kim rüzi birildiler(5) andın miyvedin rüzi ay-
dılar bu ol kim rüzi birildük (6) aşnudın takı kiltürüldiler anınğ birle ohşağan 
takı anlarğa anınğ içinde çüftler  (7) arığ kılınmış takı anlar anınğ içinde 
cavidânlar hakikat öze tenğri (8) uftanmas  kim ursa mişl yacnî uftanıp 
koymaz sınğekni birle mişl urmaknı takı ol nirseni takı ol nirseni kim (9) 
andın üstün anlar kim bittiler bilürler hakikat üze ol hak turur (5b-l) 
anlarnınğ idisindin takı anla kim kâfir  boldılar ayturlar ne turur ol kim (2) 
tiledi tenğri mununğ birle mişl azdurur anınğ birle öküşni takı köndürür (3) 
anınğ birle öküşni takı azdurmas anınğ birle meğer tenğri buyrukmdın 
çıkğanlarnı anlar kim (4) bozarlar tenğrinirig cahdını berkitmişdin songra 
takı (5) keserler anı kim buyurdı tengri anıng birle kim ulansa takı fesâd 
kılurlar (6) yirde anlar anlar ziyân kılğanlar netek küfr  ketürür siz (7) tenğriğa 
takı irdinğiz ölükler tirgüzdi sizni andın sonğ öldürür sizni (8) andın 
sonğ tirgüzür sizni andın soriğ anınğ taba kaytarılur siz ol ol turur kim 
yarattı (9) sizninğ üçün ol nerseni kim yirde turur kamuğnı andın sonğ uğ-
radı kök taba (6a-l) tüz kıldı anlarnı yitti köklerııi takı ol kamuğ nirseni bilgen 
turur(2) takı ol vaktin kim idi seniriğ idinğ feriştelerge  hakikat üze men kılğan 
men yirde (3) halîfe  ayrılar kılur mu sın anınğ içinde ol kim irseni kim fesâd 
kılur anıng içinde takı töker (4) kanlarnı takı biz arığlar biz seninğ ögmegiıîğ 
birle takı arığlayur miz sini (5) aydı hakikat üze miz bilür men ol nerseni kim 
bilmes siz takı öğretti Âdemğa atlarnı (6) karmığını andın sonğ carza kıldı 
anlarğa feriştelerge  takı aydı haber biring manğa (7) atları birle munlarnııîğ 
eger irdingiz irse râst ayğanlar aydılar arığlık sanğa (8) hiç bilik yok bizge me-
ğer ol kim öğretiıîğ bizge hakikat üze sen sen bigen üstüvâr işlik (9) aydı ey 
Âdem haber birgil anlarğa atları birle netek kim haber birdi anlarğa(6b-l)atları 
birle aydı aymadım mu sizge hakikat üze miz bilür miz köklerninğ örtiiklükin 
(2) takı yirninğ örtiiklükin takı bilür miz anı kim aşikâre kılur siz takı anı kim 
örter irdinğiz (3) takı ol vaktin kim ayduk feriştelerge  secde kılııîğ Âdemğa 
secde kıldılar (4) meğer İblis unamadı takı uluğsındı takı ayırdı kâfirlerdin  (5) 
takı ayduk ey Âdem karâr kılğıl sen takı çiftünğ  uçmakda taki yiyirig (6) 
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andın kinrü kayda kim tilesenğ takı yawumanğız bu yağaçka (7) bolğay siz küç 
kılğanlardın azdurdı ol ikegiini İblis (8) andın takı çıkardı ol ikegüni ol nersedin 
kim erdiler anıng içinde takı biz ayduk (9) iniıîgler pârengiz pâreğa düşman 
takı sizge (7a-l) yirde karâr kılğu yir bar takı menfa'at  alğu nirse uzak vaktğa 
tegrü takı aldı Âdem (2) idisindin kelimâtlarnı takı tövbesini kabul kıldı 
hakikat üze ol ol tövbeni kabul kılğan rahmet kılğan (3) ayduk ininğler andın 
kamuğ takı eger kelse sizge mindin (4) köni yol kim uysa köni yolumğa yok 
korkuğ anlar üze takı (5) anlar kadğurmaslar takı anlar kim tandılar takı yal-
ğanğa nisbet kıldılar(6) açuk hüccetlerümizni anlar ot ayaları anlar anıng içinde 
câvidânlar(7) ey Ya'küb oğlanları yâd kılınglar nicmetimni ol kim edgülük kıl-
dım sizninğ üze (8) takı vefâ  kılınğ menim cahdımge vefâ  kılayın sizninğ cah-
dınğızge takı mindin ök korkunğ takı bitinğ ol nirsege kim indürdüm râstlağan 
ol nirseni kim sizninğ birle takı bulmanğ evveli (7b-l) küfr  ketürgenniriğ anğa 
takı bedel kılmanğ menim âyetlerim birle civaznı az takı mindin önğ(2) korkunğ 
mindin takı karışturmanğ tenğri indürgenni özünizdin ... takı örtmenğ haknı 
(3) takı bilür siz takı kılınğ namâznı takı siz birinğ zekâtnı (4) takı rüküc kılınğ 
namâz kılınğ namâz kılğanlar birle buyurur mu siz kişilerge (5) edgülük takı 
unutur siz özünğüzni takı siz okuyor siz kitâbnı(6) bilmez mü siz takı yâri tilenğ 
şabr birle takı namâz birle (7) takı hakikat üze ol uluğ turur ya'nî ağır kelgen 
turur meğer hâşiler üze yacnı korkanlar üze anlar kim sizler (8) hakikat üze an-
lar satğaşğanları turur anlarnınğ idisiniriğ takı anlar anınğ taba kaytğanlar 
ey (9) Y'aküb oğlanları yâd kılınğ ni'metimni ol kim edgülük kıldım sizinğ üze 
takı hakikat üze miz(8a-l) arturdum sizni zamânınğ câlemleri üze takı korkunğ 
ol kündin kim öter tın (2) tındın nirseni takı kabül kılmas andm şefa'ât  takı 
almmas andın (3) yuluğ takı yâri birilmesler câzâbdm menc kıhnmaslar takı 
ol vaktm kim kutğarduk sizni Fircavnunğ hâslarmdın (4) teklif  kılurlar sizge 
kıyınnınğ katığmı boğazlayurlar oğullarınğıznı takı tirik kodmak tileyürler (5) 
kişileringizni takı ol nirse içinde sizge sınağ bar idinizdin uluğ takı ol vaktin 
kim (6) ırduk sizninğ birle tenğizni takı kudkarduk sizni takı bitürduk Fircav-
nunğ ehlini (7) takı sizler bakar siz takı ol vaktm kim vacde kıhştuk Müsî birle 
kırk tünni (8) andın sonğra tutunğdunuz buzağunı andın sonğ takı siz cibadetni 
yersiz kılğan siz andınsonğra(9)cafvkılduk  sizdin andın sonğ bolğay kim siz şükr 
kılğay siz (8b-l) takı ol vaktm kim birdük Müsığa kitâbnı takı ayırt kemişken-
ni bolğay kim sizler könğülgey siz (2) takı cl vaktin kim aydı Müsî kavminğa ey 
kavmum hakikat üze sizler küç kıldınğız özleriıîğizge (3) tutunmakınğız birle 
buzağunı kaytıriğ yaratkanınğız taba öldürünğ (4) özlerinğizni ol yahşırak sizge 
yaratkanınğız katında kayıttı sizinğ üze (5) yacnî tevbenğizni kabul kıldı ha-
kikat üze ol tövbeni kabul kılğan rahmet kdğan takı ol vaktm kim aydıngız 
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ey Müsı (6) bitmegey miz sanğa ançağa tigrü kim körse miz tengrini aşikâra tutı 
sizni (7) yışm takı siz bakar siz andm soıîğ kutğarduk sizni ölmişinğizdin (8) 
sonğ bolğay kim siz şükr kılğay siz takı kölige kılduk sizinğ üze (9) bulutnı 
takı indürdük sizinğ üze yandak şükrini takı buldırcmnı yinğ 

A. İnan dördüncü Kuran çevirisi diye adlandırdığı, göremediği ve bu 
yüzden de pek bilgi veremediği bir başka Kuran çevirisi J. Rylands nüshası-
dır. Bu nüsha üzerinde duran ve onu öteki Kuran çevirileri ile beraber ele alan 
J. Eckmann bu nüshayı etraflı  olarak tanıtmıştır' Rylands nüshası Manc-
hester'de (İngiltere) J. Rylands kitaplığı Arabic MSS. 25-38 işareti ile kayıtlı-
dır. Bu nüshanın her safyasında  üçer satırlık (Arapça, Farsça, Türkçe) metin 
olduğundan hacimli ve bu yüzden aslı 30 cilt, mevcudu ise 14 cilttir. Bu nüs-
hayı ilk defa  A. Mingana küçük bir yazı ile tanıtmış3 daha sonra bu nüs-
hadan bir kelime listesi verimiştir2. 

J. Eckmann kaybolan surelerin numaralarını verdikten sonra bu nüs-
hanın nerede ve kim tarafından  meydana getirildiği konusunda bir kayıt 
bulunmadığını, eserin Karahanlı Türkçesi özelliklerini gösterdiğini belirt-
mektedir. Daha sonra yazar, eserin türlü yerlerinden örnek metinler vermiş-
tir. 

Kuran Çevirilerinin Sözlükçülük Bakımından Önemi. 

Kuran çevirilerinin Türkçe karşılıkları verilirken iki yol tutulmuştur. 
Birincisi satırlar arası kelime kelime yapılan çeviriler ötekisi tefsire  benzer 
parçalar, küçük hikâyeler ve açıklamalarla genişletilmiş tefsir  türünde çevi-
rilerdir. Bunlardan satırlar arası kelime kelime yapdan çeviriler özellikle söz-
lükçülük bakımından Türk dili için değerli birer kaynaktır. Bu gibi çalışma-
lar hemen her zaman Türkçeyi Arapçayı çok iyi bilen kimselerin elinden çık-
maktadır. Bu yüzden veriler karşılıklar titizlikle seçilmiş her kelimenin ver-
diği anlamın tam karşdığı aranmıştır. Ayrıca bu çevirilerde dinî tutumun 
ağır basması yapılacak her hatadan dolayı günahkâr olma korkusu yazarı 
ister istemez dikkatli çahşmaya sevketmiştir. aslına zarar getirilmeden yapı-
lan bu tür çeviriler sözlükçülüğün daha gelişmediği çağlarda bazan sözlük 
yerini de tutmuştur. 

1 Doğu Türkçesi ile Kuran çevirisi (Rylands nüshası) TDAY 1967, 51-69 s. 
2 An old Turki Manuscript of  the Kuran, The Moslem World V/S 1915, 391-398 s. 
3 Catalogue of  the Arabic Manuscripts in the john Rylands, library Manchester 1934, 

27-30 s. 
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Ne yazık ki, başlangıçta, bir ibadet dili olarak çok sade olan bu çeviri-
lerdeki Türkçe kelimelerin zenginliği zamanla Arapça'nın ve Farsça'nın etkisi 
ile Türkçe ibadet kelimleri unutularak yerini Arapça ve Farsça karşılıklarına 
vermiştir. 

Öte yandan bu çevirilerde sık sık rastlanan Oğuz Kıpçak etkilerinin var-
lığı daha geniş bir Türk topluluğuna hitap etmesi düşünülerek yapıldığı akla 
gelmektedir. Bunun yanında bir ayete karşıhk verilirken tekrardan kaçın-
mak ve kelime zenginliği yaratmak için türlü bölgelerde yaşayan Türk lehçe-
lerinden ve hatta ağızlarından kelimeler alınmıştır. 

İşte bu özellikleri bakımından Kuran çevirileri Tarihî Türk Dili Sözlüğü 
için değer biçilmez kaynaklardır. 

Esas konumuz olan Çağatayca Kuran Tefsirine  gelince tefsirin  halen 
bilinen iki yazma nüshası vardır. Biri Konya'da Yusuf  Ağa Kitaplığı 6624 
numarada kayıtlıdır. Katalogunda "Türkçe Uygurca ve Çağatayca Tefsir" 
diye yazılıdır. Tefsire  on yıl önce bu kütüphanede görevli bulunan kütüphane 
müdürü bu adı vermiştir. Tefsirin  yazarı belli değildir. M. 1544 (H. 951) ta-
rihinde tamamlanmıştır. Eserin tamamı 1304 sayfadır.  Her sayfasında  29 
satır vardır. Bu yazmayı ilk defa  A. İnan1 bilim dünyasına tanıtmıştır. Tef-
sirin başlığı altın yaldızh ve tezhipli, sayfa  çerçeveleri de altın yaldızlıdır. 
Tek cilt halinde siyah ciltli, sırtı meşindir. 

Ayetlerin üstü kırmızı mürekkep ile çizilmiştir. 36 cm. boyunda 25 cm. 
enindedir. Sayfa  başları yağmur yemiş fakat  yazıya zarar gelmemiştir. Son 
iki sayfası  da biraz harap olmuştur. Bu yazma daha önce Sadreddin Konevî 
kütüphanesinde iken 1962 yılında müzeye nakledilmiştir. 

İkinci nüshası tarafımdan  bilinmekle beraber 1967 yılında J. Eckmann 
TDAY'da bu nüshanın varlığından bilim dünyasını haberdar etmiştir. Bu 
nüsha İstanbul Topkapı Sarayı müze kitaplığında (Ahmet III) 16 numarada 
kayıtlıdır. İstinsah tarihi M. 1543 (H. 950)'dir Eser iki cilt olup her ciltte 308 
varak vardır. Her iki cilt de 36 cm. boyunda 25 cm. enindedir. Her iki sayfa-
da 29 satır bulunmaktadır. Birinci cildin başlığı tezhipli altın yaldızlıdır. 
Sayfaların  çerçeveleri de altın yaldızlıdır. Arapça metin ile Türkçe metin aynı 
yazı ve aynı harf  büyüklüğünde yazılmış ayetlerin üstü kırmızı mürekkeple 
çizilmiştir. Tefsirin  her iki nüshasında da olduğu gibi ayetlere hareke kon-

1 Şeybanlı Özbekler Çağına Ait Bir Kuran Tefsiri  TDAY 1962, 61-66. s. 
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mamıştır. Bu nüshanın birinci cildinin ilk sayfasında  bir şiir vardır. Ahmet 
Yesevî hikmetlerinden ve gazel şeklinde yazdmış olan bu dörtlükler üzerine 
küçük bir inceleme yaparak Türk Kültürü aylık dergisinde yayınladım'. 

İki cilt halinde olan Topkapı nüshasının 1. cildi 18. sureyi içine almakta 
kehf  suresinin son ayeti ile bitimektedir ikinci cilt meryem suresi ile başlamak-
tadır. Eserin sonunda H. 950 tarihinden başka yazıldığı yer ve yazarı hakkın-
da bir kayıt yoktur. 

Tefsirin  Yazıldığı Yer ve Çağ. 

Elimizdeki yazmanın tamamlandığı 1543 tarihine rastlayan XVI. yüz-
yılın ilk yarısı Maveraünnehr ve HaTezm bölgeleri için türlü hanların aman-
sız mücadelelerini sürdürdüğü bir çağdır. Timur'un oğlu Şahruh'tan alarak 
bu döneme kadar Maveraünnehr, Horasan, Harezm bölgelerinde olup biten-
leri özetlersek metnimizin yazıldığı yer ve zaman az çok aydınlanmış olur. 

Aral denizinin ve Seyhun ırmağının kuzeyinde oturan Özbekler en güçlü 
hanları olan Ebulhayr Han'ın idaresi altında bir arada yaşamışlardır. Ara-
larına girmiş olan ikilik Ebulhayr Han'ın ölümünden sonra daha da art-
mış ve ülke ikiye bölünmüştür. Moğul Hanı Yunus Han bunları yenerek 
dağıtmış Ebul hayr Han'ın torunu Şeybak Han (Şeybanî Han) babası-
nın öcünü almak için dağınık hanları iki nehir arasında toplayarak birliği 
yeniden kurmuştur. 

Şeybak Han'ın 10 yıllık idaresi döneminde Semerkant Babur'dan, 
Herat Timuroğullarından alınmıştır. Şeybak Han daha sonra Şah İs-
mail'i sunnîliğe çağırmış ve onunla yaptığı savaşta şehit olmuştur. (1510) 
Bu tarihten sonraki Özbek ülkesindeki bütün olaylarda özellikle savaşlarda 
birinci derecede 1533 yılına kadar Ubeydullah Han'ı görmekteyiz, ondan 
sonrakiler, türlü galibiyet ve türlü yenilgilerle hanedanlığı XVII. yüzyıla 
kadar ayakta tutmuşlardır. 

Öte yandan Timur'un oğlu Şahruh (ölm. 1447) bilime fenne,  edebiya-
ta düşkün bir kimsedir. Onun döneminde Semarkant bir kültür şehri olmaya 
başlamış oğlu Ulug Beg (ölm. 1449) Semerkant'ta yeni medreseler rasat-
haneler yaptırarak bilimi daha yüksek bir düzeye getirmiştir. 

Hüseyin Baykara (1438-1506) on altı yıl Horasan'da hakimiyet kur-
muş, Herat onun döneminde bir bilim yuvası durumuna gelmiştir. Tabiî ki 

1 114. sayı. 
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veziri Ali Şir Nevai'nin bunda katkıları pek çoktur. Baykara'nın oğlu 
Bediüzzaman Mirza (1496-1515) babasının yolunda yürümüştür. 

Yukarıda belirttiğimiz gibi bu bölgeler Özbeklerin eline geçtikten sonra 
gene bir bilim, edebiyat düşkünlüğü Herat, Semerkant ve Buhara gibi kül-
tür şehirlerinde sürüp gitmiştir. 

Şeybak Han sunnî, dindar, şair bir kimsedir. Ölümü ile Türkçe eserler 
bırakmıştır. Farsçadan yana değildir. Nevai'deki aşk onda da vardır. Şiir-
lerini Türkçe yazmış ve şiiliğe karşı durmuştur. Aynı parelelde olan Ubey-
dullah Han ciddî bir din eğitimi yapmış sünnet ehli bilginlerin yanmda 
yetişmiş gayesi dinî taassub olan savaşlarını Safavilerle  sürdürmüştür. Onun 
Çağatayca bir tefsiri  ve fıkıha  ait bazı risalaleri ile Ncim-ı  Hakk  adlı bir eseri 
Çağataycaya çevirildiğı bilinmektedir. Bundan başka Yar Muhammed 
Semerkandî'nin yazdığı Tarcama-i  Kavâ^id  al-Kurbân  ve Fevâ'id  al-Fur-
kân adlı kıraat kitabını çağataycaya çevirmiştir. 

Bu bilgilerin ışığı altında Şahruh'tan Özbeklere gelinceye kadar Herat 
ve Semerkant tam anlamıyle birer kültür yuvası durumuna gelmiştir. Bu 
yüzden elimizdeki yazma bu kültür şehirlerinden birinde muhtemelen He-
rat'ta kaleme alınmıştır. 

Yazıldığı devre gelince Timurîlerin egemenliği döneminde Farsça Türk-
çeye nazaran üstünlük sağlamıştır. Bu durum Hüseyin Baykara döne-
minde de böyledir. Mecâlisü,n-Nefâyis,de  yer alan ve Farsça yazan şairlerin 
ediplerin kalabalığı Nevai'nin tepkileri Herat ve Semerkant'ta Farsça'nın 
ne kadar yaygm olduğunu göstermeye yeter sanırım. 

XVI. yüzyılın başından itibaren bu bölgelere sahip olan Özbekler ise 
Türkçeye çok önem vermektedirler. Hanlar, emirler Türkçe konuşmakta üs-
telik sünnî ve dindar kimselerdir. Bu yüzden elimizdeki Kuran çevirisinin 
Özbeklerin hakimiyeti sırasında yazdmış olması normal bir durumdur. An-
cak Şeybak Han'ın şiirlerini metnimizde karşılaştırırken kelime hazinesi 
bakımmdan, kullanılan ekler bakımından birçok ayrıcalıklar göze çarpmak-
tadır. A. İnan1 bu yazmayı tanıtırken "Özbekler çağında sadeleşmeye baş-
layan yazı dilinden ziyade Çağataykların devrinde meydana gelen ağdalı 
edebî dile bağlı biri tarafından  yazıldığını" belirtmektedir. Topkapı nüsha-
sını görmediğinden ve Konya nüshasma bağlı kaldığından yazıldığı tarih hak-

1 T D A Y , 1962 61-66 s. 
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kında kesin bir bilgi verememiş olan yazar, yerinde bir tahmin yapmıştır. 
Bir karşılaştırma yapabilmek için Şeybak Han'ın divanından birkaç şiir 
parçasını aşağıya koyuyoruz. Bir bakışta görüleceği üzere metnimizdeki dil, 
aşağıdaki metinlerde yoktur. 

Bırakdın yıkılıb bardım digende 
Tiriltti ol şanem öldüm digende 

Ayakdın kan yutar ilgim şikestdur 
Firâkdın kurdum kandım digende 

Turup min döst düşman bilmesün tib 
Ki hicrinünğ kildi oş turdum digende 

Nice kün oşbu sırnı kizler irdim 
Yakıldı cışk otı söndüm digende 

Mini mundağ muhabbet kıldı şâlih 
Buhara mahmüdm kördüm digende 

Yine dostlar firakı  bir sarıdur 
Firâkdın yanmadım yandım digende 
Şeybânı nâlişi tündin üzübtür 
Ne zülfge  tüştüm oş üzdüm digende 

(3 mefâ'ilün  1 fe'ilün) 
* * 
* 

Yüzünğni kördüm ol çâr tağ içinde 
Açılmış tâze gül yafrak  içinde 
Tebessüm kılsanğ ol ğonca lebinğdin 
Dıgeysin bal çalar kaymak içinde 
Niçe kizledinğ ey recnâ ğazâlım 
Mini yandurmağıl avlak içinde 

Kerem kılğıl kil imdi ey cazîzim 
Oturğıl dide-i müştâk içinde 
Cihânnınğ közi hergiz körmişi yok 
Ne kıldı leblerinğ sormak içinde 
Kil ey sâkî yükünüb bir ayak tut 
Manğa dilber bile kışlak içinde 
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Manga cevr eyleding ey bağrı başım 
Körîğülni saklamay dil-tâk içinde 
Muhâlif  vahşini kışlab turur da 
Türüş birmey turur turmak içinde 
Şeybânîğa biribtur nüşretin hakk 
Kavub min Huşr çakmak içinde 
Çirigninğ kirdini körmey kaçubtur 
Meşeldur kul kaçar urmak içinde 

(2 mefâ'Ilün  1 fe'ülun) * * 
* 

Ey könğülnünğ bülbülisin sözle bostan barıda 
Bolmağıl hamüş sin imdi oş bu destan barıda 
Ne sorarsın belki mindin aytayın ey derd-mend 
6-onca sarı bakmağay min lacl-handân barıda 
Bâğ içinde sünbül ü gül esrüküp höş bü irür 
Müşk u canber ıslaman ol zülf-i  reyhan barıda 
Serv-i gül bilmen ne-çün ol bâğbândın su tiler 
Ey közüm kıl perveriş bu kevkeb-efşân  barıda 
Ey Şebânı keçeler yârnınğ hayâli höş turur 
Ne kerek tur imdi sanğa oşbu mihmân barıda 

(3 fâ'ilâtün  1 fâ'ilün) 

Eserin karanlıkta kalan bir tarafı  da çevireyi yapan kimsenin kimliğidir. 
Bunun da yukarıda söylediğimiz 1533 yıhnda ölen ve Kuran tefsiri  yazacak 
kadar bir din eğitimi görmüş olan Ubeydullah Han olabileceği akla gel-
mektedir. A. İnan, bu tefsirde  geçtiği yerleri göstermeden üç yerde "Ubey-
dullah Kaddese'l-lahu sırrehu" sözü geçtiğini belirtmektedir. 

Ubeydullah Han bugüne kadar hiç bir kaynakta sözü edilmemiş Tar-
cama-i KavâHd  al- Kurbân  ve Fevâ'id  al-Furkân  adli bir eseri olduğunu ve bu 
eserin A. Ateş'm özel kütüphanesindeki nüshasından başka türlü kütüphane-
lerde ondan fazla  nüshası bulunduğunu belirtmiştir.1 Eseri tavsif  eden A. 
Ateş, 63 yapraklık bu eserin 1524 yılında tamamlandığını ve Ubeydul-
lah Han'a ait olduğunu kesinlikle ortaya koymuştur. 

Elimizdeki tefsir  büyük ihtimalle Ubeydullah Han'ın veya onun teş-
viki ile eski dile bağlı biri tarafından  ve bir orijinal nüshaya dayanılarak ya-
zıldığını belirtebiliriz. 

1 T D A Y . 1964. 127-139 
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I 

İ M L İ Ö Z E L İ K L E R İ 

Tefsirin  her iki nüshasında da yazı nestaliktir. Konya nüshasında ayetler 
dışında Türkçe ve yabancı kelimelerin noktalan birçok yerlerde gösterilmiştir. 
İhtilafa  düştüğümüz bazı kelimelerde, daha okunaklı ve noktaları çoğu yerde 
belirtilmiş Topkapı nüshası, yardımcı oldu. Örnek olarak Konya nüshasından 

birkaç kelime verelim, saklamaklılf  lb-2, barısı lb-3, 

biring 1İİ0 j-ı 18b-24, üç 27b-27, birdi jj 3a-24, Ifilığ  lb-14. 

4i ^U^-jl lb-8. 

Ünlülerin imlâsı Karahanlı ve Harezm metinlerinde görüldüğü gibi A-
rap ve Fars yazı sistemine uyulmayarak, ünlüler birer harfle  gösterilmiştir. Her 
iki nüshada da ayetler dışında harekeye yer verilmemiştir. Genel durum bu 
olmakla birlikte pek nadir olarak Topkapı nüshasında bazı kelimelere hareke 

M * ' " * 

konmuştur. j . ) 77b-16, 84b-21, 84b-16. Ayrıca (*) hemze 

ile yazılan bu sesin y olarak telaffuz  edilmesi gereken birçok yerlerde hemze 

yerine (ıŞ)  harfi  kullanılmıştır. ^ 35b-l, ^ 2a-26, U b 15-b-25, 

a _ / b 30b-16, J L I T 41a-27. 
A) Ünlülerin Yazılışı: 

Metinlerimizde Türkçe sözlerin bütün ünlüleri gösterilmiştir. Ancak 

yahşi 92a-16, karındaş ^ İ l 9 1 b - 7 , gibi birkaç kelime bu 
hükmün dışında kalır. 

1. o ünlüsü. 

a ünlüsü söz başında çoğunlukla medsiz elif  (I) ile gösterilmiştir. Ara 

sıra medli örneklere de rastlanır, ata 

Iİ 80b-18, ak Jjl 12a-22, altı 5̂1 28b-12, 

atı (J I lb-1, almaş (j*!^ T. 4b-3, astığa 82b-5, arıtkay jl 
Not: Numaralar Konya nüshasının sayfa  ve satır numaralarıdır. 
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62b-10, aşlar j^UT 62b-27, aldı ^ J T 53b-22, az jT 83a-3, az j l T. 77b-

28, azıp «—jjT 2a-14. 

Ortada a ünlüsü elif  ( I ) ile yazılmıştır: arasıda Iju-I j l l b - l l , ya-

ratkanınğız jL 8a-29, alalğan jUJljl 47b-15J korkmadılarj)! jji 

74a-29, tanukluk <J5ĵ iyL" 81b-16, oğlanları ıSS^'^J^  Sla-16,  tağlarnı 

59a-3, kaytmağay 54b-15, karındaşğa iİJJJ^î 91b-7, 

Içaşıdın  «VJLİlî 59b-22, arağa 

a ünlüsü sonseste elif  ( I )ile gösterilirken bazı kelime ve eklerde güzel 

h (a ) ile gösterilmiştir, ata IjI 12b-12, ana lil 12b-12, arka l î j l 46b-3, 

katla 
37b-17, sonğra I J ^ J 1 5 a - 1 9 , uçmahka lb-8, arağa 

APİjl 54b-6, kılmakka (Ĵ JU» 30a-24, kılmakda lOİ^J lb-13, kılsa 

L i ; * 2a-20, barça 6b-7, başıça lla-7, fayda  UjIİ 54b-13, 
2. e ünlüsü. 

Söz başında e ünlüsüne dair pek az örnek vardır. Söz başında elif  (I) 

ile yazdmış Türkçe kelimelere şu örnekleri verelim, eneğe 
36a-16, esrii-

kürek iijjfjjd  89b-3. 

Söz ortasında e ünlüsü ( i ) elif  ile gösterilmiştir, örmekçi jj\ 

5a-21, ögretilgen j l S s L j l l l a - 5 , yiberdi C ĴJLJ 69a-12 tiledi ıS^'^t' 

73b-13, itsenğizler jVjSviLJöl 76b-7, körset û L ı j j f  lb-17 igreşiıîğizler 

23b-27. 

e ünlüsü sonseste genellikle elif  (I) ile gösterilmiştir. Bunun yanında 

bazı ek ve kelimelerin sonseslerinde güzel h (a ) kullandmıştır. özge l^j j l 

25a-5, kiçe 23a-5, ige l^jl 39b-3, bile aL 21b-16, yine 21b-16. 
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3) ı, i ünlüleri. 

ı, i ünlüleri metnimizde söz başında elif  (I) y (> ) ile gösterilmiştir. 

igesi lb-9, ısığ 45a-12, irdiler 27a-7, ilgeri >} 

57b-9, ilikke IS'ıİ.LLI 57b-26, igri 63b-24, imgek İİlSvCİ 9b-6, 

ikin ıy&>) 66a-18. 

Söz ortasında ı, i ünlüleri y ( ) ile gösterilmiştir, biz ju 

27a-15, kiltürüp ^jjj&Ş 30b-7, kirek İİI jS 31a-5, sin 

57b-12, ikin 66a-18, kızı tS'jÂ  35a-8, kılıç -
27b-24, kılğan 

üUL» T. 57a-5, yığılıngızlar jÛ  j&^Şkj T. 60a-15, ağız jİ-\  66a-29. 

ı, i, ünlüleri söz sonunda y((^)Üe gösterilmiştir. 6izrci(J_)u23a-9, çirigi 

StS? 40a-16, katı Ji  25a-10, kişi 25b-17, birdi 67a-18, 

kolini t^)jî 38b-14. 

4) u, ü, o, ö, ünlüleri. 

u, ü, o, ö ünlüleri söz başında elif  vav ( j l ) ile yazılmıştır, öz Jjl 2a-4, 

ol J 2 a - l , öliimdin ( jO^j î j l 19a-22, oğul J j P j l 18b-17, özge ISjjl 

25a-5, uzun öjjj\ 3b-2, ün ü j l 26b-13, iisti 41b-3, urdı 

19b-13, uluğ 41b-5. 

Metinimizde u, ü, o, ö, ünlüleri söz ortasında vav (_) )ile gösterilmiştir. 

yol J j j 2a-10, okurlar j ^ / j j î j l 10a-6, öltürgey j\ 66b-19, söz j 

74a-28, uluğ 64b-5, artuklukuğ 73b-24, korkunğızlar j&jjijji 

74a-27, yok tur jj^jj 2a-19, tüşürüp ı^ıjjyZıjj  30a-29, üzüm j j l 

42b-12, 
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u, ii ünlüleri söz sonunda vav (j)  ile gösterilmiştir, su lb-6, otru 

40a-28, oşbu j^jİ3b-20, siingii 40a-29, közgü j^jj* 10a-20. 

B. Üns üzlerin Yazılışı: 

Daha önce de söylediğimiz gibi metnimizde noktalamalara gereği kadar 
ehemniyet verilmemiştir. Kelime başında ve sonunda bir ünlü olarak kullanı-
lan y ((S) sesi ile noktalamalı öteki ünsüzlerin yazılışı daima bir kararsızlık 
göstermektedir. 

1) b,p ve c,ç ünsüzleri. 

Metinimizde b,p ve c,ç ünsüzleri genel olarak noktalı bazan da nokta-
sız olarak yazılmıştır. Ayrıca p,ç ünsüzleri çok yerde üç noktalı olarak işaret-
lenmiştir. barça 4>-jlj 17b-14, yaparlar jNjIjIj 87a-21, pak 89&-26, 
tapınğuçı ıj*y^^ 89b-15. 

ng ünsüzü. 

Bu ses kelimede ve eklerde ( dAj ) şeklinde gösterilmiştir, sonğ i l i y» 

2b-2, yanğlış lb-10, tanğladı 19a-19, meninğ 

19a-25, alarnıng 23a-25, hudâynınğ 23a-26, korkuıîğız-

lar j j i 74a-27. 

C) Bitişik yazılan kelimeler. 

Biri birine bitişik yazılan kelimelere aşağıdaki örnekleri verebiliriz, ol 

kişiler 84a-2, ol kim ^CJjl 22 b-24, oş bu 3b-20, yok 

tur 2a-19, mununğ dik 56a-15, ol dur j j^Jj l 83a-6. 

SES Ö Z E L L İ K L E R İ 

1) Ünlüler. 

Metinimizde tesbit ettiğimiz sekiz kısa a,e,ı,i,u,ü,o,ö ünlüleri ile Arapça-
dan ve Farsçadan Türkçeye geçmiş sözlerde bulunan dört uzun â,i,ü,ö ünlü-
leri vardır. Yabancı uzun ünlülere aşağıdaki örnekleri verelim, kabile 5b-ll, 
ferman  9b-3, süret 10b-17, dost 23a-21, höş 36a-17. 
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A) Ünlü Değişmeleri. 

1) e ~ i değişmesi. 

İlk hecede Divanü Lugat-it-Türk'te e, üstün işareti ile yazdmıştır. eğri 

(JjS  I  ; ekin fjS  I  , teri (Sj-"'  > eşik I  ; emdi (_£  I  , emgek 

d i I , esdi ıS^ I } eşek dJLA I , er j I ; eski I , eğin ljS"  I , 

elig d U I , ekdi I ; ellig dJÜ I , ew 1 g i b i daha birçok kelime 
Çağataycanm klâsik devrinde ve klâsik devir sonrası metinlerinde olduğu gibi 
metnimizde de i (^1) ile yazılmıştır, igri ı^^SCl 17a-17, ikin J^j l 33b-14, 

tiri tSjû lla-12, işigi ı^^} 9a-14, imgüçi ı^TJ^^  35b-25, yil iser 

JLJI 39b-21, iti (JJI 24a-14, işek LILIJL 42b-13, ir j\ 13b-14, iski 

(J^jJ 37b-14, ignige I^^ jJ 30a-14, iliğinde 43b-10, ikmese 

U ^ l 23a-26, iv 18b-10. 
J. Eckmann'ın da işaret ettiği gibi XIV. yüzyıl metinlerinde gittikçe 

artan miktarda bu 'ü şekillere rastlanmaktadır. Kelime başında i(ıS^) 
ile yazılan bu seslerin bir kapalı e olması ilk anda akla gelebilir. Fakat Çağa-
tayca gibi yere ve devreye göre türlü özellikler gösteren bu lehçenin gerek 
Uygur ve gerekse Arap harfli  metinlerinde, bu iki yazı çeşidi, sesleri değerlen-
dirmeye yeterli olmadığından bu konuda kesin bir yargıya şimdilik varamı-
yoruz. 

Türkiye Türkçesinde de kapalı e sesini taşıyan etmek, dermek, yemek, 
yetmek gibi bazı fiiller  ile gece, yel el gibi bir kısım isimler metnimizde i ile 

yazılmıştır. Bu duruma göre başta elif  ye ) ortada ye((_£ ) ile yazılan i 

ünlülerini bir imlâ özelliği olarak değerlendirmeyi ve bunları imlâya bağlı 
kalarak i ile transkripsiyon etmeği uygun bulduk. Metnimizden bu sesi ta-
şıyan kelimelerden bazı örnekler verelim. 

Kelime başında: igeleri 29a-22, igreştiler 59b-ll, iksüklük 77a-8, ilgeri 
47a-16, imçek 36a-10, imdi 9b-17, indürdük 13a-27, inçge 27b-l, irdiler 39a-
24, irinleri 40a-15, işitmeğini 4a-13, ivürdük 10b-2. 

Kelime içinde: bil 68a-2, birmekde 24b-26, birk 41a-10, biş, 2a-26, bişik 
56a-23, kiçe 23a-5, kinglik 39b-2, kirek 25b-8, kiser 5b-ll, kittiler 9a-24, kiz-
megi 46a-26, tive 9a-3, yili 9a-3. 



ÇAĞATAYCA BİR KURAN TEFSİRİ 185 

e ö değişmesi. 

Metnimizde e ~ ö değişmesi ile ilgili pek az örnek vardır. Divanii Lu-
gat-it-Türk'te  geçen esrük kelimesi metnimizde birkaç yerde ösrük, bir yerde 
de esrük olarak geçmektedir, ösrükler 88b-28. ösrüklügidin 88a-7, esrük 89b-3. 

B) Ünlü Düşmesi. 

Metnimizde kelime başında herhangi bir ünlünün düşmesi ile ilgili örnek 
bulamadık. Kelime içinde dar ve vurgusuz ünlülerin düşüşüne ait pek çok 
örnek vardır. Bu örneklerde görüldüğü gibi ünlü ile başlayan bir ek, bu türlü 
kelimelere eklendiği zaman orta hecedeki dar-düz ve dar-yuvarlak ünlüler 

düşmektedir, ağızlandın 80b-2, ağzı 80b-4, boyun, 

boyın 39b-7, boynınng i ta i ^ J J 75 b-7, burun öjjji 2a-18, burnı 

ijjji 80b-4, iğin, ignige ISs^^l 30a-14, karın (jjl»  62b-22, karnııîğda 

bdJLojlî 55a-25, kiyin, kiynidin /rJULf  23a-5, koyun, koynığa 

69a-8, köküs, kökserigizde\zy^j^fjS"  71b-23, fcöriğü/jS"  32b-15, könğli 

j? 80a-15, oğul, tJ jP j l oğlını 36a-10, orun, ornığa j j l 

7a-15, yanğlış (jİjJ^oL lb-10, oyun, oynamakdın 29a-9, Bunun 

yanında oğul, oğulı j l 80b-15, örneğinde görüldüğü gibi bazı kelimeler-

de dar ünlü korunmuştur. 

C) Ünlü uyumları. 

i . İncelik ve kahnhk bakımından ünlülerin durumu. 

İncelemekte olduğumuz bu metinde incelik ve kalınlık bakımlarından 
uygunluk açıkça görülmektedir. Aşağıda kalın ünlülü kelimeler ve bunlara 
getirilen kalın ünlülü eklerle ilgili örnekler verilmiştir, ağağa 80b-18, ağırlığa 
llb-16, '•aklığa  23a-6, ananğızğa 12b-13, aralaşmaknı 32a-29, arığrak 35b-23, 
arturğay 9a-18, aşaklıkka llb-9, ayuttuk biz 32a-29, bağlağay 27a-18, bağlağıl 
44a-5, barğanları 12a-13, başığa 68b-20, borçka 38b-2, buyurğanı 16b-2, çın-
lığ 3a-27, dolğasığa 40b-9, karağıl 42b-29, katıkrak 48b-14, Icarındaşlığ  66b-
25, kayğusığa 66b-23, kuşka 57a-ll, ulukrak 9a-l, almağığa 79b-26, artuk-
lulfdın  22b-8. 
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İnce ünlülü kelimelerle bunlara getirilen ince ünlülü ekler için şu örnek-
leri verelim, bilmekligide 27b-3, birige 17b-4, birklik 71a-9, bitigüçi 48a-27, 
bizge 49a-3, çirigige 40a-21, digüçi 47a-13, igeç 70b-19, içmekdin 29a-3, igreş-
meklik 50b-18, igrilikke 60a-5, ilttük 49a-25, iltgey 23b-21, imgüçi 35b-25, 
imgekke 32a-28, indürmegi 24a-4, irdiik 71b-15, işige 36b-12, itkey 30a-21, 
ivge 57a-22, ivürdük 10b-2, kirgey 69b-19, kiltürmeklikde 32b-22, körsetkil 
llb-19, köterdük 14a-19, közlük 12a-20, tüzlük lb-1, ündeşmemeklik 37b-2. 

Ancak pek seyrek olmakla birlikte, kurala aykırı olarak metnimizde, 
kalın ünlülü kök ve gövdelere ince ünlülü ekler, ince ünlülü kök ve gövdelere 
kalın ünlülü ekler getirildiği de görülmektedir. Bu tür kelimeler birçok yer-
lerde kurallı olarak yazılmış ise de nadir olarak uyuma aykırı olarak kulla-
nılmış şekillere rastlanmaktadır, lfopardük  8b-23, atalarıngızge 7b-14, buyur-
gey 34a-20, kiçilerğa 18a-4, ikinğa lla-6, iriğa 36a-22, kiıîğeşke  72b-2. 

Öte yandan Konya nüshasında uyuma aykırı düşen şekillerin çoğu, Top-
kapı nüshasında kurallıdır, enegelerğa 36a-16, ikinğa lla-6, işlıklarnı 28a-29, 
kozluk 12a-22, bilgüçirak 2a-17. 

Yabancı kelimelerde kalınlık ve incelik uyumu konusuna gelince, met-
nimizde Arapça ve Farsça kelimelerin son ünlülerine göre getirilen ekler ço-
ğunlukla kurallıdır. Fakat birçok yerlerde birtakım aykırılıklar görülmekte-
dir. Metinden taradığımız bin kadar yabancı kelimenin yarısından fazlası 
kalınlık ve incelik bakımından uyuma tabidir, âbâdânrak 42b-21, âgâhlığ 
12a-l, âmânlığ 70a-27, âsânlığ 26b-7, caşâbka 36b-4, bahâğa 7a-23, dânârak 
20a-2, dârğa 30a-29, bizârlığ 23b-8, cumcağa 31a-24, döstrak 62b-26, dürüstlük 
37a-l fermânsızlık  13a-15, enbiyâğa 31b-6, gedâlıkka 44b-6, günahkârlık 25b-
15, hâlğa 6a-ll, hüveydâlığnınğ 60a-26, kavmğa 39a-22, Ka'bege  31a-25, 
leşkerige 40a-20, dlnige, bedenige 88a-18, cennetke 69b-19, diremge 46b-28. 

Yabancı kelimelerde kalınlık ve incelik bakımından uyuma uymayan 
kelimeler hakkında J. Eckmann "Son hecesinde i,i bulunan Arapça ve 
Farsça kelimelere hemen her zaman kalın ek eklenir, Son hecesinde i,i bulun-
duran pek çok kelime kalın ünlülü ekler alır1" demektedir. Metnimizden 
derlediğimiz örneklerde gerçekten ilk bakışta böyle bir kuralın varlığı görül-
mektedir. 'acizlik 69a-28 âdemiğa 6b-8, âdemilık 25a-4, Halilğa  43a-29 cameliğa 
15b-10, camelleriğa 28b-19, hadişğa 25a-17, Cibrilğa  14b-24, derecelerige 2b-7, 
efsânesiğa  41b-12, ehligaiSh-Yi,  ğâyetiğa 2a-2, dervişlik 9b-22, hükmiğa 23a-12, 
vilâyetiğa 39b-27 mühimrak 31b-18, îbrâhimğa  59b-ll, kavirak 23a-21, men-
ziliğa 49b-4, merâsimiğa 27b-28, va'desiğa  38b-7, cİşmetiğa  47a-5. 

1. TDED. 10. c. 45. s; Chagatay Manual 37. s. 
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Ne var ki, bu kurala uymayan örnekler de yok değildir. Son hecesinde 
i,i ünlülerini bulunduran yabancı kelimelerden bir kısmının hem kalın hem 
de ince ünlülü şekillerine rastlanmaktadır, dlniğa 10a-5, dlnige 59b-27, fakir-
lerğa 31a-2, feriştelerige  15a-2, ehlige 65b-7, ehliğa 45b-13, leşkerige 40a-20, 
helâkige 31b-25, helâkiğa 66b-19. 

Gene aynı konuda J. Eckmann1 "A; veya g ünsüzlerini içine alan keli-
meler genellikle ince ekler alırlar." "Sonsesi k, g olan kelimeler genel olarak 
ince ünlülü ekler alırlar, ince ünlülü ekler, k, g, seslerini içine alan veya son-
seste bu ünsüzleri bulunduran kelimelere eklenir" demektedir. Sonseste k,g 
ünsüzlerini bulunduran yabancı kelimelerin azlığı sebebiyle metnimizde bu 
kuralın ne durumda bulunduğunu kesin olarak tesbit edemedik. Yalnız şunu 
belirtelim ki sayın J. Eckmann'ın işaret ettiği gibi sonseste k, g ünsüzleri 
bulunduran yabancı kelimelere eklerin gelişi pek de kurallı görülmemekte-
dir. paklık 6a-14, pâklik 89b-29. 

Bilindiği gibi, eklerin gerçek ünlülerini tesbit etmekte Arap harfleri  ye-
terli değildir, k /k,ğ /g tonlu ve tonsuz ünsüzleri bulunduran ve fiillere  gelen 
-mak /-mek, -ğuçı /-güçi, -kuçı / -küçi, -ğunca / -günçe, -kan / -ken, -ğan / -gen, 
-ğay I  -gey, -kay/ -key, -ğu/-gii, -ku/ -kü, -kıl / -kil, -ğıl / -gil gibi eklerle adlara ge-
len -lık / -lik, -lığ / -lig, -rak / -rek, -ğa / -ge, -ka / -ke, -ğaça / -geçe, -ğı / -gi gibi 
eklerin yardımı ile yukarıdaki görüşler incelenmiştir. Tonsuz ünsüzler bulun-
durmayan öteki eklerin ünlüleri tabiî ki ancak getirildiği kelimenin son ünlü-
süne göre değerlendirilmiştir. 

2) Düzlük ve yuvarlakhk bakımından ünlülerin durumu. 

Küçük ünlü uyumu veya dudak benzeşmesi dediğimiz, ilk hecedeki düz 
bir ünlüden sonra öteki hecelerde de düz ünlülerin bulunması, herhangi bir 
hecede yuvarlak bir ünlü bulunduğu takdirde, bu ünlüden sonraki ünlülerin 
dar-yuvarlak veya geniş -düz olması kurah, metnimizde gelişmiş olarak gö-
rülmektedir. acılclfay  26a-29, almağığa 45a-29, üzülmeklik 82a-25, yengil 82a-
24, uzun 3b-2, boğuzlamağı 44a-7, boyağçılar 57b-15, bulutda 3b-27, buyruğum 
74b-23, buyurulğanlarığa 65b-29, çukurluk 64b-9, dolğasığa 40b-9, koltuk 
18b-13, koşuluşmağıdın 66b-25, koynunğda 56b-25, körkülük ve körlük kişi 
39b-7, kuruk 25b-5, kümüş 51b-14, kilndüz 8a-16, otrulaştılar 51a-25, ögürür 
sizler 48a-23, örmekçi 5a-21, soyurğadım 7b-18, sünğülük 40a-29, tofrak  44a-8, 
tokuğanı 4b-2, tütün 80b-3, unutmak 48b-14, uruşur irdinğiz 64b-6, uyku 8a-3, 
üstün 69b-6, yaşın 4a-8, yukarı 55b-14, yumurtfca  54a-26, yürümek 63b-16. 

1. Chagatay Manual 32. s. 
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Daha eski metinlerden beri küçük ünlü uyumuna aykırı düşen kelimele-
rin bazıları metnimizde de düzlük ve yuvarlaklık bakımından kural dışı ola-
rak görülmektedir, altun 73b-10, avuç 40a-26, azuk 29a-16, aşukmaklığ 62a-ll, 
kamuğ T 2a Kenar, yaşarmak 45b-25, yaşurun 50a-26, tamur 9a-4, tamik 6a-6, 
sınuttluk 31b-4, savuk 60a-10, saruğ T. 9b-ll, yazuk 3a-6, artuk 3a-2. 

Bunlardan başka metinde kural dışı olarak düz ünlüden sonra yuvarlak 
ünlü bulunduran başka kelimeler de vardır, açuk, 21a-14, asru 4b-ll, yas-
muğ 9b-14, yavuk 82a-8, yabuğ 26b-25, yatkaşuk 24b-21, tamuğ 27b-27, Ifiç-
kurur 24a-3. 

Düzlük ve yuvarlaklık bakımından eklerin durumuna gelince, bu eklerin 
ünlülleri veya bağlayıcı ünlüleri değişik özellikler göstermektedir, Bunları 
teker teker ele alarak inceleyelim. Bu bölümde ele alacağımız eklerin ünlüleri 
dar-düz veya dar-yuvarlaktır.' 

a) iyelik ekleri: 

İyelik eklerinden 1. ve 2. tekil şahısların bağlayıcı ünlüleri kalınlık, in-
celik, düzlük ve yuvarlaklık bakımlarından eklendikleri kelimeye göre uyu-
ma tabidir. 

1. Tekil şahıs: 
buyruğum 75b-23, köıîğlüm  43a-27, ivim 18a-28, karındaşlarım 62a-19, 

oğlumdın 93b-10, düşmanım 88a-12, dostum 86a-12, başımnı 91b-28, kolumğa 
89a-5, kaşımdın 7a-5. 

2. tekil şahıs: 

döstunğ 86a-12, kolunğ 54a-9, köıîğlünğ  14b-27, kitâbınğ 19a-2, vahdâni-
yetinğ 19a-3, zâtıng lb-17. 

İyelik üçüncü tekil şahsın ünlü uyumuna aykırı olarak yalnız dar-düz 
ünlülü şekilleri kullaıulmaktadır. Aynı durum üçüncü çoğul şahısta da görü-
lür. otı 4a-3, yolı 2a-l, yüzi 39b-19, yükini 55a-29, közgüsi 10a-2, kayğusı 37a-
18, karanğusı 37a-18, kıblesi 20a-29, kicesi 3b-22, köngülleri 17b-5, közleri 
4a-12, sizleri 72a-ll. 

1. ve 2. çoğul şahıs: 
1. ve 2. çoğul şahıs iyelik eklerinde bağlama ünlüsü uyuma uyarken bu 

eklerin asıl ünlüleri uyuma aykırı olarak daima düz-dardır. sözümiz 89a-12, 
azukumız, 28"24, özümiz lb-18, kolungız 7a-28, özünğiz 33b-17, köksünğiz 
71b-23. 
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b) yokluk eki (privativ) -sız,-siz''iu  yalnız düz-dar ünlülü şekli kullanıl-
maktadır. tütünsiz 4a-3, közsiz 41a-l, tiibsiz T. 37b-20, uçsız 41a-3, ölümsiz 
14b-16. 

c) Ad durum ekelerinden (kaeus) belirtme durumu ekinin (Akkusativ), 
ayrdma durum ekinin (ablativ) küçük ünlü uyumuna aykırı olarak daima 
düz-dar ünlülü şekilleri kullanılır, bulutnı 8a-27, ölükni lla-25, ölümni 
69b-23, özini 35a-2, sözni 14b-16, yolnı 4a-9, yükini 55a-29. 

kökdin 3b-26, uluğdın 23b-24, otdın 13a-24, bulutdın 23a-8, baciuhumdın 
40a-29. 

Ad durum eklerinden tamlayan eki (genetiv) genel olarak küçük ünlü 
uyumuna aykırıdır. Sonsesi yuvarlak ünlü olan kelimelere çok yerde bu ek 
-nıng, -niıîg  olarak gelirken, bazı yerlerde uyuma uygun olarak -nung,-nüng 
şekli kullanılmaktadır, kündüzniıîg  37a-23, hatunnııîg  33b-12, munırîg  28a-8, 
kulnıng 26a-20, munung dik 56a-15, uylcunıng 41a-25, yiizüngnütîg  20b-13, 
sunıng 4b-14. 

d) İlgi eki. 

Daha çok -ğı şeklinde olan ilgi eki küçük ünlü uyumuna aykırı olarak 
kullandmaktadır. evvelğı 26b-l, burunğı 55a-l, burunğılar 78a-4, sotîgğı  2b-22, 
kicegi 90a-3. 

e) Meslek ekinin dar-düz ünlülü şekli kullanılmaktadır, boyakçılar 57b-
15, könçi 39a-24, anaçı 36a-15, işikçiligini 91a-24. 

f)  Daha çok kalıplaşmış olarak kullanılan -ğu,-gü eki düzlük-yuvarlaklık 
bakımlarından kural dışı olarak kalmaktadır, bilgü, 64b-4, kayğu 47a-17, 
karanğu 3b-ll, 

g) Belirli geçmiş zaman 3. tekil şahıs ekinin ünlüsü küçük ünlü uyumuna 
aykırı olarak daima -dı/ -di, -ti/ -ti'dir. boldı 28a-15, tuttı 67a-6, tüşti 43a-25, 
koştı 43b-19 koşuldı 4b-14, koydı 7b-28. 

Aynı durum belirli geçmiş zamanın 3. çoğul şahsında da görülür. 
kömdiler 39b-28, kutuldılar 26a-l, öttiler 39a-16, öldiler 38a-13. 

Gene behrH geçmiş zamanın 1. çoğul şahıs ekinin ünlüsü daima dar-yu-
varlak olup küçük ünlü uyumuna aykırıdır, köterdük biz 14a-19, kılduk biz 
13b-2, katkurduk biz 76b-27, tiledük 86b-l. 
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h) Metnimizde yalnız, geçmiş zaman partisibi olarak kullanılır -mış / 
miş ekinin düz-dar ünlülü şekli kullanılmaktadır, ölmiş bolğaylar 20b-9, toğ-
mış bolğay 83b-17, kirmiş bolğay sizler 83b-18. 

ı) Geniş -ur,-ür zaman ekinin bütün şahıslarda dar-yuvarlak ünlülü şe-
killeri kullanılmaktadır, kılur sizler 31b-15, bilür 24b-22, igreşür 73a-19, il-
tür biz 19a-19. 

i) İkinci tekil şahıs emir ekinin bağlayıcı ünlüsü düzlük ve yuvarlaklık 
bakımından uyuma uyarken, emir 2. çoğul şahısın ünlüsü, uyuma aykırı olup 
daima dar-düzdür. turungız 3b-l öldürünğiz 28a-7, olturunğızlar 10b-l, kil-
türünğizler 42a-20. 

Eski Türkçede olduğu gibi, düz-dar ünlülü şekli kullanılan emir 2. tekil 
şahıs eki, metnimizde de bu durumda bulunmaktadır, tutkıl lb-18, öltürgil 
10b-12, tüggil 40b-5, urğıl 19a-29. 

j) Ettirgen (kausativum) eklerinden -tur j-tür,-dur/-dür, -ğur/,-kur, -kür/ 
-gür, -ğuz/,-güz eklerinin yalnız dar-yuvarlak ünlülü şekilleri kullanılmakta-
dır. bildürdi 52a-26, kitürmes 40b-16, indürmeslığdın 2b-10, yığışturğay 53a-
26, yedürdiler 14a-25, kıçkurur 24a-3, tirgüzmek 5b-21, körgüzür biz, 85b-9, 
azğurup tur 96b-12, kirgüzdi 83b-24. 

k) -ıl/-il-, -ul /-ül edilgen (passivum) eki metnimizde düzlük ve yuvarlaklık 
bakımlarından uyuma tabidir. Fakat kaytarulğunğuz 5b-22, kaytarulğusı 
dur 13a-17 gibi birkaç örnekte edilgen eki küçük ünlü uyumuna aykırıdır. 

k) Eylemlerden (verb) ad yapan -kuçı /-küçi, -ğuçı/-güçi eklerinin ünlü-
leri küçük ünlü uyumuna aykırıdır, yaratlfuçı  lb-5, bağışlağuçı lb-2, körset-
küçi 2a-22, singüçi 9a-13, aşukkuçı 30a-4. 

1) dur 3. tekil şahıs, ekeylem ile birlikte kullanılan -ku /-kü,-ğu / -gü ad 
yapma ekleri iyelik ekilerini alarak gelecek zaman anlamı vermektedir. 
dur, -ku j-kü. -ğu /-gü ekleri küçük ünlü uyumuna aykırıdır, tanujfluk  birgüsi 
dur 87b-16, birgüng dur 97b-3, kiltürmegüsi dur 93a-6, tartkusı dur 90a-l, 
bolmağunğız dur 94b-28, yarlıkağusı dur 89b-ll. 

m) Eylemlerden ad yapan ve daha çok sıfat  olarak kullanılan -uk/ük 
ekinin dar -yuvarlak ünlüleri kullanılır, artuk 2a-29, sınulfluk  31b-4, açuk 
21a-24. 

n) Ekeyleme gelen -ur, -ür geniş zaman ekinin daima dar-yuvarlak 
şekilleri kullanılmaktadır, vahy irür 2a-25, tanuğı irür 6a-7, inanğuçı irür 
14a-10. 
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o) Eylemin Hikâye 1. çoğul şahısta da durum böyledir, tanur irdük 
84a-7, öltiirülmes irdük 71b-15, bitip irdük 10a-28, öltürüp irdük 8b-24. 

o) Soru için kullanılan mu mü kelimesinin dar-yuvarlak şekili kullanıl-
matadır. körmediıîğ  mü 42b-5, dram tapmas mu T. 37a kenar, ol kişi dik mü 
42b-5. 

2) Ü nsüzler 

Metnimizde kullanılan ünsüzler şunlardır: b,c,ç,d,f,g,ğ,h,h,h,j,k,k,l,m,n, 
ng,p,r,s,ş,g,ş,t,t,v,y,z,z,?. 

b ünsüzü. 

b ünsüzü kelime başında korunmuştur, bar hudâyğa 13b-20, birmek 31b-
10, boldura almaş sizler 4b-29, harmanlarını 4a-l, içinde nğ, n geniz ve diş 
ünsüzleri bulunan bir kısım kelimelerin başındaki b ünsüzü m olmaktadır. 
maıîğlayğa  salğay 44b-6, kılıp min 12b-17, manga 36b-2, mengülük T. 37a ke-
nar, ming yıl 12a-27, muna 42a-26, munğan 47b-27, mundak 12b-2, munça 
38b-16. 

Karahanh ve Harem Türkçesinde, Rabguzide ve yazımızın başında 
öteki kuran tercümelerinde sözünü ettiğimiz w ( J» ) sesi metnimizde v ol-
muştur. iv 18b-10, tavarlarını 30a-16, tive 30b-10, sivgey 24b-18. 

yalbarmas min 68b-13, örneğinde görüldüğü gibi -6- ünsüzü kelime orta-
sında muhafaza  edilmiştir. 

sub> suw> suv> su şeklinde gelişen bu kelime, metnimizde her ne ka-
dar yalın halde su şeklinde geçiyor ise de iyelik üçüncü tekil şahıs eki alırken, 
v sesi terkrar ortaya çıkmaktadır, suvı 4b-13, üzüm suvı 42b29, arığ suvı 
T. 37 kenar. 

ng ünsüzü. 

Bu ses Eski Türkçede olduğu gibi metnimizde de kullanılagelmektedir. 
aıîğa  2a-16, kıldıngızlar 12b-25, manga 6a-22, yanğlış lb-10. 

p ünsüzü. 

Türkçe ve yabancı kelimelerde p sesi metnimizde birkaç örnek dışmda 
tek noktalı olarak yazılmıştır. Bu sesle biten gerundiumlu eylemlere gelen tur, 
turur kelimelerinin tonsuz şekillerinin kullanılmış olması, bu sesin p oldu-
ğunu doğrulamaktadır, sorup tur 13b-13, kılıp tur 27a-17, bolup tur 34b-13, 
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yitip tur 34b-12, itip turlar 41b-9. Bunun yanında ara sıra aytıp dur gibi örnek-
lere de rastlanır. Ayrıca p ünsüzü ile biten daha birçok kelimeden sonra ge-
tirilen eklerin tonsuz ünsüzlü şekiller kullanılmaktadır, taplcay 4a-29, kop-
kaylar 37b-ll, taptı 43a-8, tapkanlar 29b-3, yaptı 42b-19, yapkuçılar 22b-14 

k,k,g,ğ, ünsüzleri. 

Kelime başında Eski Türkçeye bağlı olarak bu seslerin tonsuz şekilleri 
kullanılmaktadır. Kaim ünlülü kelimelerde k ( J ) ince ünlülü kelimelerde ise 
k ( i l ) 'dir . kaçmaknı 70a-2, kaçurdılar 40b-7, kiser 5b-ll, kirekmes 2b-8, 
kaldı 37b-17, kiymekni 36b-5. 

Son seste -k,-ğ ünsüzleri kuralsız olarak bazan -k bazan da ğ dir. sanağ 
53a-23, sanak 26a-5, sarig 10b-26, sarık T. 9b-ll, katığ 8a-2, katık llb-5, 
kılık 25b-28, kılığ 52b-19 kulak Hb-22, kulaklarığa 2b-15. 

Aynı durum -lık / -lığ, -luğ/luk soyud ad yapma ekinde de görülür. Bu 
ekin ekli bulunduğu ad, yerine göre sıfat  olarak da kullanılır, karılığ 10b-22, 
karılığ 22a-16, buluttuk 30a-20, kayğuluk lb-20, kayğuluğ 44a-24, berhördâr-
lığ 6b-26, berhördârlık 18b-14, faydalığ  4b-13. 

Öte yandan mastar eklerinde ünlü ile başlayan ek almadıkça bu durum 
görülmemektedir. -mak,-mek mastar ekinin son ünsüzleri -k,-k, yalın halde 
ve ünsüzle başlayan bir ek aldıklarında korunmaktadır, sürmekdin 46b-24, 
aytmaknı 33b-17 sormağumız , 17b-10, sögmegide 2b-10. 

Tek heceli kelimelerin sonsesteki -k, ünsüzü korunmuştur. İlk hecede 
bu sesin h sesine dönüştüğü görülmemektedir, akşam 37a-25, bakar 64b-25, 
korkunğızlar 46a-17, yokıda 76b-15, yaktılar 2b-23, akar 93a-3. 

•k-,ğ,g seslerinin erimesi: 

Aşağıda verilen örneklerde görüldüğü gibi -k-, -ğ-, -g- ünsüzleri eriyip 
düşmektedir, kergek/kirek 25b-8, eşgek/ i şek 42b-13, kulğak /kulak lla-22, 
kıska/kısa 25b-28. 

-k,-ğrg ünsüzlerinin korunması: 
Bünyesinde -k-,-ğ-,-g- ünsüzleri bulunan bir kısım ek ve kelimede bu 

ünsüzler korunmuştur, yumurtka 54a-26, yigirmi T. 17b-4, tolğadılar 13b-26, 
yalğan 14b-10, yalğuz 69b-26, sağışı 23b-ll, kıska 50b-2, imgekke salur 32a-
28, inçge 27b-l. 
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sağınmağay 76b-19, korkkaylar 80a-18, kitgey 4a-8, körgey ilgeri 8b-4, 
yukkarı 55b-18, korkkaıı 40a-27, körmegen 35b-22, işitkendin 90b-15, kılğan-
lar 22b-27, kintke 9a-ll, tatkururlar 8a-l, kirgüzdi 83b-24, tartlcusı 90a-l, 
bilgüsi 98a-13, bolğusı 89a-10, işitküçi 88b-26, tilegüçi 24b-23, kılğuçısı lb-1. 

k>h değişmesi: 

Kelime başında hatun sözünden başka h değişmesine ait örneğimiz yok-
tur. Kelime içinde ve kelime sonunda h değişmesi pek nadir olarak görül-
mektedir. yalaşı/ yahışı lb-1, uçmak/ uçmah 5a-18, okşaş/ ohşaş 28a-21. 

t>d değişesi; 

Metnimizde t*>d değişmesinden söz açamayız. Çünkü Eski Türkçeye 
bağlı olarak kelime başında t- ünsüzleri korunmuştur, toğmak 83a-21, ton 
57b-14, tokkuz 26a-5, toğrı T. 2a kenar, toğurmakda 48a-7, tökti 45b-24, tört 
36a-20 

d>y değişmesi: 

Eski Türkçede kelime ortasında bulunan -d- sesi metnimizde tamamen 
-y- sesine dönüşmüştür. adak> ayale 27b-13, adır-> ayırğay 21a-28, adrıl-> 
ayrıldı 41b-16, bedük/ biyik 37a-27, boduğ/ boyağçılar 57b-15, bod / boy 38a-
24, kadğu/ kayğuluk 47a-17, ked- / kiymekni 36a-l, kidin/ kiyinidin 23a-5, 
kod-/ koymak 64a-18, kuduğ/ kuyuğı 30a-25, kudruk/ kuyrukığa 67b-6, tıd-
Itiydi  15b-l, udukla-/ uyuklağan 73b-10, yad-/ yaydı 23a-10, yadağ/ yayan 
67a-l, ıdı bir-/ yiberdi 27b-3. 

p>f  değişmesi: 

toprak/ tofrak  44a-8 

b~>w~>v  değişmesi: 

Eski Türkçede iç ve sonseste b, w sesleri metnimizde aşağıdaki örnek-
lerde görüldüğü gibi v olmuştur. tewe~> tive 62b-27, çaZa6> çalavıııı 39b-10, 
eıv^ivge 82b-7, Öte yandan yalbarmak eylemindeki -b- sesi korunmuştur, yal-
barmas min 68b-13, 

-ğ->-v- g>-v- değişmesi: 

yasağ~^>yasavı 39b-22, yağuk~^>yavukığa  35a-16, buzag~^>buzav  12a-28., 
sağuk~^>savuk 60a-16, biregü^>birev 45b-2, ikegü^>ikevni 18b-23. 
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6-> m- değişmesi: 

İçinde ng, n geniz ve diş ünsüzü bulunan bir kısım kelimelerin ilk sesi 
olan b, m olmaktadır, min 2a-17, min yaratkuçı min 6a-l, meniıîğ  6a-4, mirîğ 
12a-27, munğan 47b-27. 

Bu gösterme zamiri (demonstrative pronoun) çekime girip n adıl re'sini 
abnca kelime başı b, m olmaktadır, munça 38b-16, mundın 3a-28, mundan 
6a-13, munung dik 2a-14, muna 42a-26. 

Ünsüz benzeşmesi 

Metnimizde tonlu ve tonsuz ünsüzler ile kullanılan -kuçı / -ğuçı, -kiiçi / 
-güçi; -kan! -ğan, -ken/-gen; -ka/-ğa, -ke/-ge; -karıl -garı, -keri / -geri; -tur-1 
-dur-, -dür-, -tür-; -kur- / -ğur-, -kür- / -gür-; -ğay / -kay,- key / -gey; -tı / -dı, 
-ti / -di ; -tuk / -duk, -tük /-dük; -ku / -ğu, -kü / -gü ; -kıl / -ğıl, -kil / -gil eklerine 
bakıp bir ünsüz uyumundan söz açabiliriz. Bu eklerin ilk ünsüzleri eklendik-
leri kelimenin son ünsüzüne uymaktadır. Birçok müstesnaları olmakla bir-
likte genel olarak Türkçe ve yabancı kelimelerde sonsesi tonlu olan bir keli-
meye tonlu ünsüzle başlayan ekler, sonsesi tonsuz olan bir kelimeye ise tonsuz 
ünsüzle başlayan ekler getirilebilmektedir. 

-kuçıj -ğuçı; -küçij -güçi 

işitküçi, 88b-26, sözlegüçi 87b-l, aytlcuçılar 2a-23, çılcarğuçı lla-19, kayt-
kuçılar 7b-16, korkkuçılar 17a-10, aşukkuçı 30a-4, korkutkuçılar 17b-19. 

•lş,an / -ğan; -ken / -gen 

yaratkanımız 94b-19, tapkanrak 90a-25, ayıtkanı 17b-3, işitkendin sonğ 
90a-15, sürülgen 87b-l, yaratkandın 5b-25, ant içişkenleritîgiz  97a-l, Bu örnek-
ler yanında ahd kılışğan 97a-27, gibi kuralsız şekiller de rastlanmaktadır. 

-ka / -ğa; -ke/-ge 

kullakka 4a-4, oğulğa 35b-28, tüzge lla-24, suğa 8a-12, kılmakka 4b-18, 
tofrakka  4b-14, kimge 31a-19. Bu örnekler yanında sünnetka T. 3a-21, sün-
netğa 21a-18 ve klsmetka 9b-21, gibi örneklere bilhassa yabancı kelimelerde 
rastlanmaktadır. 

-karı / -ğan; -keri / -geri 

taşkarı 45b-4, ilgeri 12b-24. 
-ku j-ğu; -kü /-gü 
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Bu ekler dur, tur kelimeleri ile kullanılırken gelecek zaman anlamı 
vermektedir, tartkusı 90a-l, yitküsi dur 87a-20, kaytarulğusı dur 13a-17, kör-
küngüz durlar 33b-20 

-tur- /-dur- ;-tiir- /-dür-

yığışturğusı 96a-28, sindurğuçı 88a-20, alışturdılar 3a-5, ulaşturğay 5b-10, 
toldurğaylar lla-12, işittiirülmegen 88b-29, köydürülgen 90b-29, Öte yandan 
kiltürgey 5b-19, öldürgey 16a-22, örneklerinde görüldüğü gibi kiltür-, öltür-
fiilleri  kural dışı olarak kullanılmaktadır. 

-kur- /-ğur- ;-kür- /-gür-

arğurup tur 96b-12, tatkururlar 8a-l, kirgürdi 83b-24. 

-kay /,-ğay ;-key j-gey 

tutkay 89b-9, toklcay 8a-4, kopkay 37b-ll, kitkey 4a-8, bozğay 20b-10, 
boşatkaylar 27b-27, solfjfaylar  4a-4, tartkaylar 91-a-4, korklfay  47b-24, alğay 
min 38b-16. 

-tı /-di,-ti /-di 

kaldı 37b-17, kaçtılar 71b-26, işittük biz 89a-ll, bolduk 84a-9, koymadıng 
94b-20, kayıttı 82b-8, koptılar 88a-3, ant içtiler 90a-9, ayıttuk 6b-7, ilettük 
89a-ll, içtiler 40a-15. 

-kıl j-ğıl ;-kil /-gil 

bakkıl 89a-12, ayıtkıl 14b-23, urğıl 9a-29, yibergil lb-15. 

Birçok müstesnaları olmakla birlikte genel olarak tur dur getirildiği ke-
limeye göre ünsüz uyumuna tabidir, bolmay durlar 82b-24, yok tur 82b-25, 
berkitip tur 2b-14, kiltürüp turlar 86a-22, barmas durlar lb-14, bar dur 3a-20, 
hâlide dur 2b-8, kilmey dur 31b-l. 

Ünsüz benzeşmesine aykırı olarak hemen daima tonlu şekilleri kullanı-
lan -dm,-din ayrılma (ablativ), -da,-de kalma (lokativ) ekler için şu örnek-
leri verebiliriz, kiçikdin 23b-24. hairetdin 42a-28, kılmakdın 32b-l, taşdın 
44b-15, yokdın 4b-7. 


