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Özet
Bu makalede, İran’ın Meşhed kentinde Âstan-i Quds-i Razavi
Kütüphanesinde muhafaza edilen 3 tercümeden biri olan 293 numaralı
Kur’an tercümesinin Türk dili tarihindeki yeri ve önemi üzerinde durulacaktır. Makale, daha önce Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya ile TEKE
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi’nin 4/4 2015 sayısında “Horezm Türkçesi ile yapılan Kur’ân tercümelerinden Meşhed
nüshası üzerine ilk bilgiler-I” başlığı ile yayımladığımız yazının devamı olup Meşhed nüshasının tercüme yöntemi, nüshanın kaynakları,
nüshanın diğer tercümeler ile ilgisi, metnin eskicilliği ve Türk dili tarihindeki yeri konularını ele almaktadır. Seyyidi’l-Hattât unvanlı Şeyh
Yûsuf el-Ebâriyy oğlu Muhammed tarafından Hicrî 10 Şaban 737 / Miladi 14 Mart 1337 Cuma günü tamamlanan nüsha, Sâd suresinden başlayıp Kur’an-ı Kerim’in sonuna kadar olan tercümesidir. Bu tercümede, daha önceki nüshalarda görülmeyen iki husus dikkat çekmektedir.
Bunlardan ilki, nüshanın hem kelime kelime satır arası tercümeyi ihtiva
etmesi hem de sure ve ayetlerle ilgili tefsirli hikâyelere yer vermesidir.
Satır arası tercümelerde Arapça sözcüklerin birden fazla karşılığının
bulunması nüshanın ilgi çekici özelliklerden biridir. Verilen karşılıklar, yer yer lehçe farklarını da göstermektedir. Karşılıklardan biri Doğu
Türkçesini diğeri Oğuz Türkçesini işaret etmektedir. Ayrıca nüshada
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çok sayıda hapax örneği de karşımıza çıkmaktadır. Karahanlı Türkçesi Kur’an tercümelerinden TİEM 73 nüshasından sadece 3 yıl sonra
istinsah edilen bu nüsha, Türk dili tarihi için son derece ehemmiyetlidir.
Anahtar Kelimeler: Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi, Kur’an
tercümesi, Türkçe Kur’an tercümesi, Meşhed
nüshası.
THE ROLE AND IMPORTANCE OF MASSHAD COPY
(293 NO) WHICH IS ONE OF THE FIRST TURKISH
TRANSLATIONS OF QUR’AN IN TURKISH LANGUAGE
HISTORY
Abstract
In this article; it is going to be dwelled on the role and importance
of the Qur’an translation, numbered 293 and which is one of the three
translations in Turkish language history preserved in Âstan-i Quds-i
Razavi library in Masshad city, Iran. The article is continutaion of the
paper that we already published with Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya
with the title “Horezm Türkçesi ile Yapılan Kur’ân Tercümelerinden
Meşhed Nüshası Üzerine İlk Bilgiler-I” (TEKE Uluslararası Türkçe
Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi 4/4 2015) and it is considered in detail
the subjects; Masshad copy’s translation way, copy’s sources, copy’s
relevance with the other translations, copy’s archaism and it’s role in
Turkish language history. The copy, which is completed on the day
Exilic 10 Şaban 737 / 14 March 1337 by the son; Sheikh Yûsuf alEbarriy titled Seyyidi’l Hattat, Muhammed, is the through translation
of Qur’an-ı Kerim starting from Sad surah. In this translation, there
are two subjects attract a great deal of attention which are not seen in
the former copies. The first of these; copy involves both word by word
interlinear translation and includes tafsir stories about surah and verses.
In the interlinear translations, there are more than one equivalent of
Arabic words and this is one of the interesting features of the copy.
Given equivalents partly show dialect diferences. One of the equivalents
points East Turkish, and the other points Oghuz Turkish. Besides, in the
copy we see a lot of hapax example. This copy that is copied only 3
years after TIEM 73, one of the Karahanid Turkish Qur’an translation
is vital for Turkish language history.
Keywords: Karakhanid Turkish, Khwarezm Turkish, Qur’an
translation, Qur’an translation into Turkish, Masshad copy.

Giriş
İslami Türk edebiyatının ilk eseri olarak Kutadgu Bilig kabul edilmektedir.
Kutadgu Bilig gibi yüksek sanat ürünü olmamakla birlikte, edebî bir bütünlük içinde daha çok öğretici amaçla yazılan ve genel halka hitap eden Atebe-
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tü’l-Hakâyık, Divân-ı Hikmet, Nehcü’l-Ferâdis, Kısasü’l-Enbiyâ, Mi’rac-nâme, Mukaddimetü’l-Edeb gibi eserler Türk dili tarihi ve kültürü için oldukça
önemlidir. Türklerin İslamiyet algısı, bu eserler yolu ile anlaşılabilmektedir.
Bahsi geçen eserlerin temel kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir.
Kur’an-ı Kerim’i doğrudan kaynak alan ve Türk dili tarihinde bu eserler
kadar önemli bir yere sahip olan Kur’an tercümelerinin ilk örnekleri Karahanlı Türkçesi ile yapılmıştır. Literatürde Rylands ve TİEM 73 nüshası adlarıyla
bilinen bu eserlerin dışında günümüze ulaşan başka tercümeler de bulunmaktadır. Hekimoğlu ve Özbekistan nüshaları, Anonim Kur’an Tefsiri, Harezm
Türkçesinin önemli eserleri arasındadır.
Kur’an-ı Kerim’in kelime kelime satır arası yöntemle Doğu Türkçesine
yapılan ve günümüze ulaşan ilk tercümeleri bugünkü bilgilerimize göre 8 nüshadır:
1. Rylands Nüshası
2. TİEM 73 Nüshası
3. Özbekistan Nüshası
4. Harezm / Hekimoğlu Nüshası
5. Anonim Kur’an Tefsiri
İran / Meşhed Âstan-i Quds-i Razavi Kütüphanesinde bulunan Kur’an tercümeleri:
6. 293 Numara
7. 1007 Numara
8. 2229 Numara
Bu makalede, İran / Meşhed Âstan-i Quds-i Razavi Kütüphanesinde bulunan 293 numaralı Kur’an tercümesinin Türk dili tarihindeki yeri ve önemi
üzerinde durulacaktır.
1. Nüshanın Tavsifi
İran’da, Âstan-i Quds-i Razavi Kütüphanesinde 293 numarada kayıtlı olan
361 varaklık eksik (Tercüme kısmı 358 varak tutmuştur.) bir tercüme olan
eser, Kur’an’ın Sâd suresinden başlayıp sonuna kadar olan satır arası ve tefsirli tercümesinden oluşmaktadır. Ortalama bir hesapla, bu tercümenin 3 cilt
hâlinde hazırlandığı anlaşılmaktadır. Diğer iki cildine şu ana dek ulaşılamamıştır.
Nüsha, nohut renginde süslü ahar kâğıda nesih ve nestalik hatlıdır. Eserin
iki açılış sayfasında karşılıklı şekilde tezhipli ve murassa iki minyatür bulunmakta, sure isimleri lacivert renkte sarı zemin üzerine ve tercümede kırmızıy-
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la, yapraklar sarı renkte yazıyla ve iple cetvelli, ayet araları murassa yıldızlı,
haşiye işaretleri turuncudur. Eserin tefsirli bölümleri 12 veya 13, satır arası
tercüme bölümleri 14 (7 orijinal metin + 7 tercüme) satırdır. Zaman zaman satır arası tercüme bölümlerinde satır usulünden vazgeçildiği, satırların alt alta
toplandığı da görülmektedir. Metinde siyah, başlıklarda çoğunlukla kırmızı
mürekkep kullanılmıştır. Metin aralarında hat sanatıyla yapılmış süslemeli
başlıklar da yer almaktadır. Cetvel ölçüsü 9x18, yaprak ölçüsü 15x25’dir. Cildin dış yüzünde gül yağlı ve kırmızı zemin üzerine sarı üzüm salkımı deseni
bulunmaktadır. Kapağın içi timaçtır. Sayfaların sağ ve sol kenarlarında yer yer
yeşil, lacivert ve sarı mürekkep ile çizilmiş desenler bulunmaktadır (Şimşek
– Sertkaya, 2015).
2. Tercüme Yöntemi
2.1. Meşhed nüshasında, mukataât-ı süver adı verilen “elif, lâm, mim, yâ,
sin, nûn, hâ” harflerinin açıklamalarına hem tefsir bölümlerinde hem de satır
arası tercüme bölümlerinde yer verilmiştir:
... bu nūn sūresi Mekkelig turur bu nūnḳa tefsīrler ḳılmış tururlar amarı
ayurlar bu nūn ol balıḳ turur kim Yūnus yalavaç anıng ḳarnında erdi
amarı ayurlar nūn divāt 1 bolur ḳalem kendü ḳalem turur Tangrı ‘azze
ve celle bu nūn ḳalemni ant mengizlig yaḍ ḳıldı bu ol vaḳtta erdi kim
Mekkeliglerning elgi uzun erdi yalavaç işleri üze Cebrīl kelür erdi kökdin bir sūre azu bir āyet keltürdi yalavaç ‘aleyhi’s -selām anı kişiler üze
oḳır erdi tanġuçılar ayur erdiler bu Muḥammed tilbe turur bu sūrelerni
özindin ayur Tangrı ‘azze ve celle bu sūreni ıḍtı ... [267a/5-267b/3].
sâd
v a‘delerni çın ḳılġan iḍi ḥaḳḳı 2 [Sâd 1b/1]
hâ-mim ḥā ḥalimdin turur mīm mülkdin turur tüzün 3 erklig iḍi atı birle
[Mü’min 33b/8].
keçürgen uġan erklig iḍi ḥaḳḳı [Fussilet 56a/2]
tüzün erklig iḍi ḥaḳḳı 4 [Zuhruf 82a/5]
keçürgen uluġ erklig ḥaḳḳı kim [Şûrâ 67b/9]
tüzün erklig iḍi ḥaḳḳı kim [Câsiye 98a/6]
tüzün erklig Tangrı ḥaḳḳı kim [Ahkâf 104b/2]
tüzün uluġ irklig iḍi ḥaḳḳı [Duhân 93a/7]
kâf
ant içer men  ögmekke sezā 5 Ḳur’ān birle oḳıġu uluġ iḍi yarlıġı [Kâf 146a/10]
1

divīt

2

Tengriligim ḥaḳḳınġa and (?) atarur men kim va‘delerimni rāst tigürür men

3

yitiz uluġ

4

ant içer men

5

bu ant turur ḳaf taġı tapa ajun tigreki ḳaf taġı ḥaḳḳı
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nûn

ḳ alem birle ḳasem yaḍ ḳılur men 6 taḳı ol nirse birle kim bitiyürler 7 [Kalem 263b/8]

2.2. Meşhed nüshasında daha önce hiçbir nüshada görülmeyen bir özellik
ise her surenin başında bulunan besmele tercümelerinin neredeyse tamamının
birbirinden farklı olmasıdır. başladım Tangrı atı birle üküş raḥmetlig raḥmeti
lāzım her besmelede bulunmaktadır. Fakat bunun yanında başladım ol iḍi atı
birle kim Muḥammedni yalavaçlıḳḳa ıḍtı baġırsaḳ kim Muṣṭafānı ümmeti üze
baġırsaḳ ḳıldı soyurḳaġan kim yazuḳluġlarḳa tamudın ḳutarġan boldı [Müddessir 288b/5] gibi tefsirli bir tercüme de yer almaktadır. Nüshadaki besmele
tercümeleri sırasıyla şöyledir:
1. başladım ol iḍi atı birle kim örtülmiş nimeni açuḳ bilür baġırsaḳ mihribān kim ḳullarındın irük8 eksük ṭā‘atların ḳabūl ḳılur ḳabūl ḳılġan kim
yazuḳluġlar yazuḳın örter [Sâd 1b/1]
2. başladım Tangrı atı birle uluġ yarlıḳaġan ḳamuġ yarlıḳaġan [Zümer
15b/8]
3. başladım ol iḍi atı birle kim 9 baġırsaḳ miḥribān turur 10 soyurḳaġan
turur [Mü’min 33b/7]
4. başladım Tangrı atı birle 11 üküş raḥmetlig 12 raḥmeti lāzım 13 [Fussilet
56a/1]
5. başladım Tangrı atı birle 14 üküş raḥmetlig 15 raḥmeti lāzım 16 [Şûrâ
67b/8]
6. ol iḍi atı birle kim 17 baġırsaḳ turur 18 soyurḳaġan turur19 [Zuhruf
82a/4]
6

bu sūrening ḥaḳḳı ant içer men
Tangrı divītning ḥaḳḳı taḳı ḳalemning
veḳīl ol balıḳnıng ḥaḳḳı kim yiti ḳat yir anıng uçası üze turur

7

bitirler

8

artuḳ

9

Tangrınıng atı birle başlayur men

10

üküş raḥmetlig

11

ol iḍi atı birle kim

12

baġırsaḳ turur

13

soyurḳaġan turur

14

başladım ol iḍi atı birle kim kim erse anıng bereketining san saḳışı tükengüsin bilmes

15

baġırsaḳ mihribān kim kim erse anıng ni‘metini sayumas

16

soyurḳaġan Tangrı kim hīç yazuḳluġ anıng raḥmetindin ülüşsiz bolmas

17

başladım Tangrı atı birle

18

üküş raḥmetlig

19

raḥmeti lāzım
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7. başladım ol iḍi atı birle kim 20 baġırsaḳ turur 21 soyurḳaġan turur22
[Duhân 93a/6]
8. başladım ol iḍi atı birle kim açıġ birür 23 baġırsaḳ kim açıġ üküş
birür24 soyurḳaġan kim küç yetmişde azraḳ fermānlar 25 [Câsiye 98a/5]
9. ol iḍi atı birle kim 26 baġırsaḳ turur 27 soyurḳaġan turur28 [Ahkâf
104b/1]
10. başladım ol iḍi atı birle kim 29 baġırsaḳ turur 30 soyurḳaġan turur31
[Muhammed 114a/1]
11. başladım ol iḍi atı birle kim 32 baġırsaḳ turur 33 soyurḳaġan turur34
[Feth 125b/3]
12. başladım ol iḍi atı birle kim ḥācet revā ḳılur 35 baġırsaḳ kim tevbe
peẕīrler 36 soyurḳaġan kim yarlıḳar 37 [Hucurât 139a/1]
13. başladım ol iḍi atı birle kim yol körküzür 38 baġırsaḳ kim barçanı
asraġan turur 39 soyurḳaġan kim ‘öẕrni peẕīrleyür 40 [Kâf 146a/10]
14. başladım ol iḍi atı birle kim yoḳdın bar ḳılur 41 baġırsaḳ kim ni‘meti
birle egtüler 42 soyurḳaġan raḥmeti birle yarlıḳar 43 [Zâriyât 153a/8]
20

başladım Tangrı atı birle

21

üküş raḥmetlig

22

raḥmeti lāzım

23

başladımız Tangrı atı birle

24

üküş raḥmetlig

25

raḥmeti lāzım

26

başladım Tangrı atı birle

27

üküş raḥmetlig

28

raḥmeti lāzım

29

başladım Tangrı atı birle

30

üküş raḥmetlig

31

raḥmeti lāzım

32

başladım Tangrı atı birle

33

üküş raḥmetlig

34

raḥmeti lāzım

35

başladım Tangrı atı birle

36

üküş raḥmetlig

37

raḥmeti lāzım

38

başladım Tangrı atı birle

39

üküş raḥmetlig

40

raḥmeti lāzım

41

başladım Tangrınıng atı birle

42

üküş raḥmetlig

43

raḥmeti lāzım
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15. başladım ol iḍi atı birle kim uçmaḳḳa oḳıdı 44 baġırsaḳ kim uçmaḳ
yolını körgüzür 45 soyurḳaġan kim uçmaḳ açınur 46 [Tûr 158a/7]
16. başladım ol iḍi atı birle kim kāfirlerni öz ‘adlı birle ḳınadı baġırsaḳ
kim saḳnuḳlarnı öz fażlı birle tapuġḳa tevfīḳ birür soyurḳaġan kim ‘āṣīlarḳa öz raḥmeti birle tevbe birür [Necm 162b/4]
17. başladım ol iḍi atı birle 47 kim neng yoḳdın törütür baġırsaḳ kim
sansız saḳışsız ni‘met açınur birür 48 soyurḳaġan kim üküş yazuḳını yarlıḳar 49 [Kamer 170b/1]
18. başladım ol iḍi atı birle kim andın aḍın iḍi yoḳ 50 rūzī birgen kim
anıng ni‘metinge san saḳış yoḳ51 soyurḳaġan kim anıng raḥmetinge tükengü yoḳ52 [Rahmân 176b/1]
19. başladım ol iḍi <atı > birle kim dünyāda īmān birle tutar 53 baġırsaḳ kim dünyādın īmān birle çıḳarur 54 soyurḳaġan kim talḳınḳa ṣevāb
cevāb birtürür 55 [Vâkı’a 183b/1]
20. başladım ol iḍi atı birle kim hediyye 56 birür minnetsiz 57 baġırsaḳ
kim rūzī birür tapuġsız 58 soyurḳaġan kim yarlıḳar şefā‘atsız 59 [Hadîd
190a/10]
21. başladım ol iḍi atı birle kim andın aḍın törütgen iḍi yoḳ 60 baġırsaḳ
kim dostḳa düşmenḳa rūzī birür 61 soyurḳaġan kim mü’minlerni yarlıḳar 62 [Mücadele 198a/9]

44

başladım Tangrınıng atı birle

45

üküş raḥmetlig

46

raḥmeti lāzım

47

başladım Tangrı atı birle

48

üküş raḥmetlig

49

raḥmeti lāzım

50

başladım Tangrı atı birle

51

üküş raḥmetlig

52

raḥmeti lāzım

53

başladım Tangrı atı birle

54

üküş raḥmetlig

55

raḥmeti lāzım

56

baḫşīş

57

başladım Tangrı atı birle

58

üküş raḥmetlig

59

raḥmeti lāzım

60

başladım Tangrı atı birle

61

üküş raḥmetlig

62

raḥmeti lāzım
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22. başladım ol iḍi atı birle kim örtüglükni açuḳluġnı bilür 63 baġırsaḳ kim ṭā‘atḳa tevfīḳ birür 64 soyurḳaġan kim az ṭā‘at peẕīrler 65 [Haşr
205a/9]
23. başladım ol iḍi atı birle kim yazuḳnı bilür erken īmān ‘aṭā ḳılur 66
baġırsaḳ kim yazuḳ ḳılurda öz īmān almadı 67 soyurḳaġan kim bir ‘öẕr
birle ḳamuġ yazuḳnı yarlıḳar 68 [Mümtehine 215a/3]
24. başladım ol iḍi atı birle kim törütmesdin aşnu īmān ḳażā ḳıldı 69
baġırsaḳ kim törütmişdin kiḍin īmān ‘aṭā ḳıldı70 soyurḳaġan kim tirig
erken īmān üze küḍezür 71 [Saff 228a/8]
25. başladım ol iḍi atı birle kim törütmesdin aşnu īmān ḳażā ḳıldı 72
baġırsaḳ kim törütmişdin kiḍin īmān ‘aṭā ḳıldı73 soyurḳaġan kim tirig
erken īmān üze küḍezür 74 [Cum’a 234a/12]
26. başladım ol iḍi atı birle kim ḳamuġ ajunlıġlarnı törütgen turur 75
baġırsaḳ kim ḳamuġ cānlıġlarḳa rūzī birgen turur76 soyurḳaġan kim ḳamuġ mü’minlerni yarlıḳaġan turur77 [Münafikûn 236b/10]
27. başladım ol iḍi atı birle kim örtüglügni örtügsizni bilür 78 baġırsaḳ
kim ṭā‘atḳa tevfīḳ birür maṣiyyetdin yıġar 79 soyurḳaġan kim az üküş
ṭā‘atnı peẕīrler üküş yanut birür80 [Tegâbün 242a/2]
28. başladım ol iḍi atı birle kim ḳullarınıng yazuḳını körüp örter 81 baġırsaḳ kim yazuḳluġlar ‘öẕr ḳolsalar ‘öẕrlerini peẕīrler 82 soyurḳaġan kim
63

başladım Tangrı atı birle

64

üküş raḥmetlig

65

üküş yanut birür raḥmeti lāzım

66

başladım Tangrı atı birle

67

üküş raḥmetlig

68

raḥmeti lāzım

69

başladım Tangrı atı birle

70

üküş raḥmetlig

71

raḥmeti lāzım

72

başladım Tangrı atı birle

73

üküş raḥmetlig

74

raḥmeti lāzım

75

başladım Tangrı atı birle

76

üküş raḥmetlig

77

raḥmeti lāzım

78

başladım Tangrı atı birle

79

üküş raḥmetlig

80

raḥmeti lāzım

81

başladım Tangrı atı birle

82

üküş raḥmetlig
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tevbe peẕīrlemişte kesb yazuḳlar üçün ṭā‘at tilenür 83 [Talak 246b/3]
29. başladım ol iḍi atı birle kim ḳullarını uçmaḳḳa oḳır 84 baġırsaḳ kim
uçmaḳ yolını bilgürtti 85 soyurḳaġan kim mü’minlarḳa uçmaḳ ‘aṭā ḳıldı
86
[Müteharrim 250b/4]
30. başladım ol iḍi atı birle kim köni yol açındı 87 baġırsaḳ kim köni yol
üze küḍezdi 88 soyurḳaġan kim dünyādın köni yol üze çıḳardı 89 [Mülk
258b/1]
31. başladım ol iḍi atı birle kim 90 baġırsaḳ kim tapuġdın burun ni‘met
birür 91 soyurḳaġan kim minnet ḳoḍmadın yarlıḳar 92 [Kalem 263b/7]
32. başladım ol iḍi atı birle kim köngülni īmān birle tirgüzdi 93 baġırsaḳ kim tenni cān birle tirgüzdi 94 soyurḳaġan kim ni‘met birle asradı
[Hâkka 269a/2]
33. başladım ol iḍi atı birle kim sebebsiz oḳıdı 95 baġırsaḳ kim nā-sipāslıḳ üçün birözini yıġmadı 96 soyurḳaġan kim yazuḳ üçün ḳapuġındın
sürmedi 97 [Me’âric 273a/6]
34. başladım ol iḍi atı birle kim anıng yarlıġındın uluġ yarlıġ yoḳ 98
baġırsaḳ kim kim erse anıng rūzīsindin ülüşsüz yoḳ 99 soyurḳaġan kim
hīç yazuḳluġ anıng raḥmetindin umınçsız yoḳ100 [Nûh 276b/1]
35. başladım ol iḍi atı birle kim mü’minler köngüllerini īmān birle yaruttı 101 baġırsaḳ kim tillerini öz yaḍ birle sözletti 102 soyurḳaġan kim
83

raḥmeti lāzım

84

başladım Tangrı atı birle

85

üküş raḥmetlig

86

raḥmeti lāzım

87

başladım Tangrı atı birle

88

üküş raḥmetlig

89

raḥmeti lāzım

90

başladım Tangrı atı birle

91

üküş raḥmetlig

92

raḥmeti lāzım

93

başladım Tangrı atı birle

94

üküş raḥmetlig

95

başladım Tangrı atı birle

96

üküş raḥmetlig

97

raḥmeti lāzım

98

başladım Tangrı atı birle

99

üküş raḥmetlig

100

raḥmeti lāzım

101

başladım Tangrı atı birle

102

üküş raḥmetlig
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tenlerini öz tapuġı birle bezetti 103 [Cinn 279b/1]
36. başladım ol iḍi atı birle kim anıng uluġluḳınga nihāyet yoḳ 104 baġırsaḳ kim anıng ni‘metlerining şükrin ötemekke ṭāḳat yoḳ105 soyurḳaġan
kim anıng raḥmetindin kim erse umançsız yoḳ106 [Müzzemmil 285a/6]
37. başladım ol iḍi atı birle kim Muḥammedni yalavaçlıḳḳa ıḍtı 107
baġırsaḳ kim Muṣṭafānı ümmeti üze baġırsaḳ ḳıldı 108 soyurḳaġan kim
yazuḳluġlarḳa tamudın ḳutarġan boldı 109 [Müddessir 288b/5]
38. başladım ol iḍi atı birle kim ḳamuġ ḫalḳ ḳıyāmet kün ḳıḳırur 110
baġırsaḳ kim mü’minlarḳa bitig ong ḳolça birür 111 soyurḳaġan kim
cevāblardın āsān selāmet keçrür 112 [Kıyâme 293a/6]
39. başladım ol iḍi atı birle kim Ādemni topraḳdın yarattı 113 baġırsaḳ
kim angar köz ḳulaḳ birdi 114 soyurḳaġan kim şükr ḳılġannı ḳılmaġannı
bilgürtti 115 [İnsân 295b/8]
40. başladım ol iḍi atı birle kim firiştelerni törütti 116 117 baġırsaḳ kim
anlardın yalavaçḳa yalavaç 118 ḳıldı 119 soyurḳaġan kim ḥaḳḳnı bāṭıldın
aḍırdı 120 121 [Mürselât 300a/1]
41. başladım ol iḍi <atı > birle kim köklerni üstün gerdi 122 baġırsaḳ kim
yirni altın yaḍdı 123 soyurḳaġan kim yazuḳ üçün ni‘metlerindin yıġmadı

103

raḥmeti lāzım

104

başladım Tangrı atı birle

105

üküş raḥmetlig

106

raḥmeti lāzım

107

başladım Tangrı atı birle

108

üküş raḥmetlig

109

raḥmeti lāzım

110

başladım Tangrı atı birle

111

üküş raḥmetlig

112

raḥmeti lāzım

113

başladım Tangrı atı birle

114

üküş raḥmetlig

115

raḥmeti lāzım

116

yarattı

117

başladım Tangrı atı birle

118

Cebrīl

119

üküş raḥmetlig

120

ayırdı

121

raḥmeti lāzım

122

başladım Tangrı atı birle

123

üküş raḥmetlig
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[Nebe’ 303a/5]
42. başladım ol iḍi atı birle kim cānnı ḳadr birle aldurur 125 baġırsaḳ
kim cānnı aldurur īmānnı aldurmas126 soyurḳaġan kim gūr içinde ṣevāb
cevābnı āsān ḳılur 127 [Nâzi’ât 305b/2]
43. başladım ol iḍi atı birle kim boyıġalarḳa ḳahr ḳılur 128 baġırsaḳ kim
ża‘īflerni aġırlayur 129130 soyurḳaġan kim öz raḥmetinge tigürür 131132
[Abese 308b/2]
44. başladım ol iḍi atı birle kim ḫalḳnı tirgüzür 133 baġırsaḳ kim mü’minler üze raḥmet ḳılur 134 soyurḳaġan kim ṣırāṭdın selāmet keçrür 135 [Kuvvirat 311a/6]
45. başladım ol iḍi atı birle kim ḳullarınıng öngin kiḍin bilür 136 baġırsaḳ kim ḳullarınıng perdesin yırtmas 137 soyurḳaġan kim ‘ayblarını örter
138
[İnfitar 312b/6]
46. başladım ol iḍi atı birle kim isizlerni siccīnde yaşrur139 baġırsaḳ kim
eḍgülerni ‘iliyyīnke aşurur 140 soyurḳaġan kim anlarḳa raḥīḳni içrür 141
[Mütaffifin 314b/4]
47. başladım ol iḍi atı birle kim köklerni bezetür142 143 baġırsaḳ kim
ḳullarınıng bitiglerini ong ḳollarınġa birür 144 soyurḳaġan kim saḳışnı
124

124

raḥmeti lāzım

125

başladım Tangrı atı birle

126

üküş raḥmetlig

127

raḥmeti lāzım

128

başladım Tangrı atı birle

129

aġırlar

130

üküş raḥmetlig

131

yaġutur

132

raḥmeti lāzım

133

başladım Tangrı atı birle

134

üküş raḥmetlig

135

raḥmeti lāzım

136

başladım Tangrı atı birle

137

üküş raḥmetlig

138

raḥmeti lāzım

139

başladım Tangrı atı birle

140

üküş raḥmetlig

141

raḥmeti lāzım

142

bezer

143

başladım Tangrı atı birle

144

üküş raḥmetlig
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Türk dili tarihindeki yeri ve önemi

mü’minler üze āsān ḳılur 145 [İnşikâk 317a/9]
48. başladım ol iḍi atı birle kim ḳullarını yarlıḳar 146 baġırsaḳ kim dostlarınıng öçin alur 147 soyurḳaġan kim dostlarını aġırlar 148 [Burûc 319a/3]
49. başladım ol iḍi atı birle kim yangluḳnı nuṭfedin yarattı 149 baġırsaḳ
kim anıng üze küḍezçi boldı 150 soyurḳaġan kim anı boşlaġ ḳoḍmadı 151
[Târık 322a/1]
50. başladım ol iḍi atı birle kim andın aḍın uluġraḳ iḍi yoḳ 152 baġırsaḳ
kim yaratışnı yitiz tüz yarattı 153 soyurḳaġan kim tengledi köndürdi 154
[A’lâ 323a/3]
51. başladım ol iḍi atı birle kim uçmaḳ taḳı tamuġnı törütti 155 baġırsaḳ
kim uçmaḳ va‘de ḳıldı ṭā‘at ḳılġanlarḳa 156 soyurḳaġan kim tamuġ birle
ḳorḳuttı yazuḳ ḳılġanlarġa157 [Gâşiye 324b/3]
52. başladım ol iḍi atı birle kim kāfirler cānın ḳatıġlıḳ birle alur 158
baġırsaḳ kim mü’minler cānın āsānlıḳ birle alur159 soyurḳaġan kim anlardın ḫoşnūd bolur 160 [Fecr 326b/1]
53. başladım ol iḍi atı birle kim 161 rūzī birgen turur 162 yarlıḳaġan turur163 [Beled 328b/5]
54. başladım ol iḍi atı birle kim mü’minlarḳa īmān birdi 164 baġırsaḳ
kim anlarnıng üze raḥmet ḳıldı 165 soyurḳaġan kim bir ekindi  baġırsaḳ
145

raḥmeti lāzım

146

başladım Tangrı atı birle

147

üküş raḥmetlig

148

raḥmeti lāzım

149

başladım Tangrı atı birle

150

üküş raḥmetlig

151

raḥmeti lāzım

152

başladım Tangrı atı birle

153

üküş raḥmetlig

154

raḥmeti lāzım

155

başladım Tangrı atı birle

156

üküş raḥmetlig

157

raḥmeti lāzım

158

başladım Tangrı atı birle

159

üküş raḥmetlig

160

raḥmeti lāzım

161

başladım Tangrı atı birle kim

162

üküş raḥmetlig

163

raḥmeti lāzım

164

başladım Tangrı atı birle

165

üküş raḥmetlig
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ḳoldı 166 [Şems 330a/8]
55. başladım ol iḍi atı birle kim erkekni tişini törütti 167 baġırsaḳ kim
köni yolnı anlar üze āsān ḳıldı 168 soyurḳaġan kim anlarnıng ḫoşnūdluḳını ḳoldı 169 [Leyl 331a/3]
56. başladım ol iḍi atı birle kim erkekni tişini törütti 170 baġırsaḳ kim
köni yolnı anlar üze āsān ḳıldı 171 soyurḳaġan kim anlarnıng ḫoşnūdluḳını ḳoldı 172 [Duhâ 332b/2]
57. başladım ol iḍi atı birle kim Muḥammed könglini açtı 173 baġırsaḳ
kim anıng uçasın könütti terslikdin kiḍin 174 soyurḳaġan kim küçeylikdin song āsānlıḳḳa tegürdi 175 [İnşirâh 333b/5]
58. başladım ol iḍi atı birle kim Ṭūr taġında Mūsā birle münācāt ḳıldı 176
baġırsaḳ kim Mekkeni imin ḳıldı177 soyurḳaġan kim yangluḳlarnı köni
tüz törütti 178 [Tîn 334a/8]
59. başladım ol iḍi atı birle kim yangluḳnı uḍuşmış ḳandın törütti 179
baġırsaḳ kim bilmesni ögretti 180 soyurḳaġan kim secde fermānladı secde içinde özinge yaġuttı 181 [Alak 335a/6]
60. başladım ol iḍi atı birle kim ḳadr tünin  törütti 182 baġırsaḳ kim bir
kiçeke ming ay fażlın açındı 183 soyurḳaġan kim Ḳur’ānnı ḳadr tüninde
indürdi 184 [Kadr 336b/1]
61. başladım ol iḍi atı birle kim Muḥammedni yalavaçlıḳḳa ıḍtı 185
166

raḥmeti lāzım

167

başladım Tangrı atı birle

168

üküş raḥmetlig

169

raḥmeti lāzım

170

başladım Tangrı atı birle

171

üküş raḥmetlig

172

raḥmeti lāzım

173

başladım Tangrı atı birle

174

üküş raḥmetlig

175

raḥmeti lāzım

176

başladım Tangrı atı birle

177

üküş raḥmetlig

178

raḥmeti lāzım

179

başladım Tangrı atı birle

180

üküş raḥmetlig

181

raḥmeti lāzım

182

başladım Tangrı atı birle

183

üküş raḥmetlig

184

raḥmeti lāzım

185

başladım Tangrı atı birle
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baġırsaḳ kim arıġ aġırlıġ yarlıġını Muḥammedḳa ıḍtı 186 soyurḳaġan
kim mü’minlarḳa uçmaḳ va‘desini ḳıldı 187 [Beyyine 336b/10]
62. başladım ol iḍi atı birle kim ḳamuġ ḫalḳnı ḳıyāmet kün gūrdın
ḳopġarur 188 baġırsaḳ kim ölüglerni tiriglikke keltürür 189 soyurḳaġan
kim kün ḳırı  aġırınça eḍgülüki żāyi‘ ḳılmas190 [Zilzâl 339a/1]
63. başladım ol iḍi atı birle kim kāfirlarḳa ḳahr ḳılur 191 baġırsaḳ kim
mü’minlarḳa nuṣret açınur 192 soyurḳaġan kim kāfirlerning māl tawarlarını müsülmānlarḳa ġanīmet ḳılur [Âdiyât 339b/12]
64. başladım ol iḍi atı birle kim ḳıyāmetni aḍaḳın ḳılur 193 baġırsaḳ kim
mü’minlarḳa bitig ong eliglerinde birür 194 soyurḳaġan kim mü’minlarḳa saḳış āsān ḳılur195 [Kâri’a 341a/1]
65. başladım ol iḍi atı birle kim uluġ künde tamuġnı bilgürtür 196 baġırsaḳ kim ḳullarınga ni‘met birür 197 soyurḳaġan kim ni‘metler saḳışını
mü’minlarḳa āsānraḳ ḳılur 198 [Tekâsür 342a/1]
66. başladım ol iḍi atı birle kim mü’minlarḳa īmān birip körklüg ḳıldı
kerāmet ḳıldı199 baġırsaḳ kim ṭā‘at ḳılmaḳḳa tevfīḳ birür 200 soyurḳaġan
kim eḍgülük ḳılmaḳ tevfīḳ ḳılur 201 [Asr 343a/1]
67. başladım ol iḍi atı birle kim bu cihānda mengülük tiriglik birmes202
baġırsaḳ kim mü’minlarḳa cān tartmaḳnı āsān ḳılur 203 soyurḳaġan kim
kāfirlerḳa cān tartmaḳ  küçey ḳılur204 [Hümeze 343b/7]

186

üküş raḥmetlig

187

raḥmeti lāzım

188

başladım Tangrı atı birle kim

189

üküş raḥmetlig

190

raḥmeti lāzım

191

başladım Tangrı atı birle

192

üküş raḥmetlig

193

başladım Tangrı atı birle

194

üküş raḥmetlig

195

raḥmeti lāzım

196

başladım Tangrı atı birle

197

üküş raḥmetlig

198

raḥmeti lāzım

199

başladım Tangrı atı birle

200

üküş raḥmetlig

201

raḥmeti lāzım

202

başladım Tangrı atı birle

203

üküş raḥmetlig

204

raḥmeti lāzım

T Ü R K D İ L K U R U M U Y A Y I N L A R I

Yaşar ŞİMŞEK 101

68. başladım ol iḍi atı birle kim Ka‘beni ‘azīz ḳıldı 205 soyurḳaġan kim
yazuḳluġlarnı öz raḥmeti birle umançlıġ tutar 206 soyurḳaġan kim anıng
düşmenlerini helāk ḳılur 207 [Fîl 344b/6]
69. başladım ol iḍi atı birle kim Ḳureyşning könglini eḍgülük birle ısıttı
208
baġırsaḳ kim anlarḳa açlıḳda aş birdürdi 209 soyurḳaġan kim anlarnı
ḳorḳunçdın imin ḳıldı 210 [Kureyş 347b/12]
70. başladım ol iḍi atı birle kim munāfıḳlarnı kāfirlerdin aḍırdı 211 baġırsaḳ kim kāfirlerni müsülmānlardın aḍırdı 212 soyurḳaġan kim mü’minlerni īmānsızlardın öḍürdi 213 [Mâ’ûn 348b/11]
71. başladım ol iḍi atı birle kim Muḥammedḳa telim nime açındı 214
baġırsaḳ kim namāz ḳurbān ḳılmaḳ fermānladı 215 soyurḳaġan kim
anıng düşmenni helāk ḳıldı 216 [Kevser 350a/1]
72. başladım ol iḍi atı birle kim yalavaçḳa naṣr açındı 217 baġırsaḳ kim
Mekkeni angar aça birdi 218 soyurḳaġan kim ümmetining şefī‘ ḳıldı 219
[Nasr 351b/6]
73. başladım ol iḍi atı birle kim yalavaçnı aġırladı 220 baġırsaḳ kim
anıng könglin küḍezdi 221 soyurḳaġan kim anıng düşmenin helāk 222 ḳıldı 223 [Tebbet 352b/7]
74. başladım ol iḍi atı birle kim andın aḍın uluġ iḍi yoḳ 224 baġırsaḳ

205

başladım Tangrı atı birle

206

üküş raḥmetlig

207

raḥmeti lāzım

208

başladım Tangrı atı birle

209

üküş raḥmetlig

210

raḥmeti lāzım

211

başladım Tangrı atı birle

212

üküş raḥmetlig

213

raḥmeti lāzım

214

başladım Tangrı atı birle

215

üküş raḥmetlig

216

raḥmeti lāzım

217

başladım ol iḍi atı birle

218

üküş raḥmetlig

219

raḥmeti lāzım

220

başladım Tangrı atı birle

221

üküş raḥmetlig

222

yoḳ

223

raḥmeti lāzım

224

başladım Tangrı atı birle
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kim angar oġul ḳız hīç kişi yoḳ 225 soyurḳaġan kim angar teng tuş ortaḳ
yoḳ226 [İhlâs 345b/10]
75. başladım ol iḍi atı birle kim andın aḍın uġan yoḳ 227 baġırsaḳ kim
andın aḍın igtülegen yoḳ228 soyurḳaġan kim andın aḍın yarlıḳaġan yoḳ
229
[Felak 355b/9]
76. başladım ol iḍi atı birle kim tang atarnı  yaruttı 230 ḫalḳlar isizlikini Muḥammeddin yırattı 231232 yilwinçiler yilwinçisini yoḳatturdı 233234
[Nâs 356a/9]

2.3. Meşhed nüshası, hem satır arası kelime kelime tercümeyi hem de ilgili
surelerin tefsirlerini içermektedir. Kur’an’ın Doğu Türkçesine yapılan tercümeleri arasında bu yönteme daha önce tesadüf edilmemiştir. Tefsir bölümleri
ilgili surenin nüzulu ve o sureyi okumakla elde edilecek kazançlar hakkında
bilgi vermektedir. Metnin bu bölümlerinde bir hadis aktarılmakta ve o hadis
Türkçeye tercüme edilmektedir:
ḫaberde kelmiş turur kim men ḳara’e sûretu’l-hümeze u‘ṭiye mine’l-ecri ‘aşera ḥasenātin bi‘adedi men estehzī’u bimuḥammedin ve ṣaḥbihim yalavaç ṣallallāhu ‘aleyhi ve sellem yarlıḳamış turur kim kim erse
el-hümeze sūresini oḳısa birilgey anga muyandın on eḍgülük ol kişiler
sanınça kim Muḥammed peyġāmberḳa füsūs ilikler erdiler [Hümeze =
343b/2-4]. ( = “Kim Hümeze suresini okursa Peygamber Efendimiz ve
ashabıyla alay edilenlerin sayısının on katı sevap verilir.”).

Metnin bu bölümlerinde verilen bilgilerden bir diğeri de ilgili surenin ayetleri hakkında İslam dünyasındaki farklılıklardır. Surelerin nüzulu anlatıldıktan
sonra, Mekke, Medine, Basra, Kûfe, Hicaz ve Şam ekolleri arasındaki farklılıklar detaylı olarak anlatılmaktadır:
el-vāḳı‘a sūresi Mekkelig turur toḳsan altı āyet turur Kūfelıġlarda
toḳsan sekiz āyet Baṣralıġlarda toḳsan yiti   āyet turur Ḥicāzliglerde
Şāmlıġlarda söz on tört āyetde turur fe aṣḥābu’l-meymeneti e aṣḥābu’l-meş‘emeti [56/8;9] Kūfelıġlar āyet tutmaslar mundaġuḳ yime ve
aṣḥābu’ş-şimāli [56/41] önginler āyet tutarlar ‘alā sururin mevdūnetin
225

üküş raḥmetlig

226

raḥmeti lāzım

227

başladım Tangrı atı birle

228

üküş raḥmetlig

229

raḥmeti lāzım

230

başladım Tangrı atı birle

231

yıraḳ tuttı

232

üküş raḥmetlig

233

[…] yoḳ itti

234

raḥmeti lāzım
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[56/15] Şāmlıġlar āyet tutmaslar fī semūmin ve ḥamīm [56/42] Mekkeligler āyet tutmaslar innā enşe’nā hunne inşāā [56/35] Baṣralıġlar āyet
tutmaslar ve kānū yekūlūne [56/47] āyet turur Mekkeliglerde ferevhun
ve reyhānun [56/89] āyet turur Şāmlıġlarda ve hūrun īnun [56/22] āyet
turur Kūfelıġlarda Medenīyyu’l-Evvelde le mecmū’ūne [56/50] āyet
turur Şāmlıġlarda Medenīyyu’l-Āḫir birle āyet tutmaslar laġven ve lā
te‘sīmâ [56/25] Mekkeligler Medenīyyu’l-Evvel āyet tutmaslar [Vâkı’a
= 182b/2-10].

Tefsir bölümleri sureler ile ilgili verilen bilgilerden ibaret değildir. Bu bölümlerde Davut peygamberin atları, Hz. İsa’nın mucizeleri, Mekke’nin fethi,
Hz. Muhammet’in eşleri hakkında bilgi gibi ilgi çekici İslami bilgiler ve hikâyeler de yer almaktadır. Metnin tefsir bölümleri şu başlıklarla sıralanmıştır:
1. aṭlar sözi [11a/7-15a/5]
2. sād sūresining tercümesi bu turur [11b/2-12a/6]
3. ez-zümer sözi [15a/6-15b/6]
4. ez-zümer sūresining tercümesi bu turur [30a/1-33a/3]
5. el-mü’min sūresining sözi [33a/3-33b/3]
6. ḥā -mīm sūresining tercümesi bu turur taḳı Ḫırbīlning sözi Mūsā birle
[47b/7-54a/1]
7. Deccālning sözi [54a/1-55b/5]
8. es-secde sūresining sözi [55b/6-55b/12]
9. es-secde sūresining tercümesi bu turur [64b/6-65b/4]
10. Lūṭ kindlerining  sözi [65b/4-66a/3]
11. Fir‘avnnıng yoḳ  yodun  bolmaḳı sözi [66a/4-66a/12]
12. ‘Ādnıng sözi [66a/12-66b/11]
13. Semūd boḍunınıng  sözi [66b/12-67a/7]
14. Nūḥ boḍunınıng  sözi [67a/7-67a/13]
15. ḥā -mīm -‘ayn -sīn -ḳāf sūresining sözi [67a/13-67b/6]
16. ḥā -mīm -‘ayn -sīn -ḳāf sūresining tercemesi bu turur [77a/2-80b/1]
17. ḥā -mīmler ögdüsi tört işler birle turur [80b/1-81b/7]
18. ez-zuḫruf sūresining sözi [81b/7-82a/2]
19. ez-zuḫruf sūresining tercümesi bu turur [91b/6-92b/6]
20. ed-duḫān sūresining sözi [92b/6-93a/1]
21. ed-duḫān sūresining tercümesi bu turur [97a/3-97b/10]
22. el-cāsiye sūresining sözi [97b/10-98a/4]
23. el-cāsiye sūresining tercümesi bu turur [103b/1-104a/10]
24. el-aḥḳāf sūresining tercümesi bu turur [111a/6-113b/6]
25. Muḥammed sūresining sözi [113b/6-113b/11]
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26. Muḥammed sūresining tercümesi bu turur [120a/2-125b/1]
27. innā feteḥnā sūresining tercümesi bu turur [132a/6-132a/12]
28. ḥudeybiyye çerigining sözi [132b/12-138b/4]
29. el-ḥucurāt sūresining sözi [138b/4-138b/11]
30. bu el-ḥucurāt sūresi Medīnede inmiş turur [142b/5-146a/3]
31. ḳāf sūresi sözi [146a/3-146a/8]
32. ḳāf sūresining tercümesi bu turur [150a/7-153a/1]
33. eẕ-ẕāriyāt sūresining sözi [153a/1-153a/6]
34. ve ’ẕ-ẕāriyāt sūresining tercümesi bu turur [157a/7-157b/12]
35. ve -ṭ-ṭūr sūresining sözi [157b/12-158a/5]
36. ve ’ṭ-ṭūr sūresining tercümesi bu turur [161b/7-162a/7]
37. ve ’n-necm sūresining sözi [162a/7-162b/2]
38. ve ’n-necm sūresining tercümesi bu turur [166b/4-170a/3]
39. el-ḳamer sūresining sözi [170a/3-170a/10]
40. iḳterabet sūresining tercümesi bu turur [174b/4-176a/1]
41. er -raḥmān sūresining sözi [176a/1-176a/12]
42. er -raḥmān sūresining tercümesi bu turur [181a/1-182b/1]
43. el-vāḳı‘a sūresining sözi [182b/1-183a/11]
44. el-vāḳı‘a sūresining tercümesi bu turur [188a/4-190a/1]
45. el-ḥadīd sūresining sözi [190a/1-190a/8]
46. el-ḥadīd sūresining tercümesi bu turur [197a/2-197b/12]
47. el-mücādele sūresining sözi [197b/13-198a/7]
48. el-mücādele sūresining tercümesi bu turur [203b/6-204b/10]
49. el-ḥaşr sūresining sözi [204b/10-205a/7]
50. el-ḥaşr sūresining tercümesi bu turur [210a/6-214b/13]
51. el-mümteḫine sūresining sözi [215a/1]
52. el-mümteḫine sūresining tercümesi bu turur [219a/1-222a/12]
53. bū Süfyān barmaḳı söz keltürmekke [222a/12-223b/1]
54. fetḥ -i Mekke  sözi [223b/1-227a/4]
55. yalavaçnıng becī‘i ḳançaviler birle [227a/4-228a/1]
56. eṣ-ṣaff sūresining sözi [228a/1-228a/6]
57. eṣ-ṣaff sūresining tercümesi bu turur [230b/6-231b/6]
58. Ḳārūnnıng burun urmaḳı Mūsā yalavaç üze [231b/6-233a/8]
59. ‘Īsā yalavaç nişānlarınıng sözi [233a/8-234a/5]
60. el-cum‘a sūresining sözi [234a/5-234a/10]
61. el-cum‘a sūresining tercümesi bu turur [236a/6-236b/4]
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62. el-münāfīḳūn sūresining sözi [236b/4-236b/8]
63. el-münāfīḳūn sūresining tercümesi bu turur [238b/7-241a/12]
64. et -teġābün sūresining sözi [241a/13-241b/13]
65. et -teġābün sūresining tercümesi bu turur [244b/6-246a/7]
66. eṭ-ṭalāḳ sūresining sözi [246a/8-246b/1]
67. eṭ-ṭalāḳ sūresining tercümesi bu turur [249b/6-250a/12]
68. el-müteḥarrim sūresining sözi [250a/12-250b/2]
69. el-müteḥarrim sūresining tercümesi bu turur [253b/1-254a/9]
70. yalavaç ḳançavilerining sözi [254a/9-258a/4]
71. el-mülk sūresining sözi [258a/5-258a/12]
72. el-mülk sūresining tercümesi bu turur [262a/3-263a/13]
73. el-ḳalem sūresining sözi [263b/1-263b/5]
74. nūn sūresining tercümesi bu turur [267a/5-268a/1]
75. Nūşurevān baġınıng sözi [268a/1-268b/7]
76. el-ḥāḳḳa sūresining sözi [268b/8-268b/13]
77. el-ḥāḳḳa sūresining tercümesi bu turur [272a/4-272b/11]
78. el-me‘āric sūresining sözi [272b/11-273a/4]
79. Nūḥ sūresining sözi [276a/1-276a/10]
80. el-cinn sūresining sözi [279a/2-279a/9]
81. el-cinn sūresining tercümesi bu turur [282b/1-284b/8]
82. el-müzzemmil sūresining sözi [284b/8-285a/4]
83. el-müzzemmil sūresining tercümesi bu turur [287b/2-288a/7]
84. el-müddes sir sūresining sözi [288a/7-288b/3]
85. el-müddes sir sūresining tercümesi bu turur [291b/2-292b/9]
86. el-ḳıyāme sūresining sözi [292b/9-293a/4]
87. el-ḳıyāme sūresining tercümesi bu turur [295a/3-295b/2]
88. el-insān sūresining sözi [295b/2-295b/7]
89. el-insān sūresining tercümesi bu turur [298b/5-299b/6]
90. el-mürselāt sūresining sözi [299b/7-299b/11]
91. ve ’l-mürselāt sūresining tercümesi bu turur [302a/6-302b/10]
92. en-nebe’ sūresining sözi [302b/10-303a/3]
93. ve ’n-nebe’ sūresi  Mekkede inmiş turur [305a/4-305a/8]
94. ve ’n-nāzi‘āt sūresining tercümesi bu turur [307b/5-308a/4]
95. ‘abese sūresining sözi [308a/4-308a/13]
96. ‘abese sūresining tercümesi bu turur [310a/4-310b/11]
97. ḳuvvirat sūresining sözi [310b/12-311a/4]
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98. infiṭār sūresi  Mekkelig turur [312a/7-312b/5]
99. ḳuvvirat yime infiṭar sūrelerining tercümesi bu turur [313b/3314a/9]
100. el-muṭaffifīn sūresining sözi [314a/10-314b/2]
101. el-muṭaffifīn sūresining tercümesi bu turur [316b/4-316b/9]
102. inşiḳaḳ sūresining sözi [316b/9-317a/7]
103. inşiḳaḳ sūresi  yime Mekkede inmiş turur [318b/2-318b/7]
104. el-burūc sūresining sözi [318b/7-319a/1]
105. el-burūc sūresining tercümesi bu turur [320a/6-321b/5]
106. eṭ-ṭārıḳ sūresining sözi [321b/5-322a/1]
107. bu eṭ-ṭārıḳ sūresi  yime uluġ kün sözi turur [322b/4-322b/5]
108. el-a‘lā sūresining sözi [322b/6-323a/1]
109. el-a‘lā sūresi  yime Mekkede inmiş turur [324a/2-324a/10]
110. el-ġāşiye sūresining sözi [324a/10-324b/1]
111. bu ġāşiye sūresi  yime Mekkede inmiş turur [325b/3-326a/1]
112. ve ’l-fecr sūresining sözi [326a/1-326a/10]
113. bu el-fecr sūresi  Mekkede inmiş turur [328a/1-328a/12]
114. el-beled sūresining sözi [328a/12-328b/3]
115. bu el-beled sūresi  Mekkelig turur [329b/3-329b/10]
116. ve ’ş-şems sūresining sözi [329b/11-330a/6]
117. bu ikegü sūre Mekkelig turur [332a/1-332a/13]
118. bu ikegü sūre Mekkelig turur [333a/3-333b/3]
119. elem neşraḥ sūresi  yime fażlı ol turur kim [334a/2-334a/6]
120. bu ve ’t-tīn sūresi  Mekkelig turur [334b/5-335a/1]
121. iḳra‘ sūresining sözi [335a/1-335a/5]
122. el-ḳadr sūresi  Mekkelig turur [336a/3-336a/8]
123. lem yekun sūresining sözi [337a/3-337a/8]
124. bu lem yekun sūresi Medīnede inmiş turur [338a/7-338b/5]
125. ez-zulzilet sūresining sözi [338b/5-338b/12]
126. bu iẕā zulzilet sūresi Mekkede inmiş turur [339a/7-339b/5]
127. ve ’l-‘ādiyāt sūresining sözi [339b/5-339b/10]
128. ve ’l-‘ādiyāt sūresi Medīnede inmiş turur [340a/6-340b/5]
129. el-ḳāri‘a sūresining sözi [340b/5-340b/11]
130. bu el-ḳāri‘a uluġ kün bolur [341b/1-341b/6]
131. elhākum sūresining sözi [341b/6-341b/12]
132. bu elhākum sūresi mütekebbir ‘Arablar sözinde kelmiş turur
[342a/6-342b/6]
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133. ve ’l-‘aṣr sūresining sözi [342b/6-342b/10]
134. bu ve ’l-‘aṣr ant mengizlig turur [343a/4-343a/9]
135. el-hümeze sūresining sözi [343a/9-343b/5]
136. bu el-hümeze sūresi Mekkede inmiş turur [344a/4-344a/9]
137. el-fīl sūresinig sözi [344a/9-344b/4]
138. el-fīl sūresining tercümesi bu turur [345a/1-347b/2]
139. el-īlāf sūresining sözi [347b/3-347b/10]
140. bu el-īlāf sūresi  Mekkede inmiş turur [348a/4-348a/10]
141. eraeyte sūresining sözi [348b/4-348b/9]
142. bu eraeyte sūresi  Mekkede inmiş turur [349a/5-349b/4]
143. el-kevser sūresining sözi [349b/5-349b/11]
144. bu el-kevser sūresi Mekkelig turur [350a/4-351b/1]
145. en-naṣr sūresining sözi [351b/1-351b/5]
146. bu en-naṣr sūresi Mekkede inmiş turur [352a/2-352a/12]
147. tebbet sūresining sözi [352b/1-352b/5]
148. bu tebbet sūresi  Mekkede inmiş turur [353a/2-354a/9]
149. sūretü’l-iḫlāṣ  sözi [354a/9-354b/8]
150. bu iḫlāṣ sūresi  Mekkelig turur [355a/3-355a/11]
151. el-felaḳ sūresining sözi [355b/1-355b/7]
152. en-nās sūresining sözi [356a/3-356a/7]
153. bu ikegü sūre Medīnelıġ turur [356b/4-357b/10]
154. Ḳur’ān içindeki sūrelerning ilkinki ḥarflerining niçeliki [357b/11358a/10]

2.4. Meşhed nüshasının en önemli ve diğer hiçbir tercümede görülmeyen
özelliği ise satır arası kelime kelime tercüme bölümlerinde Arapça bir kavrama pek çok kez (7.879 kez) birden fazla karşılık verilmesidir. Buna göre;
Arapça bir kavram, Türkçe bir kelime ile karşılanabildiği gibi Arapça veya
Farsça bir kelime ile de karşılanabilmektedir. Metinde, Arapça ve Farsça kelimelerin kullanım sıklığı Türkçelerine oranla azdır. Arapça kavram, Arapça
veya Farsça bir kelime ile karşılanmışsa çoğunlukla bu kelimenin Türkçe karşılığı da yazılmıştır.
Bunun dışında, Arapça kavramlar birden fazla Türkçe karşılık da bulabilmektedir. Arapça kavram, Türkçe bir kelime ile karşılanmışsa çoğunlukla bu
kelimenin farklı lehçelerdeki görünümü / yazı dilindeki hâli de yazılmıştır.
Türkçe karşılıklarda kelime çekiminin farklı lehçelerdeki ek düzeyinde farklılıkları da yer yer gösterilmiştir. Bu durumun metinde en yaygın örnekleri
Harezm Türkçesi için karakteristik olan söz içi sızıcı /ḍ/ sesinin /y/ olması;
sub > suw > suv > su gibi örneklerde karşımıza çıkan söz sonu /b/ sesinin
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önce /w/’ye sonra /v/’ye dönüşmesi veya erimesi; söz içi ve söz sonu /g/ ve /ġ/
seslerinin düşmesi; -az sayıda örnekte görülen- söz başı /t/ sesinin /d/ olması gibi seslik değişmelerdir. Bahsi geçen seslerdeki ikili görünümler Harezm
Türkçesinde yaygındır ve bu durum M 1337 tarihinde istinsah edilen bir Doğu
Türkçesi metni için olağan karşılanabilir fakat metnin ilgi çekici yanı bahsi geçen seslik değişmelerin kelimelerin Eski Türkçedeki hâlleri ile birlikte
verilmiş olmasındandır. Bu duruma şöyle bir örnek verilebilir: Ar. cehennem
kavramı Türkçe tamuġ ile karşılanmaktadır. Türkçe tamuġ kelimesinin hemen
altına ise kelimenin Oğuz Türkçesindeki şekli olan tamu yazılmıştır. Yani tamuġ > tamu örneğindeki gibi ikili görünümler, metne dağılmamış; iki şekil
bir arada verilmiştir. Bu cümleden örnekler satır arası kelime kelime tercüme
bölümlerinin tamamına yayılmış olmakla birlikte, tercümeye sonradan eklenmediği, metnin orijinalinin bu şekilde düzenlendiği metnin kendisinden ve bu
tercümenin hem müstensihi hem müellifi olan Seyyidi’l-Hattat unvanlı, Şeyh
Yûsuf el-Ebariyy oğlu Muhammed tarafından eserin sonuna konulan ketebe
kaydında şu şekilde belirtilmektedir:
Açık tercümesi, tefsiri olan bu son defterin tahriri zengin Allah’a muhtaç kul olan Şeyh Yûsuf el-Ebariyy oğlu Muhammed –ki bu zat arkadaşları arasında Seyyidi’l-Hattat diye tanınır- eliyle eski ve hatalı bir
müsveddeden büyük zahmetler sonucu nakledilmiş, elden geldiği kadar
çeşitli dillerde düzeltilmiştir. İstinsahı Allah’ın yardımıyla 10 Şaban
737 günü sona erdi.

Bütün bu verilere göre, Meşhed nüshası Türkçe Kur’an Tercümesi’nin, bilinçli olarak bu şekilde tanzim edildiği söylenebilir. Nüshanın tertibine göre,
Arapça kavramlara verilen ilk karşılık, Doğu Türkçesini (arkaik şekil), ikinci
karşılık ise -genellikle- Oğuz Türkçesini (çağdaşı olan şekil) işaret etmektedir:

soyurḳaġan kim ḥaḳḳnı bāṭıldın aḍırdı 235 [Mürselât Besmele = 300a/1].

235

ayırdı
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anlar kim kötrürler ‘arşnı yime anlar kim236 ‘arş tigresinde 237 tururlar
tesbīḥ ḳılurlar iḍilerining ögdüsi 238 birle yime kirtinürler 239 anga 240
yarlıḳatu ḳolarlar 241 anlarġa kim kirtindiler 242 āy iḍimiz yitting 243 tigme 244 bir nirseke 245 raḥmet yanındın 246 taḳı bilig yanındın 247 yarlıḳaġıl
anlarġa 248 kim tevbe ḳıldılar 249 yime uḍu berdiler 250 yolungġa 251 yime
küḍezgil anlarnı 252 tamuġ 253 ḳınındın [Mü’min 7 = 34b/3-7].

236

taḳı ol kim erseler kim

237

yöresinde

238

ögmeki birle

239

taḳı biterler

240

angar

241

taḳı yarlıḳayu tileyürler *
* tilerler

242

bittiler inandılar

243

kingittüng

244

ḳamuġ barça

245

<nirse >ni

246

öz raḥmeting birle

247

yime bilig birle

248

<anlar >nı

249

yandılar ḳayttılar

250

taḳı uydılar

251

<yolung >ke

252

taḳı saḳlaġıl anlarnı

253

tamu
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biz ıḍtımız 254 anlar üze bir ün boldılar 255 boldılar ḳuruġ ot teg 256 yirdin
tartıp kemişmiş 257 [Kamer 31 = 172b/5-7].

... Āsiye258 aydı munı manga baġışlaġıl baġışladı Āsiye aydı bir awurtanı 259 tapunglar munga süt birsün ... [Tefsir, 49b/3-4]

biz ol vaḳtın kim 260 ḥadddın 261 keçti erse suw 262 kötürdük sizni kemi
içinde [Hâkka 11 = 269b/6].

254

ıḍtuḳ ıyduḳ

255

bir çaḳırmaḳ boldılar

256

ḳuruġ uşanmış aġaç mengizlig

257

ya‘nī yirdin tartıp kemişmiş ḳuruġ uşanmış aġaç teg

258

Metinde İsye

259

avurta

260

ḳaçan kim

261

çaḳ

262

su
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tamām anlar
291a/3-4].

263

eşgekler ḳatıġ ḳaçġan eşgekler264 [Müddessir 50 =

yime yardımız 265 yirni çeşmeler yanındın 266 satġaştı
ḳılınmış iş üze [Kamer 12 = 171a/7-171b/1].

267

suw taḳdīr

ol 268 Tangrınıng āyetleri turur oḳuyur miz anı 269 sening üze ḥaḳḳ birle

263

neteg kim andaġ kim

264

eşekler

265

taḳı yarduḳ

266

aḳar yollar birle

267

sataştı

268

bu

269

oḳur * biz anı
* oḳır
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ḳayu 271 sözke Tangrıdın song taḳı 272 āyetlerdin 273 kirtinür siler 274
[Câsiye 6 = 98b/4-5].
270

Eserde Arapça kavramlara verilen Türkçe karşılıkların ilkinin -genellikle- Doğu Türkçesini sonrakilerin ise Oğuz Türkçesini işaret ettiğini şu ana
özellikler dâhilinde söyleyebiliriz:
1. /t-/ > /d-/ değişimi
Metinde şu 3 örnekte /t-/ > /d-/ değişimi görülmektedir: ter > der “karşılık”; teri > deri “deri”; tög- > dög- “dağıtmak”.
2. /k-/ > /g-/ değişimi
Metinde az sayıda örnekte /k-/ > /g-/ değişimi görülmektedir. Ayrıca metinde /g-/ sesi için bu örneklerde /  ﮓ/ ve “üç noktalı kef” kullanılmıştır: kezik >
gezik “sıra”; kögercin > gögercin “güvercin”; kün > gün “gün”.
3. İç ve son seste /ḍ/ > /y/ değişimi
Çok sayıda örnekte görülen bu ses olayında /ḍ/’li ve /y/’li yazımlar bir
arada görülmektedir: aḍaḳ > ayaḳ “ayak”; aḍır- > ayır- “ayırmak”; aḍrıl- >
ayrıl- “ayrılmak”; beḍük > beyük “büyük”; boḍ > boy “vücut”; iḍi > eye “sahip”; eḍgü > eygü “iyi”; ıḍ- > ıy- “göndermek” vd.
4. Söz içi ve söz sonu /g/ ve /ġ/ seslerinin durumu
Metinde, yukarıdaki diğer örnekler gibi, Kur’an kavramlarına verilen ilk
karşılıklarda Eski Türkçenin ses özellikleri genellikle korunmuştur fakat ikinci ve üçüncü karşılıklarda söz içi ve söz sonu /g/ ve /ġ/ sesleri çoğunlukla
düşmüştür: arıġ > arı “arı, temiz, saf”; biliglig > biliglü “bilgülü, uslu, akıllı”;
elig > el “el”; ellig > ellü “elli (50)”; eşgek > eşek “eşek”; irig > irü “iri”; açıġ
> açı “acı” vd.
5. Söz içi /w/ > /v/ değişimi
Metinde, diğer örneklerde de olduğu gibi /w/’li ve /v/’li yazımlar bir arada
görülmektedir: awurta > avurta “süt anne”; awut > avut “edep yeri”; çewür- >
çevir- “çevirmek, döndürmek”; ew > ev “ev” vd.
6. i ~ e değişimi ve kapalı e (ė) sesi
Zeynep Korkmaz, “Eski Türkçedeki Oğuzca belirtiler” başlıklı makalesinde /ė/ sesi hakkında “Oğuzların büyük bir çoğunluğunun ilk hecelerdeki /ė/’yi
270

çınlıḳ birle rāstlıḳ birle

271

ḳaysı

272

yime

273

nişān bilgü

274

biter siz
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benimsediklerini göz önünde bulundurarak Eski Türkçede rastlanan /ė/ sesinin Oğuzcaya özgü bir belirti olduğunu” (1995, s. 208) vurgulamıştır. Metinde
Eski Türkçede ilk hecede /ė/ sesi barındıran kelimeler, belgü ~ bilgü “kanıt”;
ber- ~ bir- “vermek”; beg ~ big “bey”; bekit- ~ bikit- “sağlam hâle getirmek”;
erte ~ irte “sabah”; esiz ~ isiz “muhtaç”; esrük ~ isrük “sarhoş”; ew ~ iw “ev”;
ekin ~ ikin “ekin” er- ~ ir- “olmak, bulunmak” gibi örneklerde /e/’li ve /i/’li
olarak iki şekilde alt alta yazılmıştır. Buna göre metindeki /e/’li yazımların
Doğu Türkçesini, /i/’li yazımların ise Oğuz Türkçesini işaret ettiği Anadolu
sahası metinleri de göz önüne alınarak düşünülebilir.
7. Ön seste /b-/ > /m-/ değişimi bakımından, bugün Oğuz-Türkmen lehçelerinin genellikle /b-/ yönünde olduğu bilinmektedir (Korkmaz, 1995, s. 210).
Metinde, biz > miz; ben > men gibi örnekler bir arada verilmektedir. Buna
göre, /b-/’li şekiller Oğuz Türkçesini, /m-/’li şekiller ise Doğu Türkçesini işaret etmektedir.
8. Söz başı /y/ ünsüzünün durumu
Korkmaz, Eski Türkçede /y/’li ve /y/’siz örneklerin bir arada yer almasından hareketle Eski Türkçedeki /y/’siz örnekleri “Oğuzcanın yazı diline aktarılmış bir görüntüsü” kabul etmiştir. Metinde yaġaç / yıġaç ~ aġaç “ağaç”; yıraḳ
~ ıraḳ “uzak” gibi az sayıda örnekte de olsa /y/’li ve /y/’siz şekiller bir arada
görülebilmektedir.
9. Eski Türkçeden günümüze kullanılagelen u-, uma- yeterlik fiilleri yerine
baḳubil-; çıḳubil-; alubilme- gibi örneklerde bil- yardımcı fiili kullanılmıştır.
10. Birinci ve ikinci şahıs zamirlerinin ilgi durumu çekimlerinde +nIng eki
yerine +Ing eki (mening; sizing) yer yer kullanılmıştır.
11. Anlatılan geçmiş zaman için –Iptur yanında –mIş eki de kullanılmıştır:
sürülmiş sen; öldürmiş sen; yanmış sen vb.
12. “Tanrı” kelimesi, Oğuz Türklerinde Tangrı, Doğu Türklerinde ise
Tengri şeklindedir. Metinde, pek çok yerde Tangrı ve Tengri bir arada yazılmıştır.
3. Nüshanın Kaynakları
3.1. Kur’an
Bir Kur’an tercümesi olması hasebiyle eserin ana kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir. Tefsir ve hikâye bölümlerinde ayet iktibasları sıklıkla görülmektedir.
3.2. Müfessir ve İslam Tarihçilerinin Eserleri
Hz. Peygamber’in amcasının oğlu Abdullah b. Abbas b. Abdulmuttalib,
ünlü İslam âlimi Ebu’l-Hattâb Katâde b. Dâime b. Katâde es-Sedûsî el-Basrî,
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Ebu’l-Haccâc Mucâhid b. Cebr el-Mekkî el-Mahzûmî ve Kur’an’ı başından
sonuna kadar tefsir eden ilk müfessir olan Mukâtil b. Süleyman’ın tefsirleri ile
Hasan b. Muhammed b. Hanefiye’nin Kitâbu’l-İrcâ adlı eseri ve Ebu’l-Fidâ
ibn Kesîr’in Kitâbu’l-Fiten’i nüshanın kaynakları arasında metinde zikredilmektedir:
yana aydı ol aṭlarnı manga keltürüngler keltürdiler ḳamuġlarınıng
eliglerin aḍaḳların kesti bu ol turur kim Tangrı ‘azze ve celle yarlıḳar
ruddū-hā ‘aleyye feṭafīḳa mesḥan bi’s-sūḳi ve’l-a‘nāḳi [38/33] bu söz
kim aytıldı ‘ulemālarnıng tefsīrindeki söz turur ‘ibn ‘Abbās Ḳatāde
Muḳātil sözleri turur [13a/5-9].
aydılar kim sen kim turur sen aydı men Tangrınıng yalavaçı turur men
ādemīler tapa yekler tapa anlar yiti kişi erdiler Muḳātil ayur toḳḳuz kişi
erdiler yeklerning uluġları yalavaç ṣallallāhu ‘aleyhi ve sellem anlarḳa
müsülmānlıḳ ‘arża ḳıldı ḳamuġı kirtindiler [284a/7-10].
Mucāhid aytur ‘Abdu’llah bin ‘Abbās feṭafiḳa mesḥan bi’s-sūḳi ve’la‘nāḳi feṭafiḳa suḳehā ve ā‘neḳehā li’llāhi ey ce‘alehā li’llāhi limā
fātethu eṣ-ṣalātu275 aydı andaġ oḳıdım kim boyunlarını taḳı aḍaḳlarını
sebīl ḳıldı Tangrı ḫoşnūdlıġı üçün kim anıng üze ġazāt ḳılsunlar keffāret bolsun ol namāzda cebr tüşmişke bu körklüg cevāb turur [13b/1214a/3].
taḳı yime Muḥammed bin el-Ḥanefiyye rivāyet ḳılur emīrü’l-mü’minīn
‘Alīdin rażı’allāhu ‘anhu kim angar sordılar bu āyetdin kim yarlıḳar
ḳavlehu feṭafiḳa mesḥan bi’s-sūḳi ve’l-ā‘naḳ276 aydı Süleymān tiledi
kim anlardın bir ançasını sebīl ḳılmaḳ bir ançasını minmek üçün ḳoḍmaḳ ḳaçan namāz vaḳti keçti irse aḍaḳları eligleri üze sebīllik daġı uruldı [14a/4-8].
Fiten Kitābında andaġ turur kim bu Deccāl zamāne āḫirinde çıḳġay
Ye’cüc Me’cüc yime çıḳġaylar mehdī taḳı çıḳġay ‘Īsā yalavaç kökdin
ingey bu ḳamuġ ḳırḳ yılda bolġay taḳı yana ajundın barġaylar bular
ḳıyāmet bilgülerindin turur [55a/4-6].

Yukarıda zikredilen kaynakların dışında, metinde Ebû Hüreyre Abdurrahmân b. Sahr ed-Devsî’nin adının zikredilmesi Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned
adlı eserinin ve 14. yüzyılda ana hadis kitapları olarak benimsenen Kütüb-i
Sitte külliyatının da kullanılmış olabileceğini düşündürtmektedir. Ayrıca, metinde İshak bin Ahmed el-Huzâ’î’nin de adı geçmektedir:
en-nās sūresi yime Medīnelıġ turur altı āyet turur ‘Irāḳlıġ Ḥicāzliglerde yiti āyet turur Şāmlıġlarda Mekkeliglerdin sözler kelmiş turur Ebū
Hüreyre ayur altı āyet turur İsḥāḳ bin Aḥmed el-Ḥuzā‘ī aytur yiti āyet
275

“Abdullah bin Abbas bacaklarını ve boyunlarını silmeye başladı. Bacaklarına ve boyunlarına
Allah için başladı. Yani namazı kaçırdığı zaman Allah için yaptı.”

276

“Boyunlarını ve bacaklarını silmeye başladı.”

T Ü R K D İ L K U R U M U Y A Y I N L A R I

Yaşar ŞİMŞEK 115

turur söz bir āyette turur el-vesvāsil [114/4] āyet turur Şāmlıġlarda ennās sūresi altı āyet turur yigirmi kelime turur sekson toḳḳuz  ḥarf turur
[356a/3-7].

3.3. Nizamü’l-mülk’ün Siyasetnâme’si
Metnin kaynaklarından bir diğeri de Nizamü’l-Mülk’ün Siyasetnâme veya
diğer bilinen adıyla Siyerü’l-Mülûk adlı eseridir. Anuşirvan’dan bahseden bir
hikâyede bu cümleden anlatılar için Siyerü’l-Mülûk adlı esere başvurulması
gerektiği söylenmektedir:
bu Nūşurvān-ı ‘Adlī ma‘rūf turur keçmişleri andın telim turur ol ḳamuġ sözlerni bu kitāb kötürü bilmegey velākin men bir söz ayġay men
bir kün Nūşurvān awḳa barmiş erdi bir atlıġ atını tarıġ içinde yorutmış
erdi tarıġçı Nūşurvān ḳatınga keldi aydı Nūşurvān yarlıḳadı kim anı
körüng tapung keltürüngler baḳtılar Hürmüz erdi Nūşurvān oġlı Nūşurvān yarlıḳadı anıng atını tutung ḳulaḳı ḳuyruḳını bıçınglar Hürmüzḳa
bir yıl özi ḳatınga yol birmedi mundaġlar telim turur munda aymas miz
Siyerü’l-Mülūk atlıġ kitāb içinde ayılmış turur yalavaç toġmaḳı Nūşurvān sözi ‘Acem mülūkları yalavaç bilgürmeki ḳamuġ ayılmış turur
[143a/10- 143b/1-4].

3.4. Ebû Cafer Muhammed bin Cerîr et-Taberî’nin Büyük Tarihi
Tefsir ve hikâye bölümlerinin ana kaynağı Muhammet bin Cerir et-Taberî’nin Câmiü’l-Beyân ‘an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân ve Târîhü’l-Ümem ve’lMülûk adlı iki büyük eseridir. Bu bölümlerde anlatılan olaylar Târihü’l-Ümem’de verilen sıralamayla uyuşmaktadır. Taberî tarihi, eserin ana kaynağı
olmakla birlikte, nüsha Taberî tarihinin doğrudan ve bire bir tercümesi değildir. Taberî tarihindeki pek çok konunun bu tercümede yer almaması, nüshanın
satır arası kelime kelime tercümeyi de ihtiva etmesi gibi sebeplerle Meşhed
nüshası, bir “Taberî tercümesi” olarak adlandırılamaz. Tercüme, yukarıda zikredilen kaynaklar da kullanılarak yarı telif bir eser hâlinde düzenlenmiştir.
velākin bu āyet tefsīri kim Tangrı yarlıḳar innelleẕīne yucādilūne fî āyāti’llāhi bi ġayri sulṭānin [40/56] Muḥammed bin Cerīr andaġ aydı
kim bu āyet Deccāl şānında inmiş turur Ḳur’ān içinde Deccālning sözi
öngin āyetlerde ermes bu āyetde turur tip yime Fiten Kitābı içinde andaġ oḳıdım kim Deccāl çıḳmaḳı Ye’cüc Me’cüc birle mehdī bilgürmeki
taḳı ‘Īsā bin Meryem kelmeki ḳırḳ yılda bolġay ḳaçan kim yıl tört yüzdin keçse hicretdin tigme bir künde köz tutmış kerek bu tört nirseke kim
aydım ilk yawuzraḳı Deccāl turur bu ol yigirmi sekkiz   meselelerdin
turur [54a/1-8].
ḳamuġ muhācir enṣār Ebū Bekr birle erdiler yana Ebū Bekr ‘Ömerni ḫalīfe ḳıldı anda kiḍin ‘Osmānnı ḫalīfe ḳıldılar kiḍin bulġaḳ ḳoptı
‘Osmānnı öldürdiler yana ‘Alī birle becī‘ ḳıldılar Mu‘āviye becī‘ ḳıl-
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madı ‘Alī üze çıḳtı çerigler tüşti anlar arasında Ṣıffīn teg anıng mengzeki taḳı Ṭalḥa Zübeyr ikegü Ḥamel ḥarbinde öldürülmiş boldılar Nehrevan çerigining yime telim kişiler tirildiler telim uruştılar bu çerigler kim
‘Alī Mu‘āviye arasında erdi Muḥammed bin Cerīr tārīḫ kitābında
keltürmiş turur tükel bu āyet kim Tangrı ‘azze ve celle bu sūre içinde
yarlıḳar ve in ṭāifetāni mine’l-mu’minīneḳtetelū [49/9] bu āyet keltürgükte yalavaç işleri bilmediler bu āyet ne turur ‘Alī Mu‘āviye öḍinge
tegi ol öḍte bildiler kiḍin Mu‘āviye öldi Yezīd öltürdi irklikke iş Yezīd
üze turdı Ḥüseyn bin ‘Alīḳa uġradı ‘Ubeydu’llāh (3) bin Ziyādnı ıḍtı bu
sözler ayılmış turur el-‘ankebūt sūresinde [145b/7-146a/3].

4. Nüshanın Diğer Tercümeler ile İlgisi
Tercüme edilen metnin kaynağının tek olması, kaynak metnin kutsal bir
metin olması, tercüme edilen dilin sınırlılıkları (Arapça İslami terimlerin
-Türkçenin hangi dönemi olursa olsun- karşılıkları belli sayıdadır.) gibi sebeplerden ötürü Meşhed nüshası ile diğer Kur’an tercümeleri arasında benzerliklere tesadüf edilmesi gayet tabiidir. Ancak Meşhed nüshası Türkçe Kur’an
tercümesinin, Kur’an’ın Doğu Türkçesine yapılan diğer satır arası tercümeler
ile doğrudan bir bağlantısı bulunmamaktadır. Meşhed nüshasının hem satır
arası kelime kelime tercümeyi ihtiva etmesi hem de satır arası tercümeye ek
olarak tefsir bölümlerini içermesi onu Türkçe ilk Kur’an tercümeleri arasında
müstesna bir yere yerleştirmemizi sağlar. Meşhed nüshası, satır arası kelime
kelime yapılan tercüme bölümünde bir Arapça kavrama birden fazla karşılık
vermesi bakımından da orijinaldir. Eserin doğrudan bağlantılı olduğu tek nüsha, Süleymaniye Kütüphanesinin Ayasofya Koleksiyonu’nda 87 numara ile
kayıtlı Farsça Taberî tercümesidir. Saidbek Boltabayev, “Tefsir-i Taberî’nin
Harezm Türkçesi ile yapılan tercümesi: Tefsirli Meşhed nüshası” başlıklı
bildirisinde277 “Türkçe Kur’an tefsirinin Farsça Tefsir-i Taberî tercümesinin
tercümesi olduğu[nun] kuvvetle muhtemel” (Boltabayev, 2018) olduğunu belirtmektedir. Gerçekten de nüsha, Farsça tercüme ile oldukça benzerdir fakat
müstensih eserde Arapça kavramlara birden fazla karşılık vererek esere orijinallik katmıştır. Buradan hareketle eserin yarı telif bir nüsha hâlinde düzenlendiği sonucuna ulaşılabilir.

277

Atebetü’l-Hakâyık ve İlk Dönem Türkçe İslamî Eserler Sempozyumu, (28-30 Haziran
2018), Ankara (yayımlanmamış bildiri).
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5. Metnin Eskicilliği ve Türk Dili Tarihindeki Yeri278
Âstan-ı Quds-i Razavî Kütüphanesi 293 numarada muhafaza edilen bu tercüme, Seyyidi’l-Hattat unvanlı, Şeyh Yûsuf el-Ebariyy oğlu Muhammed tarafından, literatürde TİEM 73 nüshası olarak bilinen ve Türkçe en eski iki tercümeden biri olan Karahanlı Türkçesi Kur’an Tercümesi’nden yalnızca 3 yıl
sonra, 10 Şaban 737 (M 1337) tarihinde tamamlanmıştır. Nüsha, geç dönem
Karahanlı Türkçesi, erken dönem Harezm Türkçesi özellikleri göstermektedir.
Dil tarihi açısından pek değerli olan bu eser, Karahanlı Türkçesinden Harezm
Türkçesine geçişte karanlıkta kalan pek çok mevzuyu aydınlatacak niteliktedir.
Nüshada /ḍ/ > /y/ değişimi tutarlı değildir. Tefsir bölümlerinde /y/’li biçimler yok denecek kadar azdır. Satır arası kelime kelime tercüme bölümlerinde
ise /ḍ/’li ve /y/’li şekiller bir arada verilmektedir. Metinde, çift dudak ünsüzü
/w/, /f/’li yazımlara göre fazladır fakat yine alışılmadık bir şekilde satır arası
tercüme bölümlerinde /w/, /f/ ve /v/’li şekiller bir arada görülebilmektedir.
Ancak bu durum yukarıda da belirtildiği üzere, metne dağılmamış; ikili ya da
üçlü biçimler bir Arapça kavrama karşılık olarak alt alta yazılmıştır. Söz başı
/t/ > /d/ değişimi bir iki örnek dışında metinde görülmemektedir.
Kutadgu Bilig’in Mısır nüshasından itibaren müşterek Orta Asya eserlerinin tamamında az da olsa görülmeye başlanan ayrılma hâlinin /+DAn/ biçimi, metinde tek bir örnekte dahi geçmemektedir. Ayrılma hâli için /+DA/ ve
/+DIn/ şekilleri kullanılmıştır. /+DIn/, /+DA/’ya oranla yaygındır. Gelecek zaman çekiminde daha yeni bir şekil olan ve Kısasü’l-Enbiyâ’da görülen /-ḳay/,
/-key/ görülmemektedir. bol- fiilinin ol- şekli görülmemektedir. Muhabbetnâme ve Hüsrev ü Şîrîn gibi Harezm Türkçesi eserlerinde görülen olumsuz
bildirmenin /imez/, /imes/ şekli metinde yoktur.
er- fiili, fiil çekiminde kullanılabildiği gibi en eski anlamı olan “olmak”
anlamıyla da sık sık karşımıza çıkmaktadır.
Kısasü’l-Enbiyâ’da görmeye başladığımız Türkçe kelimelerde kök-ek
uyumsuzluğu metinde yirlerġa (3a/5), iḍiḳa (5a/5, 6b/5), baġışladük (7b/2),
keçgenlerġa (8b/5), uġanke (16a/1), yaraşmaslik (16a/5), ḳılġanlarke (18b/2),
kişilerinġa (19a/3), umançlanturmek (20a/2), anglageyler (21b/3) gibi çok sayıda örnekte görülmektedir.

278

Metnin dil özellikleri hakkında verilen bilgiler, metnin sahasını ve tercüme yöntemini
kısaca göstermeyi amaçlamaktadır. Bu sebeple üzerinde durulan dil özellikleri; ses bilgisi,
şekil bilgisi ve söz varlığı gibi başlıklarda ayrı ayrı ele alınmamıştır. Metnin dil özellikleri
ileride yapılacak olan çalışmalarda ayrıntılı olarak işlenecektir.
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Metinde sadece Karahanlı Türkçesinde geçen ve sekiz on’dan gelişen sekson ( > seksen) ve tokuz on’dan gelişen tokson ( > doksan) kelimeleri kullanılmıştır.
Çokluk 2. şahıs zamiri, siz ve sizler yanında siler şeklinde de geçmektedir.
Kutadgu Bilig ve Rylands nüshası dışında tanıklanamayan bu yapı, metinde
yaygındır:
anıng sözin eşitmengler silerni armasun (Tefsir 169a/13].
ol ol turur kim indürür ḳulı üze 279 açuḳ āyetler 280 çıḳarġu üçün silerni
281
ḳaranḳuluḳlardın yaruḳluḳḳa tapa taḳı ḥaḳīḳat üze Tangrı silerke 282
baġırsaḳ 283 yarlıḳaġan turur284 [Hadîd 9 = 191b/5-7].

+lA çokluk eki bilgüle (47a/6), göherle (356b/8) gibi az sayıda örnekte de
olsa karşılaştığımız eskicil yapılardan biridir.
Zamirlere eklenen çıkma ve bulunma durumu (+DIn, +dA) ekleri Meşhed
nüshasında da görülmektedir: bizingdin (37b/4). Bu yapı, Kutadgu Bilig ve
Rylands nüshası dışında herhangi bir metinde tanıklanamamıştır.
Metinde, -satı (26b/5), -ginke (169a/4), -gükte (145b/13) gibi Türk dili tarihinde nadiren karşılaşılan zarf-fiil ekleri karşımıza çıkmaktadır:
yā 285 aytsa eger ḥaḳīḳat üze Tangrı köndürse erdi mini 286 bolsatım 287
saḳınġanlardın 288 [Zümer 57 = 26b/5-6].
yalavaç ‘aleyhi’s-selām Mekkedin köçmekke uġramış erdi kişiler
bilginke ḳamuġ kintlerdin Ka‘beḳa ziyāret üçün kelür erdiler [Tefsir
169a/3-5].
bu āyet keltürgükte yalavaç işleri bilmediler bu āyet ne turur [Tefsir
145b/13-146a/1].

Metin büyük oranda harekelidir. İmla-fonoloji bağlantısı hususunda,
Fars kökenli, ﭗ, ﭺ, ﮓ, ﺙ, harflerinin kullanımı ve Türkçe sözcüklerde -Kısasü’l-Enbiyâ’dan itibaren yoğunlaşan-  ﻃve  ﺹharflerinin kullanılmaması da
279

ḳulı Muḥammed üze

280

nişānlar açuḳlar bilgüler

281

munung üçün kim çıḳar sizni

282

sizning birle

283

raḥmet ḳılġan

284

peyveste * raḥmetlig turur
* hemīşe

285

yoḳsa

286

eḍgü yol körküzsetti

287

bolġay erdim

288

saḳnuḳlardın perhīzlü
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önemlidir. Kelime kökünde düzlük-yuvarlaklık uyumu, diğer Harezm Türkçesi eserleri gibi tutarsızdır.
Metnin söz varlığında çok sayıda hapax durumunda kelime bulunmaktadır.
Bunun dışında ap “kuvvetlendirme bildiren enklitik” (178b/5; 343b/8); amarı “bazı, bazısı” (111b/9; 123b/11); amıt- “yönelmek” (228b/7); anda oḳ “o
anda, tam o anda” (52b/3; 256b/2); apang “eğer” (16a/6; 31a/10); aranġılıḳ
“anlaşmazlık, uyuşmazlık” (219a/10); arşaş “zorba” (264a/7); artut “armağan” (211a/11); atar- “yad etmek, anmak” (205a/10; 323b/6); ayang “hile, tuzak” (133a/4); balıḳ “şehir” (53a/2); ekindi “diğeri, öbürü” (167a/6; 167b/2);
borlaḳ “üzüm bağı” (283a/12; 284a/2); boşurḳan- “sızlanmak, feryat etmek”
(274a/5); buluḳ “döl, meni” (103b/7); busut “yardım” (282b/11; 283a/4);
çöyül- “parçalanmak” (341a/4); emen- “yola koyulmak” (121a/9; 284a/13);
emgen “şah damarı” (147b/6); eng “boya” (20a/5); et öz “kendi, kendisi”
(148a/4; 147b/5); ewin “tohum” (177a/2); ınaġ “özü sözü bir olan” (315b/6;
316a/3); indük “dam” (213a/7; 213a/1); ingen “çok” (66b/13; 172b/1) ... gibi
sadece Karahanlı ve Eski Uygur sahalarına ait söz varlığı da metinde yoğun
bir şekilde görülmektedir.
Sonuç
1. Meşhed nüshası Türkçe Kur’an Tercümesi, tercüme yöntemi itibariyle
orijinal bir nüshadır. Satır arası kelime kelime yapılan tercüme bölümlerinin
diğer Doğu Türkçesi satır arası Kur’an tercümeleri ile doğrudan bir bağlantısı
tespit edilememiştir.
2. Tefsir ve hikâye bölümlerinin ana kaynağı Muhammet bin Cerir et-Taberî’nin Câmiü’l-Beyân ‘an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân ve Târîhü’l-Ümem ve’lMülûk adlı iki büyük eseridir. Şeyh Yûsuf el-Ebâriyy oğlu Muhammed tarafından yapılan bu tercüme, çok sayıda eserden faydalanılarak yarı telif bir
nüsha hâlinde düzenlenmiştir.
3. Metnin geç dönem Karahanlı Türkçesi erken dönem Harezm Türkçesi
özellikleri gösterdiği ortadadır. Metnin dil özellikleri, ileride yapılacak olan
çalışmalarla daha ayrıntılı olarak incelenecektir.
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EK 1: Örnek Metinler
sūretu’t-tīn semāniye āyātin
(8) başladım ol iḍi atı birle kim Ṭūr taġında Mūsā birle münācāt ḳıldı 289
baġırsaḳ kim Mekkeni imīn ḳıldı290 soyurḳaġan kim yangluḳlarnı köni tüz
törütti 291
1

(9) ḳasem yāḍ ḳılur men 292 tīn birle 293 taḳı zeytūn birle

2

taḳı Ṭūr -ı Sinīn  birle 294

3

taḳı bu emānetlıġ 295 [334b] emānetlıġ 296 il birle

4

y arattuḳ
ḳılmaḳ

5

andın song ḳaytarduḳ anı 300 astınlarnıng 301 astınraḳı

6

 eger anlar kim (3) bittiler 302 taḳı ḳıldılar eḍgü ‘amellerni 303 anlarḳa bar
m
turur sevāb 304 kesilmegen 305 sevāb

7

(4) ne neng 306 yalġan ḳılur sini 307 mundın song 308 cezā birle yā dīn birle309

297

yangluḳnı

289

başladım Tangrı atı birle

290

üküş raḥmetlig

291

raḥmeti lāzım

292

ant içer men
tīn ḥaḳḳı

293

incīr tüpi birle

294

yime Ṭūr taġı birle

295

yime bu imīn

296

imīn

297

törüttimiz

298

ādemīni kişini

299

tüz

300

yandurdımız anı

301

astınlar

302

kirtindiler

303

ḳılıḳ iş

304

yanut

305

eksüksüz

306

ni turur ol kim

307

yalġan tutar sini

308

kiḍin

309

saḳışḳa ya‘nī ḳıyāmetḳa

298

rāst

299

ḳılmaḳnıng körklügreki içinde (2) rāst
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8

e rmes mü Tangrı ḥükm ḳılġanraḳı310 (5) ḥükm ḳılġanlarnıng ḥükm ḳılġanraḳı311

bu ve ’t-tīn sūresi Mekkelig turur
ant mengizlig turur incīr zeytūn Ṭūr -ı Sīnā beled-i emīn   ḥürmeti ḥaḳḳı
kim men Tangrı men (6) kim yarattım Ādemni eḍgürek beẕīr üze anıng üçün
aydı fî aḥseni taḳvīm [95/4] (7) ol vaḳtta kim Ādemni yarattı ajunda kim erse
Ādemdin körklügrek yoḳ erdi yana aydı (8) summe radednāhu esfele sāfilīn
[94/5] andın aydı ḳamuġını tamuḳa iletgey men meger ol kişini kim [335a]
kirtinmiş bolsa angar muyan birgey men telim eksüksüz
iḳrā sūresining sözi
(2) bu iḳrā sūresi Mekkelig turur ilk sūre kökdin bu indi ol vaḳtta erdi kim (3)
Cebrīl ‘aleyhi’s -selām özini bir bir Muḥammedḳa körkütür erdi yana belgüsüz bolur erdi söz sözlemes erdi (4) bu söz ṭā-hā sūresinde taḳı ba‘żısı el-müddes sir sūresinde ayılmış turur (5) iḳrā sūresi on toḳḳuz  āyet turur yitmiş iki  
kelime turur yüz yitmiş yiti  ḥarf turur
sūretu’l-‘alaḳ tis‘a ‘aşera āyātin
(6) başladım ol iḍi atı birle kim yangluḳnı uḍuşmış ḳandın törütti 312 baġırsaḳ
kim bilmesni ögretti 313 soyurḳaġan kim secde fermānladı secde içinde özinge
yaġuttı 314
1

(7) oḳuġul 315 iḍingning atı birle ol kim 316 yarattı 317

2

yarattı 318 yangluḳnı 319 (8) ḳoyuġ 320 ḳandın

3

oḳuġul taḳı iḍing kerīmrek turur 321

310

kese bıça buyurġanraḳı

311

kese bıça buyurġan

312

başladım Tangrı atı birle

313

üküş raḥmetlig

314

raḥmeti lāzım

315

oḳıġıl

316

ol iḍi kim

317

törütti

318

törütti

319

ādemīni kişini

320

uḍuşmış *
* <u>yu<şmış>

321

uluġ aġırraḳ turur
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4

ol kim ögretti 322 [335b] ḳalem birle 323

5

ögretti ādemīḳa anı kim bilmedi

6

yıġlınsun 324 (2) ḥaḳīḳat üze ādemī ḥadddın 325 keçer 326

7

kim bildi anı 327 bayıdı 328

8

(3) ḥaḳīḳat üze tapa iḍing tapa turur ḳaytmaḳ 329

9

kördüng anı kim yıġar

10

(4) ḳulnı ol vaḳtın kim 330 namāz ḳıldı

11

kördüng mü eger bolsa köni yol üze

12

(5) yā 331 buyursa 332 saḳnuḳluḳ birle

13

kördüng mü eger yalġanḳa nisbet ḳılsa taḳı i‘rāż ḳılsa333

14

(6) bilmedi mü ḥaḳīḳat üze Tangrı körer

15

yıġlınsun 334 eger yıġlınmasa (7) tutġay miz bürçek birle 335 bürçek birle

	yalġan sözlegen 336 ḫaṭā 337 ḳılġan

16

	
[336a] ündesün 338 meclīsini 339

17

322

ögretti bitmek

323

ḳalemḳa

324

ḥaḳḳā kim

325

çaḳ

326

boynaġa bolur

327

kördi özini

328

bay mungsuz bolmış

329

yanmaḳ ḳaytış yanış

330

ḳaçan kim

331

yoḳsa

332

fermānlasa

333

yime ewre * yansa
* çevre

334

ḥaḳḳā kim

335

kesmeki <kesmek > bile kākülini <kākül> bile

336

yalġançı

337

yazuḳ

338

oḳısun

339

ya‘nī eyelerini öz boḍunın
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18

ündegey miz340 ‘aẕāb 341 firiştelerni

19

y ıġlınsun 342 ol (2) boyun sümegil343 anga taḳı secde ḳılġıl taḳı yawuġıl 344
(3)

el-ḳadr sūresi Mekkelig turur
amarı ayurlar Medīnelıġ turur yime biş āyet turur (4) ‘Irāḳlıġlarda altı āyet turur
Ḥicāzlig Şāmlıġlarda söz bir āyette turur üçinçi leyleti’l-ḳadr [97/3] (5) āyet
turur Şāmlıġ Mekkeliglerde ḫaberde kelmiş turur men ḳara’e sūrete’l-ḳadr
(6) u‘ṭiye mine’l-ecri kemen ṣāme şehre ramażāne ve aḥyā leylete’l-ḳadri345
yalavaç ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem (7) yarlıḳamış turur kim kim erse leyletü’l-ḳadr sūresini oḳısa birilgey angar muyandın (8) ol kişi teg kim ramażān
ayını rūze tuttı taḳı ḳadr tuttı ni tirig oyaġ bolup muyanını buldı [336b]
<sūretu ḳadr >
başladım ol iḍi atı birle kim ḳadr tünin  törütti 346 baġırsaḳ kim bir kiçeke ming
ay fażlın açındı 347 soyurḳaġan kim Ḳur’ānnı ḳadr tüninde indürdi 348
1

(2) ḥaḳīḳat üze biz indürdük anı 349 ḳadr tüni içinde ḳadr

2

taḳı ne neng 350 bildürdi sanga ne351 turur (3) tüni ḳadr tüni

3

ḳadr tüni yaḫşıraḳ 352 turur ming aydın

4

( 4) iner firişteler taḳı rūḥ 353 anıng içinde iḍilerining 354 buyruḳı birle (5)
tigme bir işdin

340

oḳıġay miz

341

tamuġ

342

ḥaḳḳā kim

343

birmegil

344

yime yavuḳ bolġul ya‘nī raḥmetimizke *
* raḥmetimizke

345

“Kim Kadir suresini okursa Ramazan orucunu tutmuş ve Kadir gecesini ibadetle geçirmiş
sevabı verilir.”

346

başladım Tangrı atı birle

347

üküş raḥmetlig

348

raḥmeti lāzım

349

ıḍtımız anı ya‘nī Ḳur’ānnı

350

yime ni

351

ni

352

eḍgürek yegrek

353

ya‘nī Cebrīl

354

iḍileri
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5

selām 355 ol tigrü tang atginçeke tigrü

[…]356 Cebrīl ‘aleyhi’s-selām [337a]357 özlerini anga körkütürler bu tün fażlı
artuḳ turur ming aydın kim kişi Tangrıḳa ‘azze ve celle (2) ṭā‘at tapuġ ḳılsa ol
tünni on toḳḳuzdın küḍezmiş kerek yigirmi toḳḳuzḳa tegi ṭaḳ tünlerde bolġay
(3)
lem yekun sūresining sözi
lem yekun sūresi  Medīnelıġ turur sekiz āyet turur (4) Kūfelıġlar Ḥicāzligler
Şāmlıġlarda toḳḳuz āyet turur Baṣralıġlar ḳavlında söz bir āyette (5) turur
muḥliṣīne lehu’d-dīne [98/5] āyet turur Baṣralıġlarda ḫaberde kelmiş turur
men ḳara’e358 (6) sūrete lem yekun kāne yevme’l-ḳıyāmeti ma‘a ḫayri’l-berriye yalavaç ṣalli’llāhi ‘aleyhi ve sellem (7) yarlıḳamış turur kim kim erse
lem yekun sūresini oḳısa bolġay uluġ künde yalavaçlar (8) ḳatında eḍgülükler
birle lem yekun sūresi toḳḳuz āyet turur toḳson toḳḳuz kelime turur üç yüz
toḳson tört  ḥarf turur
sūretu’l-beyyine semāniye āyātin
(10) başladım ol iḍi atı birle kim Muḥammedni yalavaçlıḳḳa ıḍtı 359 baġırsaḳ
kim arıġ aġırlıġ yarlıġını Muḥammedḳa ıḍtı 360 soyurḳaġan kim mü’minlarḳa
uçmaḳ va‘desini ḳıldı 361
1

( 11) bolmadı 362 anlar kim küfr ketürdiler 363 kitāb eyelerindin 364 [337b]
taḳı ortaḳ ḳoşġanlardın aḍrılġanlar 365 ançaḳa tigrü kim kelse anlarḳa açuḳ
ḥuccet 366

2

( 2) bir yalavaç Tangrıdın kim oḳıyur
ḳılınmış

367

arıġ ḳılınmış ṣaḥīfelerni

355

selāmetlıḳ

356

Son satır okunamayacak durumda.

357

Bu varağa geçişte bir önceki varak ile uyuşmazlık var.

358

ḳarāhā

359

başladım Tangrı atı birle

360

üküş raḥmetlig

361

raḥmeti lāzım

362

ermedi ermediler

363

kāfir boldılar tandılar

364

boḍunındın

365

ayırılġanlar

366

bitünlük

367

oḳur

368

bitiglerni
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3

(3) anıng içinde rāst kitāblar 369 rāst370

4

taḳı ayırılmadı anlar kim (4) birildiler kitābnı meger mundın song kim
keldiler anlarḳa açuḳ ḥuccet

5

( 5) taḳı buyrulmadı meger munung üçün kim ḳulluḳ ḳılsalar Tangrıḳa
ḫāliṣ ḳılıġlılar 371 bolup (6) dīnni rāst müsülmān bolup372 taḳı ḳılsalar
namāznı taḳı birseler (7) zekatnı 373 taḳı ol rāstnıng dīni turur

6

ḥ aḳīḳat üze anlar kim [338a] küfr ketürdiler 374 kitāb eyelerindin kitāb taḳı
müşriklerdin 375 tamuġ otı içinde bolurlar (2) tamuġ cāviẕāneler 376 anıng
içinde anlar anlar tururlar kim yaratılmışnıng yawuzraḳları 377 tururlar yaratılmış

7

( 3) ḥaḳīḳat üze anlar kim bittiler 378 taḳı ḳıldılar eḍgü ‘amellerni 379 anlar
anlar turur kim (4) yaratılmışnıng yaḫşıraḳları 380 tururlar

8

c ezāları 381 iḍileri ḳatında 382 iḍileri iḳāmet 383 būstānları (5) iḳāmet 384 aḳar
astınındın 385 arıḳlar cāviẕāneler 386 anıng içinde (6) hemīşe 387 ḫoşnūd
boldı Tangrı anlardın taḳı ḫoşnūd boldı andın (7) ol 388 ol kim erseke kim
ḳorḳuttı iḍisindin

369

tüz bitigler köni ḥükmler

370

köni tüz

371

ḳatıḳsız

372

ya‘nī arıġ dīn iḍiḳa turur

373

zekatnı

374

tandılar

375

yime ortaḳ ḳoşġuçılardın

376

mengülügler

377

yavuz

378

kirtindiler

379

iş

380

eḍgürek

381

yanutları

382

üskinde

383

turġu

384

turġu

385

altınındın

386

mengülügler

387

ulaşu

388

ol ‘adn uçmaḳnı
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bu lem yekun sūresi Medīnede inmiş turur
[338b] cuhūdlar işi içinde Ḫayber Fedek Vādīü’l-Ḳurīdaḳı 389 cuhūdları yalavaçnı kim erse (2) anlarça imgetmedi öçde bolmadı öldürmekinçe ḥiṣārlarını
bozdı yalavaçdın (3) telim bilgüler ḳoldılar telim bilgü keltürdi hīç yanmadılar Tangrı ‘azze ve celle bu sūreni (4) ıḍtı cuhūdlar kirtinmediler bitmediler
yalavaçḳa anıng birle kim belgürdi anlarḳa yalavaçnıng (5) ḥaḳḳ peyġāmberlıḳını bildiler velīkin yaşurdılar
ez-zulzile sūresining sözi
(6) iẕā zulzilet sūresi   Mekkede inmiş turur amarı Medīnelıġ turur ayurlar
sekiz āyet turur Kūfelıġ (7) –larda Medenīyyu’l-Evvelde önginlerde toḳḳuz
āyet turur söz bir āyetde turur eştāten [99/6] Kūfelıġ Medenīyyu’l-Evvel (8)
āyet tutmaslar ḫaberde kelmiş turur kim men ḳara’e sūrete’l-zulzileti fekāne
innemā sūrete’l-baḳara (9) u‘ṭiye mine’l-ecri kemen ḳara’e rubu’l-ḳur’ān390
yalavaç ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem yarlıḳamış turur kim (10) kim erse iẕā
zulzilet sūresini oḳısa andaġ bolġay kim el-baḳara sūresini oḳıdı yime (11)
birilgey muyandın andaġ kim Ḳur’āndın törtte biri oḳımış teg bolġay (12) iẕā
zulzilet sūresi toḳḳuz āyet turur ottuz biş kelime turur yüz ellig biş ḥarf turur
sūretu’z-zilzāl semāniye āyātin ve hiye Mekkiyetin
[339a] başladım ol iḍi atı birle kim ḳamuġ ḫalḳnı ḳıyāmet kün gūrdın ḳopġarur 391 baġırsaḳ kim ölüglerni tiriglikke keltürür 392 soyurḳaġan kim kün ḳırı
aġırınça eḍgülüki żāyi‘ ḳılmas393
1

(2) ol vaḳtın kim 394 tepretildi tepretilmekini

2

taḳı çıḳarıldı yir (3) yüklerini 395

3

taḳı aydı ādemī ne 396 turur anga

4

ol kün (4) sözleyür 397 ḫaberlerini 398

5

munung birle kim ḥaḳīḳat üze iḍing vaḥy ḳıldı anga

389

< Vādīü’l-Ḳurī>nıng

390

“Kim zulzile suresini ve bakara suresini okumuşsa Kur’anın dörtte birini okumuş sevabı
verilir.”

391

başladım Tangrı atı birle kim

392

üküş raḥmetlig

393

raḥmeti lāzım

394

ḳaçan kim

395

ya‘nī ölüglerini

396

ni

397

sözler

398

tanuḳluḳlarını birür
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6

( 5) ol kün ḳaytur 399 kişiler taḳut ḥālı üze 400 munung üçün kim körgüzülseler
‘amellerini 401

7

(6) kim kim ḳılsa ẕerre endāzesinçe 402 eḍgülükni körgey anı

8

taḳı kim kim ḳılsa (7) ẕerre endāzesinçe yawuzluḳnı 403 körgey anı

bu iẕā zulzilet sūresi Mekkede inmiş turur
[339b] bilgelerke bu yir tirmeki içinde söz bar amarı ayurlar ol vaḳtta bolġay
kim borġu (2) ürseler amarı ayurlar ol vaḳtta kim ‘isī kökdin inse amarı ayurlar kim kiḍinki (3) borġu ürseler ol vaḳtta yir tirgey kişilerni özindin çıḳarġay
saḳış yiringe (4) barġaylar bu āyet kim Tangrı ‘azze ve celle yarlıḳadı ve aḥraceti’l-arżu esḳālehā [99/2] (5) ol gencler turur kim yir çıḳarur kemişür ‘isī
mehdī öḍinde bolġay
ve ’l-‘ādiyāt sūresining sözi
(6) ve ’l-‘ādiyāt sūresi Mekkelig turur ḫaberde kelmiş turur kim  men ḳara’e
sūrete ve’l-‘ādiyāti (7) u‘ṭiye mine’l-ecri ‘aşeru ḥasenātin bi‘adedi men māte
bi’l-muzdelifeti ve şehide cem‘en404 (8) yalavaç ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem
yarlıḳamış turur kim kim erse ve’l-‘ādiyāt sūresini oḳısa birilgey (9) muyandın on eḍgülük ol kişiler sanınça kim Müzdelifede ölmiş bolsalar tirikip kişiler
(10) körmiş bolsa ve’l-‘ādiyāt sūresi on bir  āyet turur ḳırḳ kelime turur yüz
altmış tört ḥarf turur
sūretu ‘ādiyāt aḥeda ‘aşera āyātin ve hiye Mekkiyetin
(12) başladım ol iḍi atı birle kim kāfirlarḳa ḳahr ḳılur 405 baġırsaḳ kim
mü’minlarḳa nuṣret açınur 406 soyurḳaġan kim kāfirlerning māl tawarlarını
müsülmānlarḳa ġanīmet ḳılur [340a]
1

ḳasem yāḍ ḳılur men 407 yügürgen aṭlar birle ün ḳılıġlı bolup408

2

taḳı ot çıḳarġanlar birle çıḳıġlı bolup

3

taḳı ġāret ḳılġanlar birle (2) tang birle

399

yanar yanarlar

400

taḳılmışlıḳ ḥālı üze gürūh gürūh

401

iş

402

kün ḳırı aġırınça

403

yavuz

404

“Kim âdiyât suresini okursa Müzdelife’de ölen ve şehit olanlar sayısının on katı sevap
verilir.”

405

başladım Tangrı atı birle

406

üküş raḥmetlig

407

ant içer men

408

solıġlılar bolup solıġanlar
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4

ḳopardılar 409 anda 410 toġnı 411

5


ortada
boldılar anıng birle bir yıġınḳa

6

(3) ḥaḳīḳat üze ādemī iḍisinge nū-sipāslıḳ 412 ḳılġan turur

7

taḳı ol anıng üze (4) anıng tanuḳ turur

8

taḳı ḥaḳīḳat üze ol ādemī māl 413 sewügi 414 üçün baḫīl 415

9

(5) bilmes mü ol vaḳtın kim 416 aḫtarıldı ol kim gūrlar 417 içinde turur

10

taḳı ol kim cem‘ ḳılındı 418 (6) köngüller içinde turur

11

ḥaḳīḳat üze iḍileri anlarnı ol kün bilgen turur

ve ’l-‘ādiyāt sūresi Medīnede inmiş turur
bir gürūh üçün kim yalavaç ‘aleyhi’s -selām [340b] ımış (?) erdi bir yirke ḳaç
kün keçti anlardın ḫaber yoḳ erdi Tangrı ‘azze ve celle angar uḳturdı (2) bu
sūre içinde aydı kim ve’l-‘ādiyāti żabḥā [100/1] ya‘nī ol aṭlar ḥürmeti solıturlar (3) fel mūriyāti ḳadḥā [100/2] ya‘nī ol aṭlarnıng ḥürmeti kim yügürürde
tırnaḳlarındın ot (4) sıçraturlar fel muġīrāti ṣubḥā [100/3] ya‘nī yime anlar
kim erte ol yirke tegdiler yalavaç uḳtı (5) bildi kim āsān selāmet ol yir suwke
tegmişler uruşu tururlar  
el-ḳāri‘a sūresining sözi
(6) el-ḳāri‘a sūresi Mekkede inmiş turur on bir   āyet turur Kūfelıġlarda on
āyet turur Ḥicāzliglerde sekkiz (7) āyet turur Baṣralıġlar Şāmlıġlarda söz üç
āyette turur ilki el-ḳāri‘a [101/1] āyet turur Kūfelıġlarda (8) haffet mevāzīnuhu [101/8] āyet turur Ḥicāzliglerde Kūfelıġlarda ḫaberde kelmiş turur kim
men ḳara’e sūrete’l-ḳāri‘a saḳḳele Allāhu mīzānehu yevme’l-ḳıyāmeti419 yalavaç ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem yarlıḳamış turur kim (10) kim el-ḳāri‘a
sūresini oḳısa Tangrı ‘azze ve celle anıng sevāb terāzüsini 420 aġır ḳılġay uluġ
künde (11) el-ḳāri‘a sūresi on āyet turur ottuz kelime turur
409

ḳopurdılar

410

anıng birle

411

toġ

412

nā-sipāslıḳ

413

tawar eḍgülük

414

sevügi

415

ḳatıġ turur ḳısġanç turur

416

ḳaçan kim

417

sin

418

yime bilgürüp yıġlındı

419

“Kim kâri’a suresini okursa Allah onun kıyamet günü mizanını ağır kılar.”

420

ülgüsini
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sūretu’l-ḳāri‘a aḥeda ‘aşera āyātin
[341a] başladım ol iḍi atı birle kim ḳıyāmetni aḍaḳın ḳılur 421 baġırsaḳ kim
mü’minlarḳa bitig ong eliglerinde birür 422 soyurḳaġan kim mü’minlarḳa saḳış
āsān ḳılur423
1

(2) ḳıyāmet 424

2

ne 425 turur ḳıyāmet

3

taḳı ne 426 bildürdi 427 sanga ne428 turur ḳıyāmet

4

(3) ol kün kim bolur kişiler taḳıtılmış kelebek 429 mengizlig 430 taḳıtılmış

5

(4) taḳı bolur taġlar çöyülmiş 431 boyaġlıġ yüng mengizlig 432 çöyülmiş

6

taḳı (5) ol kim aġır boldı ölçülmişleri 433

7

ol rıżālıġ 434 tiriglik içinde turur

8

(6) taḳı ol kim erse kim yüngül boldı ölçülmişleri

9

anıng anası 435 hāviye 436 turur

10

(7) taḳı ne biltürdi sanga ne turur ol

11

ot ḳızġan ot [341b]

bu el-ḳāri‘a uluġ kün bolur
yā Muḥammed ne bilür sen kim uluġ kün ni bolur ḳayu kişi kim (2) ülgüsi
437
aġır bolsa angar uçmaḳda orun bar bolġay körklüg ḫoş tiriglik bolġay (3)
421

başladım Tangrı atı birle

422

üküş raḥmetlig

423

raḥmeti lāzım

424

uluġ kün

425

ni

426

ni

427

<bil>tü<rdi>

428

ni

429

çökürge

430

teg

431

atmış çapılmış

432

teg

433

<ölçü>lmişi terāzüsi

434

taplamış ḳabūl ḳılmış

435

yanışı

436

tüşgen taḳı ḳalġan turur
Semūnung yiyesi

437

eḍgülük terāzüsi
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andaġ kim tileġay ḫoşnūd bolġay taḳı ḳayu kişi kim ülgüsi eḍgülükdin yenik
ḳalsa (4) tamu içinde ḳalġay hāviye bir tamunıng atı turur Mekke kāfirleri Ebū
Cehl teg yime Velīd tegler (5) üçün kim tün kün yalavaçnı ‘aleyhi’s -selām imgetür erdiler Cebrīl ‘aleyhi’s-selām bu sūreni (6) keltürdi uluġ künning ḳınını
yāḍ ḳıldı yime kirtinmediler
elhākum sūresining sözi
(7) elhākum sūresi Mekkelig turur ḫaberde kelmiş turur kim (8) men ḳara’e
sūretu’l-elhākum lem yuḥāsebuhallāhu bi’n-ni‘am elleẕī en‘am ‘aleyhe fī dārı’d-dunyā ve u‘ṭiyā mine’l-ecri kemen karāe elfu āyātin438 yalavaç ṣalla’llāhu
‘aleyhi ve sellem yarlıḳamış turur kim kim erse (10) elhākum sūresini oḳısa
Tangrı ‘azze ve celle anıng birle saḳış ḳılmaġay ol ni‘metler üze kim (11)
angar dünyā birmiş yime birilgey muyandın ming āyet oḳımış teg bolġay (12)
elhākum sūresi sekkiz āyet turur yigirmi sekkiz kelime turur yüz on toḳḳuz  
ḥarf turur (13)
sūretu’l-tekāsür semāniye āyātin ve hiye Mekkiyetin
[342a] başladım ol iḍi atı birle kim uluġ künde tamuġnı bilgürtür 439 baġırsaḳ
kim ḳullarınga ni‘met birür 440 soyurḳaġan kim ni‘metler saḳışını mü’minlarḳa
āsānraḳ ḳılur 441
1

(2) meşġūl ḳıldı sizni üküşlük da‘vī ḳılışmaḳ442

2

ançaḳa tigrü kim ziyāret ḳıldıngız gūr -sitānlarḳa 443

3

(3) yıġlınıng 444 terk bolġay kim bilgey siz

4

andın song yıġlınıng 445 terk bolġay kim bilgey siz

5

(4) yıġlınıng 446 eger bilse erdingiz447 yaḳınnıng bilmişi448 mengizlig

438

“Kim elhakum suresini okursa Allah onu dünyada verdiği nimetlerden hesaba çekmez
furaye okumuş gibi sevap verilir.”

439

başladım Tangrı atı birle

440

üküş raḥmetlig

441

raḥmeti lāzım

442

artuḳluḳ tilemek māl birle

443

sınlaġlarḳa

444

ḥaḳḳā kim

445

ḥaḳḳā kim

446

ḥaḳḳā kim

447

bilsengiz

448

siziksiz * bilig
* şekksiz
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6

körgey ök süz449 tamuġnı

7

(5) andın song körgey ök siz anı yaḳınnıng ‘aynını 450

8

andın song sorulġay oḳ suz451 (6) ol kün tena‘umdın 452

bu elhākum sūresi mütekebbir ‘Arablar sözinde kelmiş turur
(9) ‘Arab gürūhlarında 453 küwezlenür erdiler  (10) bir ekindi birle bir gürūh
köplükdin küwezlenür erdiler bir gürūh şi‘r ḳoşġuçılıḳdın bir gürūh [342b]
alplıḳdın bir gürūh öz kişilerini öger erdiler ölüglerini yime yāḍ ḳılur erdiler
(2) Tangrı ‘azze ve celle bu sūreni ıḍtı aydı silerning küwezlikingiz bu mu
turur kim tiriglerni (3) öge sayur siler yime ölüglerni yāḍ ḳılu sayur siler bat
bolġay kim bilgey siz mundın (4) yanġay siz öz özleringizni yıraḳdın tamuda
körsengiz siler ya‘nī gūrdın yana aydı (5) summe le teravunnehā ‘ayne’l-yaḳīn
[102/7] yana körsengiz sizler yaḳındın yana sorġaylar silerke (6) ni‘metlerdin
ve ’l-‘aṣr sūresining sözi
ve ’l-‘aṣr sūresi Mekkelig turur Medīnelıġ (7) –lar Mekkīyyu ’l-Āḫir ve’l-‘aṣr
[103/1] -nı āyet tutmaslar ve tevāṣav bi’l-ḥaḳḳı [103/3] āyet turur Mekkeliglerde Medenīyyu’l-Āḫirde (8) ḫaberde kelmiş turur kim men ḳara’e sūrete’l-‘aṣri ḫateme Allāhu lehu bi’ṣ-ṣabr (9) ve kāne min aṣḥābi’l-ḥaḳḳ yevme’l-ḳıyāmeti454 yalavaç ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem yarlıḳamış turur kim (10) kim erse
ve’l-‘aṣr sūresini oḳısa [...]
sūretu’l-‘aṣr selāse āyātin
[343a] başladım ol iḍi atı birle kim mü’minlarḳa īmān birip körklüg ḳıldı
kerāmet ḳıldı455 baġırsaḳ kim ṭā‘at ḳılmaḳḳa tevfīḳ birür 456 soyurḳaġan kim
eḍgülük ḳılmaḳ tevfīḳ ḳılur 457
1

(2) ḳasem yāḍ ḳılur men 458 zamāne birle

449

ök siz körgey erdingiz körgey siz

450

şekksizning * közini
* <şekksiz >lik<ning>

451

her -āyine sorulġay siz

452

ni‘metler eḍgülükler āsāyişler taḳı lehvdin *
* oyundın

453

ögür

454

“Kim asr suresini okursa Allah onun sabrını artırır ve kıyamet günü hak sahipleriyle beraber
olur.”

455

başladım Tangrı atı birle

456

üküş raḥmetlig

457

raḥmeti lāzım

458

ant içer men tün kelmeki tün barmaḳı ḥaḳḳı
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Türkçe ilk Kur’ân tercümelerinden Meşhed nüshasının (293 no.)
Türk dili tarihindeki yeri ve önemi

	
ādemī 459 ziyān 460 içinde turur

2
3

 eger anlar kim (3) bittiler 461 taḳı ḳıldılar eḍgü ‘amellerni taḳı vaṣiyyet
m
ḳılıştılar462 sābit iş birle 463 (4) taḳı vaṣiyyet ḳılıştılar ṣabr birle464

bu ve ’l-‘aṣr ant mengizlig turur
‘aṣr sıḳmaḳ bolur ikindi 465 namāzı yime bolur (5) Tangrı ‘azze ve celle ant yāḍ
ḳıldı kim ikindi namāzı ḥürmeti birle kim bu biş namāzdın ikindi (6) namāzı
fāżılraḳ turur yana Tangrı ‘azze ve celle aydı ikindi namāzı ḥaḳḳı ḥürmeti
kişiler yas ḳılġuçılar  (7) tururlar meger ol kişiler kim kirtindiler taḳı eḍgülük
ḳılurlar ilkin īmānnı yāḍ (8) ḳıldı kiḍin eḍgülük ḳılmaḳnı yana tutturdı ḥaḳḳ
dādḳa yana tutturdı ṣabr ḳılmaḳḳa bu ajunda (9) ḳayu kişi kim mundaġ bolsa
ḳutulmış bolġay
el-hümeze sūresining sözi
[343b] el-hümeze sūresi Mekkelig turur ḫaberde kelmiş turur kim men ḳara’e
sūretu’l-hümeze (2) u‘ṭiye mine’l-ecri ‘aşera ḥasenātin bi‘adedi men estehzi’u
bimuḥammedin ve ṣaḥbihim466 (3) yalavaç ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem yarlıḳamış turur kim kim erse el-hümeze sūresini oḳısa birilgey anga (4) muyandın on eḍgülük ol kişiler sanınça kim Muḥammed peyġāmberḳa füsūs ilikler
erdiler yoḳ erse (5) eḍgü iş birle işlegenler anga bu el-hümeze sūresi toḳḳuz
āyet turur
sūretu’l-hümeze tis‘a āyātin ve hiye Mekkiyetin
(7) başladım ol iḍi atı birle kim bu cihānda mengülük tiriglik birmes467 baġırsaḳ kim mü’minlarḳa cān tartmaḳnı āsān ḳılur 468 soyurḳaġan kim kāfirlarḳa
cān tartmaḳ küçey ḳılur469

459

yangluḳ kişi

460

ḳorluḳ

461

kirtindiler

462

yime söz iş tutuzdılar

463

tölenmiş köni söz işde

464

işkibey birle

465

ikindü

466

“Kim hümeze suresini okursa peygamber efendimiz ve ashabıyla alay edenlerin sayısının
on katı sevap verilir.”

467

başladım Tangrı atı birle

468

üküş raḥmetlig

469

raḥmeti lāzım
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1

(8) bīçārelıḳ 470 tigme bir kişining ‘ırżını 471 sındurġanḳa 472 ṭa‘n 473 ḳılġanḳa

2

ol kim yıġdı 474 mālnı 475 (9) taḳı sanadı 476 anı

3

saḳınur 477 kim mālı cāviẕāne 478 ḳıldı anı

4

yıġlınsun 479 [344a] her -āyine bıraḳılġay480 tamuġḳa sındurġan otḳa 481

5

taḳı ne 482 biltürdi sanga ne turur ḥuṭame 483

6

(2) Tangrınıng yandurulmış 484 otı turur

7

ol kim aşar taḳı ġālib bolur 485 köngüller üze

8

(3) ol 486 anlarnıng üze örtüglüg turur

9

örekler temdīd ḳılınmış örekler içinde 487 (4)

bu el-hümeze sūresi Mekkede inmiş turur
anıng üçün kim yalavaç ‘aleyhi’s -selām (5) işleri keçer bolsalar anlar közleri
irinleri birle yawuz nirseler ayur erdiler yüzlerinde (6) ḳarşu ayumas erdiler Tangrı ‘azze ve celle bu sūreni ıḍtı yarlıḳadı veylun li kulli (7) hümezetin
lumezetin [104/1] ya‘nī vāy ol kişi üze kim kişide kiḍin angar bolmayın yawuz
(8) sözlese bu ol kişi ḳılġay kim tawar tirgey yime anı sanayu turġay ya‘nī
Velīd (9) önginler yime mundaġ kiḍin tamu sözleri aydı ḳınları birle
470

vāy
veyl tamuġı

471

ap uyını

472

‘ayb ḳılġanḳa

473

füsūs masḫara yobı

474

tirdi

475

tawar

476

yime sadı

477

saġnur

478

hemīşe mengü mengülük

479

ḥaḳḳā kim

480

kemişilgey

481

uşatġan * otġa
* yinçgen

482

ni

483

ni turur tamuġ

484

tamdurulmış

485

yalıngnı yoḳalar

486

ol ot

487

uzatmış yitiz uzun tirgükler *
* öreler
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Türkçe ilk Kur’ân tercümelerinden Meşhed nüshasının (293 no.)
Türk dili tarihindeki yeri ve önemi

el-fīl sūresining sözi
(10) bu el-fīl sūresi Mekkelig turur ḫaberde kelmiş turur kim men ḳara’e sūretu’l-fil [344b] afehu Allāhu eyyāme ḥayātihi fi’d-dunya mine’l-ḳazfi ve’l-meshi488 yalavaç ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem (2) yarlıḳamış turur kim kim erse
el-fīl sūresini oḳısa Tangrı ‘azze ve celle angar ‘āfiyet saḳnuḳluḳ (3) birgey
tirigliki barınça bu ajunda ḳamuġ türlüg ḳındın (4) bu el-fīl sūresi biş āyet
turur yigirmi üç kelime turur toḳson yiti ḥarf turur
sūretu’l-fīl ḫamsü āyātin
(6) başladım ol iḍi atı birle kim Ka‘beni ‘azīz ḳıldı 489 soyurḳaġan kim yazuḳluġlarnı öz raḥmeti birle umançlıġ tutar 490 soyurḳaġan kim anıng düşmenlerini
helāk ḳılur 491
1

(7) körmedüng mü sen neteg ḳıldı iḍing 492 fīl eyeleri birle 493 fīl

2

(8) ḳılmadı mu keydlerini 494 żāyi‘ 495 ḳılmaḳ içinde

3

taḳı ıḍtı (9) anlar üze ögür ögür ḳuşlarnı ögür ögür

4

atar erdiler anlarnı taşlar birle basrulmış bişmiş balçıḳdın

	
[345a] taḳı ḳıldı anlarnı yinmiş ekin 496 mengizlig

5

el-fīl sūresining tercümesi bu turur
(2) bu el-fīl sūresi Mekkede inmiş turur Ebrehe bin eṣ-Ṣabbāḥ şānında künyeti
bū Yeksūm erdi bu (3) Ebrehe Ḥabeş meliki ilindin erdi yingen birle kelmiş
erdi Ka‘beni bozmaḳ üçün bu söz andaġ (4) erdi kim telim yıllar bar erdi kim
Yemen ilini Ḥabeş meliki tutar erdi öz kişilerinde biregüni (5) Yemen ili tapa
ıḍmış erdi Ebreheni yime Yemen ili tapa ıḍmış erdi işligke bu Ebrehe ol (6)
begni öldürdi yime Yemen ilini özi tuttı Ḥabeş meliki sü tarttı Ebrehe uġradı taḳı ant içti kim Yemen ili (7) topraḳını yime basġay men Ebrehe ḳanını
tökgey men Ebrehe bu sözni eşitti erse yalavaç çıḳardı (8) telim belālar birle
Ḥabeş meliki tapa ıḍtı aydı eşittim kim melik mening üçün birü kelür men
488

“Kim fil suresini okursa Allah onu dünya hayatı boyunca düşmandan ve değişmesinden
korur.”

489

başladım Tangrı atı birle

490

üküş raḥmetlig

491

raḥmeti lāzım

492

iḍing āy Muḥammed

493

pil kişileri birle

494

allarını yaman saḳınġanlarını

495

azġunluḳ yolsuzluḳ

496

yapurġaḳ*
* yapraḳ
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anıng (9) ḳulı turur men iki ḳul uruştılar biri yoḳ boldı bu iş üçün kelmegü kerek apang melik ant (10) içmiş bolsa kim mening ḳanım tökgey yime Yemen
ili topraḳını basġay antınḳa bir sarınçġa (11) ıḍtım ḳanını töksün yime bir ḳap
tolu Yemen ili topraḳını ıḍtım melik anı basun kim antı (12) tüşgey bu yalavaç Ḥabeş meliki tapa tegdi Ebrehening yumuşını tegürdi Ḥabeş meliki bu
sözni [345b] eşitti erse köngli ḫoş boldı Yemen ilini anga açındı Ebrehe anıng
sewünçinde kim melik (2) andın ḫoşnūd boldı Yemen ilinde tigme bir kintte
bir kilīse itti Ṣan‘ān kintinde bir kilīse itti (3) andaġ kim ajun içinde mundaġ
yoḳ erdi altun kümiş birle anı ḳaldurdı körklüg bezedi yana kişi (4) ıḍtı kişilerke ajunda aydı Ḥabeş melikining bir kilīsesi bar turur kim ajunda andaġ
öngin yoḳ (5) ol Ka‘be kim anda turur siler ança körklüg ermes kişiler bardılar
kim anı kördi erse körmekdin toymadı (6) bu Ebrehe yalavaç çıḳardı ol kişiler
tapa ıḍtı kim ol ṭavāfnı kim Ka‘beḳa ḳılur siler munda (7) kelingler kilīseḳa
ḳılınglar bu Ka‘bedin körklügrek turur ni‘met munda telim baġlar arasında
(8) turur bu yalavaç keldi erse Mekke kişileri bu yalavaç birle tutuştılar yime
ḳaçtılar Yemen tapa bardılar (9) bir er bar erdi Mekkede Züheyr bin Bedr  atlıġ
ant içti kim Yemen ilınḳa barġay men yime anlarnıng kilīselerinde (10) sigey
men tip bardı Yemen ilınġa kilīseka kirdi aydı ḳaç kün bu kilīsede Tangrıḳa
tapayın (11) kilīseke kirdi tünle boldı erse Züheyr ḳoptı yime telim sidi tamları
miḥrābları (12) sitükdin arıġsız ḳıldı taḳı ḳaçtı yana Mekkeke keldi yarındası
kün kişiler kirdiler (13) andaġ kördiler erse Ebreheḳa uḳturdılar aydılar Mekkedin bir er keldi bizing kilīsede mundaġ [346a] iş ḳıldı Ebrehe ant içti kim
men Ka‘beni yir birle tüz ḳılġay men tip yalavaç ıḍtı Ḥabeş (2) meliki tapa
aydı men Ka‘beni bozar men amarı ayurlar Ḥabeş meliki özi keldi amarı ayurlar toḳḳuz (3) yengen ıḍtı Ebrehe bir sü çıḳardı  Yemen ilindin sansız Ḥabeş
meliki yime telim sü (4) ıḍtı bu telim sü birle keldi Mekke ḳapuġınga tüşti
Mekkeliglerning ne kim yılḳıları (5) bar erse ḳamuġını yaġmaladılar 497 Mekke uluġı ‘Abdu’l-Muṭṭalib erdi anıng iki yüz tiwesini (6) iletmiş erdiler  Ebrehe ḳatınga keldi ol kün Ebreheni körmedi Ebrehe kişi ıḍtı Mekkeke (7) kim
baḳınglar Mekkeligler tutuşurlar mu yalavaç bardı yana yandı kim Mekkeligler ayurlar biz üşmes miz (8) sen bilür sen Ka‘be birle biz taġḳa aġġay miz
Ebrehe ne kim kerek erse ḳılsun Ebrehe yime aydı (9) manga silerning birle iş
yoḳ men Ka‘beni bozar men yime yanar men kiḍin ‘Abdu’l-Muṭṭalibḳa (10)
yol birdi anı kördi taḫtdın indi ‘Abdu’l-Muṭṭalib birle yir üze olturdılar ‘Abdu’l-Muṭṭalib (11) –ning sözin eşitti ança ḫoş keldi kim könglinde aydı apang
‘Abdu’l-Muṭṭalib Ka‘beni mindin (12) ḳolsa angar baġışlaġay men kiḍin aydı
ḥāceting bar mu tilegil ‘Abdu’l-Muṭṭalib aydı sening (13) süng mening iki
yüz tiwemni ilettiler fermānlaġıl manga birsünler Ebrehe aydı nelük mindin
[346b] Ka‘beni ḳolmadıng Ka‘be uluġraḳ turur aydı men tiwe ıḍ[...] iḍisi er497

ġāret
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Türkçe ilk Kur’ân tercümelerinden Meşhed nüshasının (293 no.)
Türk dili tarihindeki yeri ve önemi

mes men (2) Ka‘bening iḍisi küçlüg turur küḍezgey Ebrehe ‘Abdu’l-Muṭṭalib
tiwesini birdi ‘Abdu’l-Muṭṭalib (3) keldi Mekkeliglerke aydı taġḳa aġınglar
yumḳı taġḳa aġdılar Ka‘be içinde kişi (4) ḳalmadı Ebrehe buyurdı Ka‘beni
Mekkeni ḳamuġ biringler yengenni utru keltürür  erdiler sü yengen (5) sünginge kelür erdiler ürüng yengen erdi Maḥmūd atlıġ Ḥabeş meliki ıḍmış erdi
ḳaçan ḥarāmḳa (6) tegdiler erse yengen elig aḍaḳ ḥarām içinge kigürmedi
niçe kim urdılar erse kirü kitti süler (7) aṭlıġlar ḥarām ḳapuġınga bardılar bir
kişi südin ḥarāmḳa kirümedi Tangrı ‘azze ve celle ḳuşlar ıḍtı (8) ḳarluġaç teg
tengiz ḳuḍuġınga bardılar tigme biri bir kes 498 balıḳ 499 aldılar bir kes aġızlarında bir kes (9) aḍaḳlarında kökke aġdılar ançaḳa tegi kim balıḳ taş boldı
yana keldiler sü üze turdılar tigme (10) bir erke bir taş attılar taş başlarınġa
tegip aḍaḳlarındın çıḳtı ol taşdın tenleri baş boldı (11) kiçir erdiler (?) tenleri
ḳuruġ boldı tüştiler ḳamuġı öldiler yengenler yılḳılar ne kim anlar birle (12)
bar erdi ḳamuġı yoḳ boldılar nirseleri ni‘metleri ḳaldı tap Mekkeligler taġ
üze erdiler ün eşitmesler (13) erdi ‘Abdu’l-Muṭṭalib aydı imdiḳa tegi südin
kelür erdi imdi kelmes   bir er bar erdi Mes‘ūd bin [347a] Bişr atlıġ Ṭā’īf
uluġı erdi ‘Abdu’l-Muṭṭalib anga aydı kel baralım körelim ne bolmış turur
ḳaçan (2) ol yirke tegdiler erse ‘Abdu’l-Muṭṭalib aydı munda kim sü bar erdi
imdi ḳuşlar körer men (3) kim mundaġ ḳuşlar körmişim yoḳ südin yime ün
kelmes andaġuḳ ḳorḳunç birle keldiler (4) kördiler cümle barçası ölmiş erdiler
bir kişi tirig ḳalmamış erdi tüşmiş erdiler (5) tenlerindin iring aḳar erdi ‘Abdu’l-Muṭṭalib ol Mes‘ūd birle kitmānlar buldılar aldılar iki (6) ḳuḍuġ ḳazdılar
tigme ḳuḍuġnı tolu ḳıldılar altun kümiş göherlerdin yime ḳuḍuġlar başın (7)
örttiler kiḍin bardılar Mekkeliglerke uḳturdılar keldiler ni‘metlerin talumların
(8) ġāretlediler Mekkeliglerning baylıḳları ‘Abdu’l-Muṭṭalib Ḳureyş baylıḳları ni‘metleri (9) Ḥabeşlerdin erdi amarı ayurlar Ḥabeş meliki yime anda erdi
Esved bin Ma‘ṣūd atlıġ anda yoḳ (10) boldı amarı ayurlar yengenler telim erdi
amarı ayurlar yengen bir erdi tep ḳaç kün keçti erse (11) Mekkeligler imgediler ol ölügler yıḍıġındın Tangrı ‘azze ve celle bir bulıtnı ıḍtı (12) yaġmur keldi
ança kim ölüglerni kötürdi tengizḳa iletti Mekkeligler ḳutuldılar ol öḍde kim
(13) Ebrehe sü birle yoḳ boldı bir arḳış ol kilīse ḳatında tüşmiş erdi ḳış erdi
yawlaḳ tamluġ [347b] erdi kilīse ḳapuġında ot ḳılmış erdiler tünle yattılar kilīseke ot tüşti (2) köydi nirse ḳalmadı Tangrı yarlıġı birle bu turur aṣḥābu’l-fīl
keçmişi kim yāḍ ḳıldımız (3)
el-īlāf sūresining sözi
el-īlāf sūresi Mekkelig turur tört (4) āyet turur ‘Irāḳlıġ Şāmlıġlarda biş āyet
turur Ḥicāzliglerde söz bir āyette turur (5) aṭ‘amehum min cūın [106/4] āyet
turur Ḥicāzliglerde ḫaberde kelmiş turur kim men ḳara’e (6) sūreti’l-īlāfi u‘ṭi498

pāre

499

balçıḳ
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ye mine’l-ecri ‘aşera ḥasenātin bi‘adedi men bi’l-ka‘beti ve‘atefeka bihā500
(7) yalavaç ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem yarlıḳamış turur kim kim erse el-īlāf
sūresini oḳısa (8) birilgey anga muyandın on eḍgülük ol kişiler sanınça kim
Ka‘be tegresinde tezgindiler (9) yime anlar sanınça kim anıng içinde kirdiler
saḳındılar bu el-īlāf sūresi (10) biş āyet turur yigirmi üç kelime turur toḳson
yiti  ḥarf turur
sūretu Ḳureyş erba‘a āyātin
(12) başladım ol iḍi atı birle kim Ḳureyşning könglini eḍgülük birle ısıttı 501
baġırsaḳ kim anlarḳa açlıḳda aş birdürdi 502 soyurḳaġan kim anlarnı ḳorḳunçdın imīn ḳıldı 503
	
[348a] Ḳureyşning ögrenmeki üçün 504 ögrenmekleri üçün

1
2

köçmekinge 505 ḳışnıng taḳı yaynıng

3

(2) ḳulluḳ ḳılsunlar506 bu iwning iḍisinge bu iw

4

o l kim yitürdi 507 anlarḳa (3) açlıḳdın taḳı imīn ḳıldı anlarnı 508 ḳorḳunçdın
(4)

bu el-īlāf sūresi Mekkede inmiş turur
Ḳureyş şānında tigme ḳış yay anlardın bir (5) arḳış Şām yolında barur erdi
anıng üçün kim anlarnıng tiriglikleri Şāmlıġdın erdi (6) Mekkede tarıġ ekmes
erdiler Ḳureyş şavlıġ erdi ajunda gencde birü Ḳureyşni bu at üze köplik (7)
üçün ayurlar teḳarreşe’l-ḳavme iẕā icteme‘ū509 ya‘nī ḳaydasa kim telim kişiler
bolsalar (8) yime tirişseler Ḳureyşlıġ ayurlar yime ayurlar kim bir tınlıġ bar
tengizde öngin tınlıġlarnı ḳamuġını (9) urur öngünler anı urumaslar angar Ḳureyş ayurlar bu sözde bir şi‘r aymışlar (10)
Şi‘r
ve ḳureyş elletī teskunu el-baḥre bihā summiyet ḳureyşu ḳureyşen
500

“Kim İlafi suresini okursa Kâbe’yi tavaf eden ve orada itikâf edenlerin sayısının on katı
sevap verilir.”

501

başladım Tangrı atı birle

502

üküş raḥmetlig

503

raḥmeti lāzım

504

Ḳureyşning yaraşıḳlıḳı * üçün
* köngülleri işligi

505

sefer ḳılmaḳınga

506

tapunsunlar

507

aş birdi

508

yime ḳutġardı

509

“Toplandıkları zaman kavme bağlandılar.”
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Türk dili tarihindeki yeri ve önemi

[348b]
yā kulle’l ‘us ve semīn lā tetruk fihā [...] cenāheyn riyşen
hakezā fi’l-bilād ḥay ḳureyş ye’kulūne elbilāde eklen keşīşen
ve lehum aḫiri’z-zamān nebiyyun yekburu el-ḳatlu fīhim ve’l-ḫamuşā510
eraeyte sūresining sözi
bu eraeyte sūresi   Mekkelig turur yime yiti āyet turur (5) ‘Irāḳlıġlarda altı
āyet turur Ḥicāzliglerde Şāmlıġlarda söz bir āyette turur elleẕīne hum yurāūn
[107/6] (6) āyet turur ‘Irāḳlıġlarda ḫaberde kelmiş turur kim men ḳara’e sūrete erāeyte ġafera Allāhu lehu (7) inne kāne lizzekāti mūdiyyen511 yalavaç
ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem yarlıḳamış turur kim kim erse (8) eraeyte sūresini
oḳısa Tangrı ‘azze ve celle anga yarlıḳaġay eger bolsa zekat muyanlıḳnı yitiz
birgen (9) bu eraeyte sūresi yiti āyet turur yigirmi biş kelime turur yüz on ḥarf
turur
sūretu’l-mā‘ūn seb‘a āyātin
(11) başladım ol iḍi atı birle kim münāfıḳlarnı kāfirlerdin aḍırdı 512 baġırsaḳ kim kāfirlerni müsülmānlardın aḍırdı 513 soyurḳaġan kim mü’minlerni
īmānsızlardın öḍürdi 514 [349a]
1

kördüng mü anı kim yalġanḳa nisbet ḳılur dīnni 515

2

ol ol kişi turur kim (2) iriglik birle iter 516 yetīmni 517

3

taḳı yöndürmes 518 dervīşning ṭā‘amı üze 519

4

(3) bīçārelıḳ 520 ol namāz ḳılġanlarḳa

510

Denizde oturan kureyş, Böyle kureyş kureyş olarak isimlendirildi
Ey güve ve şişmanlar, Orada tüy kanadı bırakmayın
Böyle Kureyş bölgesinde ülkede ülkeyi soyarak yiyorlar
Onların ahir zamanda peygamberi vardır ve içlerinde savaş ve bozgunculuk büyür.

511

“Kim eraeyte suresini okursa zekâtı vermek şartıyla Allah onu affeder.”

512

başladım Tangrı atı birle

513

üküş raḥmetlig

514

raḥmeti lāzım

515

saḳış yanut künini

516

sarsıtur

517

ögsüzni

518

yime ḥarīṣ* ḳılmas
* ḥarīż

519

aş birmekke çıġaylar üze

520

vāy
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5

anlar kim anlar öz namāzlarındın (4) ġāfiller turur 521

6

anlar kim anlar riyā ḳılurlar 522

7

taḳı yıġarlar 523 (5) zekatnı 524

bu eraeyte sūresi Mekkede inmiş turur
(6) Velīd bin el-Muġīre sözi içinde oġulları yime ḳamuġ (7) kün yawuzluḳ
ḳılur erdiler yalavaç birle anı imgetür erdiler Ebū Ṭālib tirig erken Ebū Ṭālib
(8) –ḳa ayur erdiler elig bu Muḥammeddin ḳısġa ḳılġıl biz yime mundaġ ḳılalım sanga ḳul (9) bolalım yalavaç ‘aleyhi’s -selām anıng cevr küç zaḥmetindin
Mekkeni ḳoḍur erdi Tangrı ‘azze ve celle [349b] bu sözni ıḍtı eraeytelleẕī
yukeẕẕibu bi’d-dīn [107/1] ya‘nī körmes mü sen anlarnı kim (2) yalġan tutarlar
uluġ künni ol ol kişi turur kim uçuzlar ögsüzni yigü birmes çıġayḳa (3) yana
iki yüzlügler sözini aydı kim fe veylun li’l-muṣallīn [107/4] ya‘nī ḳın ol kişi
üze turur kim (4) namāzda ergülük 525 ḳılur kişi yüzi üçün yime ḳolsa kim öz
eḍgülükini kişilerdin tapsa (5)
el-kevser sūresining sözi
el-kevser sūresi  Mekkelig turur ḫaberde kelmiş turur kim (6) men ḳara’e sūrete’l-kevser saḳāhu Allāhu min enhāri’l-cenneti ve u‘ṭiye mine’l-ecri ‘aşera
ḥasenātin (7) bi‘adedi kulli ḳurbānun ḳarrebehu el-‘ibādu fi yevmi ‘īdin ev
yaḳrabūne min ehli’l-kitābi ve’l-muşrikīne526 (8) yalavaç ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve
sellem yarlıḳamış turur kim kim erse el-kevser sūresini oḳısa Tangrı ‘azze ve
celle (9) içürgey angar uçmaḳ arıḳlarındın yime birilgey uçmaḳdın on eḍgülük
tigme bir ḳurbān sanınça kim (10) bayram küninde boġuzlarlar azu cuhūdlar
tersālar boġuzlarlar bu el-kevser sūresi (11) üç āyet turur on kelime turur ḳırḳ
iki  ḥarf turur
sūretu’l-kevser selāse āyātin
[350a] başladım ol iḍi atı birle kim Muḥammedḳa telim nime açındı 527 baġırsaḳ kim namāz ḳurbān ḳılmaḳ fermānladı 528 soyurḳaġan kim anıng düşmenni
helāk ḳıldı 529
521

ḫabersiz köngül kitermişler tururlar

522

kişiler körüngüsi üçün iterler

523

yime yıġarlar kişilerdin

524

zekatnı ḳolutġunı

525

körüngülük

526

“Kim Kevser suresini okursa Allah ona cennetten bir ırmak verir ve bayram günü Allah’a
yaklaşan ve ehl-i kitaptan ve müşriklerden yaklaşanların sayısınca on katı sevap verilir.”

527

başladım Tangrı atı birle

528

üküş raḥmetlig

529

raḥmeti lāzım
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1

(2) ḥaḳīḳat üze biz birdük sanga 530 uçmaḳ ḥavżını 531

2

namāz ḳılġıl 532 iḍingke 533 (3) taḳı tiwelerni boġuzlaġıl 534

3

ḥaḳīḳat üze yigrengening 535 ol eksük turur 536 (4)

bu el-kevser sūresi Mekkelig turur
bu sūre ol vaḳtta indi kim (5) tanġuçılar yalavaç üze elig uzatmış erdiler Ebū
Ṭālibde kiḍin bir kün mezgitde namāz (6) ḳılur erdi biregü keldi bir yıng topraḳ yalavaçnıng başı üze ḳoydı yalavaçnıng saçı (7) telim erdi topraḳ boldı
yalavaç iwke yandı ḳızlarda biregü yalavaçnıng başını (8) yuyu birdi ol ḳız
yıġlar erdi yalavaç aydı yā 537 ḳızım yıġlama mundaġ imgekler (9) manga
atam ḳaḍaşı Ebū Ṭālib ölmekindin tegdi yalavaç ‘aleyhi’s -selām Tangrıdın
ḳolur erdi kim (10) destūr birgil tanġuçılar birle uruşmaḳḳa destūr […] ança
kim Tangrı ‘azze ve celle […]538
[351b] Ḥabeş tapa barınglar bu keçmiş yime ayılmış turur
en-naṣr sūresining sözi
(2) en-naṣr sūresi  sūresi Mekkelig turur ḫaberde kelmiş turur kim men ḳara’e
sūrete’n- (3) naṣri feke’ennemā kāne mimmen şehide Muḥammeden yevme
fetḥi Mekke539 yalavaç ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem yarlıḳamış turur kim (4)
kim erse en-naṣr sūresini oḳısa andaġ bolġay kim yalavaç birle Mekke açlur
kün bile bolmış teg (5) en-naṣr sūresi üç āyet turur on toḳuz   kelime turur
yitmiş sekiz  ḥarf turur
sūretu’n-naṣr selāse āyātin
(6) başladım ol iḍi atı birle kim yalavaçḳa naṣr açındı 540 baġırsaḳ kim Mekke-

530

birdimiz sanga āy Muḥammed

531

Kevser yolını ol ajunda

532

namāz oḳuġul

533

Tangrınga

534

yime ḳurbān ḳılġıl

535

sening düşmening

536

ya‘nī süngsüz * turur
* <sü>ng siz

537

āy

538

350b ve 351a varakları eksik.

539

“Kim Nasr suresini okursa Feth-i Mekke gününde Hz. Muhammed’i sav görenlerle beraber
olur.”

540

başladım ol iḍi atı birle
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ni angar aça birdi 541 soyurḳaġan kim ümmetining şefī‘ ḳıldı 542
1

(7) ol vaḳtın kim 543 keldi Tangrınıng yārīsi taḳı açmaḳ 544

2

taḳı kördüng kişilerni (8) kirürler Tangrınıng dīninge ögür ögür545

3

tesbīḥ ḳılġıl 546 [352a] iḍingning ögmeki birle iḍing taḳı yarlıḳayu tilegil
kim 547 ḥaḳīḳat üze ol erdi548 tevbe ḳabūl ḳılġan 549 (2)

bu en-naṣr sūresi Mekkede inmiş turur
ol vaḳtta kim yalavaç ‘aleyhi’s -selām (3) Mekke tapa barmış erdi ḥaccü’l-vidā‘ ḳılmış erdi yalavaç bu ḥaccḳa çıḳtı erse ḳabīleler tapa (4) kişi ıḍtı ḳamuġı
ḥaccḳa keldiler yalavaç Medīnedin ḥarām tuttı telim tiweler iletti ḳurbān (5)
boġuzlamaḳ üçün ‘Alīni Necrān tapa ıḍmış erdi muyanlıḳ almaḳ üçün yalavaç
‘aleyhi’s-selām kişi ıḍtı (6) ‘Alī rażiya’llāhu ‘anhu andın ḥaccḳa ḥarām tuttı
keldi ol ilde ança köp kişiler tiriştiler (7) kim hergiz kişi munça körmiş yoḳ
erdi andaġ bu sūre ol kün indi yalavaç ṣalla’llāhu ‘aleyhi (8) ve sellem bir
ḫuṭbe oḳıdı yavlaḳ körklüg yime bu sūreni oḳıdı aydı Tangrı ‘azze ve celle
(9) bu fetḥni manga açındı ya‘nī Mekke fetḥini öngin fütūḥlar birle ḳamuġ
müsülmānlar peẕīrlediler (10) aydı Tangrı yarlıḳar mening busutum keldi erse
müsülmānlar köp boldılar ajunda (11) nomung yaḍıldı imdi silerni Tangrıḳa
ısparladım aḍın mini munda körmegey (12) siler bu sözni aydı erse ḫalḳ arasında yıġlamaḳ sınçtamaḳ ḳoptı [352b]
tebbet sūresining sözi
tebbet sūresi  Mekkelig turur ḫaberde kelmiş turur kim (2) men ḳara’e sūrete tebbet ercū en lā yecme‘a Allāhu beynenu ve beyne Ebū Lehebin fī dārin
vāḥidin550 (3) yalavaç ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem yarlıḳamış turur kim kim
erse tebbet sūresini oḳısa umınç (4) anı tutar men kim Tangrı ‘azze ve celle anı
Ebū Leheb birle bir tamuda tirmegey ya‘nī tamuġḳa kivürmegey (5) bu tebbet
sūresi biş āyet turur yigirmi üç kelime turur sekson ḥarf turur
541

üküş raḥmetlig

542

raḥmeti lāzım

543

ḳaçan kim

544

yime Mekke açmaḳı

545

gürūh gürūh

546

arıġlaġıl namāz ḳılġıl

547

ḳolġul kim

548

erür

549

peẕīrlaġan

550

“Tebbet suresini okuyanın onun ve Ebu Leheb’in ehlini Allah’tan bir evde toplamamasını
rica ederim.”
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sūretu’t-tebbet ḫamsü āyātin ve hiye Mekkiyetin
(7) başladım ol iḍi atı birle kim yalavaçnı aġırladı 551 baġırsaḳ kim anıng
könglin küḍezdi 552 soyurḳaġan kim anıng düşmenin helāk 553 ḳıldı 554
1

(8) yoḳaldı 555 Ebū Lehebnüng ikki eligi Ebū Leheb taḳı yoḳaldı

2

niyābet 556 ḳılmadı andın mālı 557 (9) taḳı ol kim ḳazġandı 558

3

köygey terk kirip otḳa kim yalınglanġan turur

4

taḳı tişisi [353a] otunnung kötürgeni

5

boynında bar turur urḳan yip urḳanlardın büktürülmiş (2)

bu tebbet sūresi Mekkede inmiş turur
Ebū Lehebning yime anıng ḳancavīsining (3) işlerinde ol vaḳtta kim Tangrı
‘azze ve celle yarlıḳamış erdi yalavaçḳa (4) ve enẕir ‘aşīreteke’l-aḳrabīn
[26/214] bu āyet keldi erse yalavaç ‘aleyhi’s -selām (5) yarlıḳadı taġ başınga
bardılar ün birdiler yā Mekkeligler ḳamuġı eşittiler tiriştiler (6) yalavaç aydı
yā kişiler mini bilür mü siz aydılar keḍ bilür miz aydı ne birle (7) bilür siz
aydılar könilikde emānet küḍezmekde vaḥydın burun Muḥammedü’l-Emīn
(8) atamış erdiler yalavaç aydı mini hīç yawuz işde yalġan sözde körmişingiz
bar mu (9) aydılar yoḳ aydı imdi bilingler kim men Tangrınıng yalavaçı turur
men manga āyet keldi kim (10) ve enẕir ‘aşīreteke’l-aḳrabīn [26/214] ya‘nī
ḳaḍaşlarıngnı mening dīnimḳa (11) oḳıġıl ḳaḍaşlarım siler siz ayınglar lā ilāhe illa’llāh andın burun kim (12) kişi cevāb birse Ebū Leheb ḳopa keldi aydı
yā Muḥammed bizni bu iş üçün mü oḳıdıng 559 [353b] aġzındın yar yalavaç
yüzinge saldı aydı tüfv sening yüzüng bu kün sening nomung üze (2) bolsun
Ebū Leheb sening dīningdin bizer turur yalavaç ol sözdin ḳaḍġuluġ boldı (3)
kişiler tarıldılar Cebrīl ‘aleyhi’s-selām keldi bu sözni keltürdi kim tüfv Ebū
Leheb üze (4) bolsun yime anıng ni‘metleri üze bolsun angar öz ni‘metleri
asıġ ermes ol barçası ot turur (5) köyürgen uluġ künde Ebū Lehebning bir ḳancavīsi bar erdi yalavaçnı düşmen tutar erdi tang (6) atmasdın  burun ḳopar erdi
yirindin tiken keltürür erdi mezgit yolında tarır erdi Tangrı (7) ‘azze ve celle
yarlıḳadı kim vemraetuhu ḥammālete’l-ḥaṭab [111/4] ol yime tamuda bolġay
551

başladım Tangrı atı birle

552

üküş raḥmetlig

553

yoḳ

554

raḥmeti lāzım

555

ḳurudı

556

fā’īde asıġ

557

anga anıng tawarı

558

ḳazandı

559

ündeding
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turur tamuda bir (8) taġ bar Veyl atlıġ ol ḳancavī uçasınga ot yükler bir ot yip
birle baġlıġ ol yip (9) boynında ilnür Veyl taġınga aġar ol otnı yüklep tirmer
ḳaçan taġ başınga tegse yana taġdın (10) tüşer ol ot yüki bir ança altın 560 bolur
bir ança üstün bolur mundaġ mengü köye turġay  (11) yalavaç ‘aleyhi’s-selām
ḳayu vaḳtta kim dīnini açuḳ ḳılsa erdi Ebū Leheb ayur erdi kişilerke (12) anıng
sözini eşitmengler kim ol telü turur yalavaç ‘Alīḳa aydı bir ḳonuḳluḳ itgil ‘Alī
(13) bir ḳonuḳluḳ ḳıldı ḳurı su (?) keldi bir ança itmekdin barçasınga yitürdi
yalavaç ‘aleyhi’s-selām [354a] yime Mekkeliglerni […] oḳıdı telim ḫalḳ tiriştiler yigü üze erdi ḳamuġı yidiler (2) yigüdin hīç eksümedi yime kiḍin fārıdılar erse Ebū Leheb aydı bilür mü siz ḳaḍaşım oġlı (3) bu ḳonuḳluḳnı nelük
itti anıng üçün kim öz yilwinçilikini bizke körgüzse yalavaç ol (4) kün nirse
aymadı yarındası kün yana ḳamuġını ündedi Ebū Lehebni ündemedi aydı (5)
bilingler kim ḳaḍaşlarım siler siz andaġ kim Tangrı yarlıḳar öz yarlıġında (6)
ve enẕir ‘aşīrateke’l- aḳrabīn [26/214] kirtiningler apang kirtinsengiz mini
köni ayġan (7) tutunglar men silerni öz ḫalīfetim ḳılayın Tangrı ‘azze ve celle
manga vaḳt urmış turur kim (8) sening dīningni ḳıyāmetḳa tegi tutġay men
Ebū Leheb aydı sen aydıng biz eşittimiz imdi (9) iwmegil biz yime kengeşelim ḳoptılar bardılar ol söz turur kim yalavaç yarlıḳadı (9) zūviyet lī el‘arżu
fe’uriytu meşārikehā ve meġaribehā littaḥdis561
sūretu’l-iḫlāṣ sözi
(10) el-iḫlāṣ sūresi sūresi Mekkelig turur bir ança Medīnelıġ turur tört āyet
turur ‘Irāḳlıġlarda (11) Medīnelıġlarda biş āyet turur Mekkeliglerde Şāmlıġlarda söz bir āyette turur lem yelid [112/3] āyet turur (12) Şāmlıġlarda Mekkeliglerde ḫaberde kelmiş turur kim men ḳara’e sūretu’l-iḫlāṣ [354b] fekennema ḳara’e sülüsü’l-ḳur‘āni mine’l-ecri ‘aşera ḥasenātin bi‘adedi men āmene
bi’llāhi ve melāiketihi (2) ve ḳutubihi ve rusūlihi ve’l-yevmi’l-āḫiri misle ecti
mieti şehīdin ve bi‘adedi (3) men eşrak bi’llāhi ve āmene bihi562 yalavaç ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve sellem yarlıḳamış turur kim (4) kim erse iḫlāṣ sūresini oḳısa andaġ bolġay kim Ḳur’āndın üç ülüşindin (5) birini oḳımış teg yime birilgey angar muyandın on eḍgülük kirtinmiş kişiler (6) sanınça Tangrı ‘azze ve
celleḳa yime firişteleringe taḳı kitāblarınġa yalavaçlarınga uluġ künke (7) yüz
şehīdning muyanı teg bolġay yime bütḳa tapġanlar sanınça taḳı Tangrı ‘azze
ve celleni (8) bir tigenler sanınça iḫlāṣ sūresi tört āyet turur on biş kelime turur
ḳırḳ yiti  ḥarf turur
560

astın

561

“Bana yeryüzü verildi ve doğusu ve batısı gösterildi.”

562

“İhlas suresini okuyan Kur’an’ın üçte birini okumuş gibidir ve Allah’a, meleklerine,
peygamberlerine ve ahiret gününe inanlar sayısınca on katı sevabı ve yüz şehit verilir ve
Allah’a şirk koşanlar ve ona inananlar sayısınca on katı sevap verilir.”
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sūretu’l-iḫlāṣ erba‘a āyātin
(10) başladım ol iḍi atı birle kim andın aḍın uluġ iḍi yoḳ 563 baġırsaḳ kim angar
oġul ḳız hīç kişi yoḳ 564 soyurḳaġan kim angar teng tuş ortaḳ yoḳ565
	
[355a] aytġıl ol 566 iḍi 567 bir turur

1
2

ol iḍi kim uġranılmış turur 568

3

toġurmadı 569 (2) taḳı toġurulmadı 570

4

taḳı bolmadı 571 anga teng 572 bir 573 (3)

bu iḫlāṣ sūresi Mekkelig turur
ol vaḳtta indi kim Medīne cuhūdları (4) Fedek Ḳureyẓa Vādīü’l-Ḳurī ḥiṣārlarındın çıḳtılar Mekkeligler tanġuçılar birle (5) Mekkeke keldiler yalavaç
‘aleyhi’s -selāmdın meseleler sordılar 574 meselelerdin biri bu (6) erdi kim aydılar ayġıl Tangrıng neteg turur Cebrīl keldi bu sūreni keltürdi (7) yime aydı
kim ayġıl yā Muḥammed mening Tangrım bir turur angar ortaḳ yoḳ iş yoḳ
ewlig (8) ‘ayāl yoḳ vezīr neẓīr yoḳ ḳoş 575 yoḳ ne kim bizni ḳoş yarattı ol bir
turur erklig ne kim ḳoldı (9) ne kim ḳolsa ḳılur ne kim ḳıldı ‘adl dād birle ḳıldı
ṣamed turur yigüke ḥāceti yoḳ (10) içgüke ḥāceti yoḳ kim ersedin toġmadı
yime kim erse andın toġmadı hīç kim erseke (11) mengzemes anıng teg nirse
576
yoḳ Tangrıḳa mundın artuḳ ṣıfat ḳılu bilmesler ol özini mundaġ aydı [355b]
el-felaḳ sūresining sözi
bu el-felaḳ sūresi Medīnelıġ turur ḫaberde (2) kelmiş turur kim men ḳara’e
sūrete’l-felaḳi u‘ṭiye mine’l-ecrin keennemā ḳara’e (3) cemīu’l-kutubilleti
enzelehā Allāhu te‘alā el-enbiyāe ve ‘alā muḥammedin ṣal’llāhi ‘aleyhi ve
563

başladım Tangrı atı birle

564

üküş raḥmetlig

565

raḥmeti lāzım

566

ya‘nī aytġıl āy Muḥammed

567

Tangrı

568

mungsuz kim barça mungluġlarnıng sıġınġusı turur

569

kim erse andın toġmadı

570

yime ol kim ersedin toġmadı

571

yime yoḳ taḳı bolmaġay

572

teng tuş

573

hīç kim erse*
* kişi

574

ayttı <lar>

575

cüft

576

nime şeyy
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‘aleyhim577 (4) yalavaç ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve ’s-sellem yarlıḳamış turur kim
kim erse el-felaḳ sūresini oḳısa (5) birilgey angar muyandın andaġ ḳalı kim
ḳamuġ bitigler kim Tangrı ‘azze ve celle ıḍmış turur (6) yalavaçlar tapa yime
Muḥammed tapa barçasını oḳımış teg bolġay el-felaḳ sūresi biş āyet turur (7)
yigirmi üç kelime turur yitmiş biş ḥarf turur
sūretu’l-felaḳ ḫamsü āyātin ve hiye Mekkiyetin
(9) başladım ol iḍi atı birle kim andın aḍın uġan yoḳ 578 baġırsaḳ kim andın
aḍın igtülegen579 yoḳ580 soyurḳaġan kim andın aḍın yarlıḳaġan yoḳ 581
1

(10) aytġıl 582 sıġınur men 583 tang Tangrısınġa 584

2

ol nirsening yawuzluḳındın kim 585 yarattı 586

	
[356a] taḳı ḳaranḳu tünnü<ng şe >rrindin587 ḳaranḳu ol vaḳtın kim 588 ḳaranḳu kirdi 589

3

4

taḳı tüfgürgenlerning 590 şerrindin (2) tüfgürgenler tügünler içinde 591

5

taḳı ḥased ḳılġannıng592 şerrindin (3) ol vaḳtın kim ḥased ḳıldı

577

“Kim Felak suresini okursa Allah’ın peygamberlere ve Hz. Muhammed’e indirdiği
kitapların hepsini okumuş sevabı verilir.”

578

başladım Tangrı atı birle

579

asraġan

580

üküş raḥmetlig

581

raḥmeti lāzım

582

ayġıl ya‘nī ayġıl āy Muḥammed

583

ḳoşulanur men

584

Tangrısınga

585

yamanlıḳındın şerrindin

586

törütti

587

yime tün ḳaranḳuluḳı şerrindin

588

ḳaçan kim

589

boldı

590

yime ürgenler yilwinçiler

591

yilwinçilik tügünleri içinde

592

yime yaman saḳınġan
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EK 2: Tıpkıbasım Örnekleri [334b-340a]:
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Extended Summary
Kutadgu Bilig is accepted as being the first known work of Turkish Islamic
Literature. Even though Kutadgu Bilig is far from being an exemplary work of literary
high art, it nevertheless carries much importance within the scope of the history and
culture of the Turkish languages, joining the ranks with more pragmatic works such
Atebetu’l-Hakâyık, Divân-ı Hikmet, Nehcu’l-Ferâdis, Kısasu’l-Enbiyâ, Mi’racnâme,
and Mukaddimetu’l-Edeb, all of which also appeal to the public at large. How the Turks
perceived Islam can be understood through these works. Moreover, the fundamental
source behind these works is the Holy Qur’an.
The first examples of Qur’anic translations, upon which drew directly from the
Qur’an itself, as well as which hold a significant place within the history of the Turkish
languages, were done in the Karakhanid language. In the literature, in addition to these
works, there are other translations in also existence as well which have survived to the
present day, including the Rylands and ‘TIEM 73’ manuscripts. The Hekimoğlu and
Uzbekistan manuscripts, alongside the Anonymous Qur’an Commentary, are among
important works penned in the Khwarezm language. Another important work written
in the Khwarezm language is a translation of the Qur’an, manuscript number 293,
which is housed in the city of Mashhad.
At the Âstan-i Quds-i Razavi Library in Iran, this particular manuscript (293), of
which 358 of the 361 translated leaflets have been kept, comprises of a translation
starting from the surah Sad of the Qur’an, as well as contains a translated commentary.
It is understood, according to an overall calculation, that this translation was prepared
in three volumes. The other two volumes have yet to be obtained as of present.
The article is continuation of paper that we had already published with Prof. Dr.
Osman Fikri Sertkaya titled “Horezm Türkçesi ile Yapılan Kur’ân Tercümelerinden
Meşhed Nüshası Üzerine İlk Bilgiler-I” (TEKE: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür
Eğitim Dergisi April 4, 2015) and it considers the following subjects in detail: Copies
of the Mashhad translation, sources of the copy, copy’s relevance in relation to other
translations, the copy’s archaism, and moreover it’s role in the history of Turkish
languages. The copy, which was completed on March 14th, 1337 by the son of Sheikh
Yûsuf al-Ebarriy, Muhammad, and is titled Seyyidi’l Hattat, is the through translation
of the Holy Qur’an starting from the surah Sad. In this translation, there are two
subjects attract a great deal of attention and which are not seen in former copies. In
the first of these, the copy involves both word-by-word interlinear translation and
includes tafsir stories about the surahs and verses there within. In the interlinear
translations, there are more than one equivalent for many of the Arabic words, thus
making this one of interesting features of the copy. Given this, these synonyms partly
show dialect differences -one of which points to Eastern Turkish, and the other points
to Oghuz Turkish. What is more, in the copy we see a lot of hapax examples. This
copy was copied a mere three years after TIEM 73. A Karakhanid Turkish translation
of the Qur’an is pivotal for Turkish language history.
The following conclusions have been reached in the article:
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1. The Masshad Turkish Qur’an Translation is, thus, an original manuscript
produced through translation. No direct link between this interlinear translation and
other translations of the Qur’an done in Eastern Turkish was found.
Furthermore, no direct link between the Masshad manuscript and other translations
of the Qur’an done in Eastern Turkish was identified either. The real reason behind
why Masshad manuscript is a stunning example among of the first Turkish translations
of the Qur’an is the fact that it both contains the translation of each line of the Qur’an
beneath the original, as well as because it contains a commentary section as well.
The Mashhad Manuscript is also original in that it provides more than one possible
translation of each exclusively Arabic concept. The only known copy in which the
work is directly linked to is the Persian transliteration is the Persian Taberî translation
no. 87, which is registered in the Hagia Sophia Collection at the Suleymaniye Library.
2. The primary source of both the commentary as well as the story sections
include two major works, namely the Câmiu’l-Beyân ‘an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân and the
Târîhu’l-Umem ve’l-Mulûk, both by Muhammet bin Cerir et-Taberî. This translation
by Sheikh Yûsuf al-Ebâriyy’s son Muhammad, was edited into a semi-compilation
drawing from a number of works.
The son of the uncle of the Prophet Muhammed Abdullah b. Abbas b. Abdulmuttalib,
the famous Islamic scholars Ebu’l-Hattâb Katâde b. Dâime b. Katâde es-Sedûsî
el-Basrî and Ebu’l-Haccâc Mucâhid b. Cebr el-Mekkî el-Mahzûmî, as well as the
commentary penned by the first glossator to comment on the Qur’an from beginning
to end, Mukâtil b. Suleiman, alongside the works Kitâbu’l-İrcâ and Kitâbu’l-Fiten by
Hasan b. Muhammad b.  Hanefiye and Ebu’l-Fidâ ibn Kesîr, are among the sources
cited in the text. What is more, the fact that Abu Hurairah Abdurrahman b. Sahr’s
opere cicato ed-Devsî,  Ahmed b. Hanbel’s al-Musnad, as well as Kutub-i Sitte (which
were adopted as main set of hadith books during the 14th century) may also have been
used within the text, which is thought provoking. In addition, Ishak bin Ahmed alHuzâ’î’s name is moreover mentioned in the text as well. Another source of the text
is Nizamu’l-Mulk’s Siyasetnâme, or Siyeru’l-Mulûk, as it is also known. In one story
that speaks of Anushirvan, it is said that one should consult the Siyeru’l-Mulûk in
order to delve into the narrative.
3. It is obvious that the text displays characteristics from both late-period
Karakhanid and early-period Khwarezm Turkish. The language characteristics of the
text will be examined in greater detail with future studies.
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