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•• "".'r",,,,,,,,. Türklerin islamİ ilk eserlerinin diline verilen 

isimdir. Bu eserler arasında Kaşgarlı Mahmud'un Divanü 

Türk adlı sözlüğü, Yusuf Has Hacib'İn 6666 beyitlik ..oc""",,,,",,,,,;;, 

adlı ve Edib Ahmed'İn adlı manzum eserleri başta 

gelir. Bu eserlere Kur'an' ın Doğu Türkçesine yapılan ilk tercümele

rini de eklemek gerekiyor. 

Türklerin İslamlığı kabulleri, İranlılar, Horezmliler, Siyistanlılar gibi 

Arap olmayan kavimlerin İslam talimatını ve KUl-'an'} kendi dillerine 

çevirmek ihtiyacını duydukları onuncu yüzyılın başlarına, Saman

oğullarından Mansur bin Nuh (350-376) zamanına, rastlar. Kur'an'ın 

Farsçaya ve Türkçeye ilk tercümesini hazırlayan alimler heyetinde 

Türk ülkelerinden de üyeler bulunmuştur. Bu tercümenin yapılışının 

takribı tarihi 961-976 yılları arasında olmalıdır. 

Arapça bilmeyen halklar için Kur'an'ın çevirisini yapmaya 14. 

İbrahim Suresinin 4. ayetindeki 

we ma erselna ınin resülin illa bi-lisaııi kawmi/zi liyubeyyine le/zUl71 

"B iz /z iç bir peygamberi kendi kay/nin in dilindeıı başkası ile 

göndermedik veya (TanYl/Zln bı(vrıı(~ıınıı) onlara iyice açıklasın diye 

/zer peygamberi yalnız kendi kavminin dili ile gönderdik ayet i esas 

alınmış, 'satır altı' veya' satır arası' ve "tefsırı" olmak üzere iki türlü 

çevirisi yapılmıştır. 
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320 OSMAN SERTKAYA 

'Satır altı' veya 'satır arası' kelime-kelime yapılan çevirilerde her 

Türkçe kelime veya ibare, Arapçadan daha küçük hmflerle olmak 

üzere 45 derecelik bir açıyla, her Arapça kelimenin altına yazılır. 

Tefsıri çevirilerde ise, her Arapça kelimenin tek tek Türkçe karşılığı 

verilmek yerine, bir veya daha çok ayetin çevirisi verilmekte, ayrıca, 

kimİ zaman çok uzun olan yorumlarla açıklamalar yapılır. 

Kur'an'ın Doğu Türkçesine yapılan 7 çevirisi bilinmektedir. 

Bunlardan 5 tanesi satır altı veya sat1r arası Kur'an tercümesi, 2 tanesi 

de tefsirı Kur'an tercümesidir. 

Satır arası / altı Kur'an tercümeleri: 

ı. İstanbul, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, T Y, no 73. 

2. Özbekistan İlimler Akademisi Kütüphanesi, No 2008. 

3. Manchester, John Rylands Kütüphanesi, AY, no 25-38. 

4. İstanbul, Süleymaniye Kütüphanesi, Hekimoğlu Ali Paşa Bölümü, 

no 2 

5. İran, Meşhed, Asitan-ı kuds, no 293. 

Kur'an tercümeleri: 

1. Leningrad, İnstitut Narodov Azii, 'Cad. Mus. As.332., Cad. 

Validov 1914, nO.2475. 

2a. İstanbul, Topkapı Sarayı Kütüphanesi, III. Ahmed Bölümü, no 

ı 6 (308 varakIJk iki cilt). 

2b. Konya, Mevlana Müzesi Kütüphanesi, no. 6624/921. 1304 s. 

Aysu Ata bu tercümelerden Rylands Nüshası üzerinde çalışmıştır. 

Rylands nüshası Kur'an'ın 30 cüzüne göre yapılan bir tercümedir. 

Ancak bu 30 cildİn bugün 14 cildi mevcuttur. Diğer 16 cİlt ise 

bilinmemektedir. 

Aysu Ata "Giriş (s. IX-XX)" bölümünde "KUl"'an tercümeleri", 

üzerinde bilgi vermiş, Doğu Türkçesine yapılan tercümeleri tanıtmış, 

eser üzerinde yapılan çalışmaları değerlendirmiş, eserin Türk Dili 

tarihindeki yeri üzerinde durmuş, eserin dil özellikleri ve kelime 

kadrosunu değerlendirmiştir. Kısaltmalar (s. ve Bibliyo

grafya (s. XXXV -XXXVııı) bölümlerinden sonra Metin bölümü 

gelmektedir. 
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KUR 'AN TERCÜMESİ (RYLANDS YAYIMI ÜZERİNE 321 

Metin satır bul unan ve her 

yer alan i 15 varaklık metnin 

yapmış, daha sonra notlarını (s. 

157-193), 

dizinini (s. 

nüshası üzerİne 

(s. ı 95-80 ı), 

dizininİ (s. 89 ı 

no 25=38. 

.A. 

Bul/etin Nisan 1915, 

V, 1915, s, 391-398. 

Koran" , 

bIz. 

The Mos/em 

HH.t-.~'.~ tarafından bu makalede LU.J"LHH"~U' 

2. A. of the Arabic 

Manchester, Manchester 1 

in the 

John s. 27-30. 

nüshasının tavsifi eserin diline ve 

bir kelime listesi 

3. Abdülkadir Kur 'aıı-ı Kerim'in Türkçe Tercüme/eri 

rinde Bir İnceleme, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 196 ı, s. 
12. 

4. Zeki Velidi TOGAN, "Londra ve Tahran"daki islamı yazma-

lardan bazılarına dair", İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, 1959-

1960, s. 135-138. 

(Rylands nüshasmı zikretmiş, karşılaştırma amacıyla s. l38' de 

tercümeden iki küçük örnek vermiştir: Sure 3: 18) 

5. Zeki Velidi "The Em-liest Translation of the Qur'an 

into Turkish", İslam Tetkilderi Enstitüsü Dergisi, IV (1964), s. 5-8. 

P.-I""UYıprıt:>n Sure 20: 114-1 ı 8 örnek vermiştir). 

6. Janos "Doğu Türkçesinde bir Kur'an 

, TDAY-BelletelZ Ankara 1 s. 51-69. 

bir 3: 

118- ı 19; süre 4: 116- süre 5: 27-3 ı; sure 7: sure 19: 

41 sure 200 II süre 33: süre 33: 53-58; sure 39: 

süre 64: 1-18) transkripsiyonlayarak bu 
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322 OSMAN FİKRİ SERTKA YA 

7. A. J. Arberry, The Koran Illuminated. A HalZdlist of the Kara/lS 

in the Chester Beatty Library, Dublin, 1967. 

(Arberry bu çalışmasında Dublin, Chester Beatty Kütüphanesi, No 

54 (yazma 1600) ve No 55 (yazma 1630)' daki iki varakhk Kur' an 

yazmasının Rylands nüshasının kayıp varaklarından olduğunu tespit 

etmiştir. 

8. Janos ECKMANN, "Two fragments of a Koran Manuscript with 

Interlinear Persian and Turkic Translations", Central Asiatic Journal, 

XII 114, 1969, s. 287-290. İngilizceden Türkçeye Ayşe Gül Sertkaya 

tarafından yapılan çevirisi için bk. "Satırarası Farsça ve Türkçe 

tercümeli bir Kur'an yazmasının iki parçası", İlmf Araştirmalar. 9, 

İstanbul 2000, s. 255-258. (Eckmann'ın bu çalışması Dublihn, Chester 

Beatty Kütüphanesi 'ndeki iki varağın yayımıdır.) 

9. Zeki Velidi TOGAN, "Manchester Hs. der Quranübersetzung als 

Queııe ersten Ranges für mitteltürkische Studien", Wiener Zeitscfırijt 

fUr die KU/ıde Des MorgenlalZdes, 62, 1969, s. 280-283. 

10. Aysu Ata, "Karahanil Türkçesi 'nİn ilk eseri", 730. Ydıııda 

Kutadgıı Bilig ve Divanu Lugati't-Türk, 2/ Mart 2003, Yıldız Teknik 

Üniversitesi 'nde verilen bildiri. 

lL. Aysu Ata, 'İlk Türkçe Kur'an tercümesi", Mustafa Canpolca 

Armağanı, Ankara, 2003, s. 41-55. 

12. Aysu Ata, "Rylands nüshası Türkçe Kur'an tercümesi ve 

Farsça tercümenin önemi", Uluslararası Beşinci Türk Dili Kurultayı, 

20-26 Eylül 2004'te sunulan bildiri. 

ı 3. Aysu ATA Türkçe ilk Kur'an Tercümesi (R.vlands Nüs!ıası) 

Karahanlı Türkçesi (Giriş-Metin-Notlar-Dizin), Ankara, 2004, 

XXXVııI+964 s. 

Sözlüğün neşri: 

1. Janos ECKMANN, Middle Turkic Glosses of the Rylands 

Interlinear Koran Translation. Bibliotheca Orientalis Hungarica, XXI, 

Akademiai Kiad6, Budapest, ı 976, 359 s. 

Tanıtma ve araştırmalar: 

la. Osman F. SERTKAYA, "Janos ECKMANN, Middle Tur/de 

Glosses of the Rylands Interlinear Koran Translation, Akademiao 
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Budapest 1976, 359 s.", Türk Dili ve Edebi.vatı Dergisi, XXII, 

İstanbul ı 977, s. 280-285. 

1 b. Osman F. 

neşriyat: Janos 

"KarahanIı Türkçesi üzerİne yeni 

Middle Turkic Glosses of tlze Ryla/lds 

Interlinear Koran Translation, Akademiao Kiadô, Budapest, 1976, 

359 s.", Türk Kültürü, 176, Hazİran 1977, s. 491(33)-496(38). 

2. V. L. "Janos ECKMANN: Middle Turkie Glosses of 

the Rylands Interlinear Koran Translation. (Bibliotheca Orientalis 

Hungarica, 359 pp. Budapest: Akademiai Kiadô, 1976. f 

14.40.", Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 

1978, s. 216. 

3. Robert DANKOFF, "J. Eckmann, Middle Turkic GLosses of the 

Rylands Interlinear Koran Translation (Budapest, 1 976)" , Journal of 

The American Oriental Society, 98/2, 1978, s. ı 35- ı 37. 

4. Karl i Hei nrich i MENGES, "Etymologi sche N otİ zen zu 

Eckmanns Mittel-Türkischem Tafsü", Wiener Zeitschr~ft für die 

KUlıde Des Morgenlandes, 70, ı 978, s. 35-52. 

5. Andras J. E. BODROGLİGETİ, "The Technique of the Glossİst 

as a Key to Understanding the LexİcaI Material of Early Eastern 

Middle Turkic Interlinear Qur'an Translations", Ural-Altaic 

Yearbook, 50, 1978, s. 17-24. 

6. Andras J. E. BODROGLİGETİ, "Janos ECKMANN, Middle 

Turkic Glosses of tlze Rylands Interlinear Koran Translation. 

(Budapest: Publishing House of the Hungarian Academy of Sciences, 

1976), 359 pp.", International Journal of Middle East Studies, Vol. 

XIII, ı 980, s. ı 30-134. 

7. Semih TEZCAN, "Janos Eckmann: Middle Tur/dc Glosses of tlze 

Rylands Interlinear Koran Translation. Bibliotheca Orientalis 

Hungarica Akademiai Kiadô, 1976, 359 s.", TDAY-Belleten 

1978-1979 (1981), s. 279-294. 

8. Ralph JAECKEL, "Recently Discovered Notes by Eckmann for 

His "Middle Turkic Glosses of the Rylands Interlinear Koran 

Translation"", Ural-Altaic Yearbook, 53 (1981), s. 76-87. 

http://www.turkdilleri.org/



324 OSMAN FİKRİ SERTKA YA 

9. Robert DANKOFF, "Some Notes on the Middle Turkic 

Olosses", Journal of Turkish Studies. Türklük Bilgisi Araştırmalan, 5, 

198 ı (1983), s. 41 -44. 

DEGERLENDİRME 

Eserin Türkçe İlk Kur'an Tercümesi (Rylands Nüshası). 
Karahanh Türkçesi (Giriş-Metin-Notlar-Dizin şeklindeki adının 

Türkçesiyle Türkçe Kur'an Tercümesi (Rylands 
Nüshası) (Giriş-Metin-Notlar-Dizinler) şeklinde olması daha uygun 

olurdu. 

Metin, Karahanh ve çağatay Türkçesinde kalın veya ince sıralı 

olarak okunan ve sahife 293-295'de maddesinde verilen 

boyun su- ve boyun sü- örneklerine açıklık getirmektedir. Kalın sıralı 

su(n)-, fiili 8 gramer şeklinde 37 örnekte, ince sıralı 

fiili ise 2 granıer şeklinde iki örnekte geçmektedir. Böylece 

boyun su(n)- "itaat etmek, boyun eğmek, teslim olmak, (islamlığı) 

kabul etmek" fiilinİn kalın sırada okunması gerektiği anlaşılmıştır. 

kalın sıralı 8 gramer şeklinde 37 kullanış İnce sıralı 2 gra-

mer şeklinde 2 

kullanış 

boyun sugalar 

ıuuy un sugay miz 

boyun sumagay miz 

ıuu y uu sumagıl 

boyun sugh "müslüman, inanan, boyun eğen" 

boyun suğan "itaatkar, bağışta bulunan, sadaka sügenler 

veren, hayır sever" 

boyun suma~ "boyun eğme, taat" boyu sümek 

boyun sunına~ "itaat edilmek, sözü dinlenmek" 

Bu gibi karşılaştırmalan TİEM yazması ile yaptığımızda farklı 

şekilleri görürüz. 

Farklı kullanılışlar (isimde) 

Rylands (119) köıf'güllerdekini TİEM (119) kögiizler eyesini 
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Süre: ayet 

16 : 93 ~ılgay erdi (30 / 81b2) 

YAYIMI ÜZERİNE 325 

~ılgay erdi 

2. Rylands nüshası 

-ge(y)+erti 

< -ga+erti < -ga(y)+erti / < -ge+erti < 

TİEM -unv+ıı:rrnı / -gey+erdi 

Süre: ayet 

4: 66 balgatı (26/38b2) bolgayerdi 

47 : 21 bolgaytı (37/17b2) bolgayerdi 

4: 90 ~zlgatı (26/56a2); ~zlgay erdi 

(36/4a3) 

5 : 48 ~zlgatı (27/54al) ~zlgay erdi 

42: 8 ~zlgatı (36/4a3) ~zlgay erdi 

42: 14 ~zlgaytı «36/9b2) ~ılgay erdi 

4:90 to~uşgatı (26/56a2) to~uşgaylar erdi ay 

erdiler yerine 

37: 169 balgatmuz (34/43b ı) bolgay erdimiz 

4:67 bergetimiz (36/38b3) birgey erdimiz 

9:42 çı~~atmıızı (29/33a3) çı~gay erdimiz 

1 Aysu Ata Metin 'de J. Eckmann gibi çı1!gatılar okumuş. Ancak bu okuyu 
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326 OSMAN FİKRİ SERTKAYA 

36:66 

3: 154 

3: 159 

yoçlgaytll7Z1Z (34/16a3) 

çı~gatzlar (25119a) 

tarzlgatzlar (25/22b2) 

yorjgay erdimiz. 

çı<~>gay erdi<ler> 

ta~ılgaylar erdi tal;nlg ay 

erdi/er yerine 

36:67 bolmagaytzlar (34/17al) umagaylar erdi u m a ga y 

erdi/er yerine 

3 ı: 156 

3:156~ 

168/3 

öll71egeti/er (25/21 a2) ölmegey erdi/er 

öldüriilmegetiler (25/2 ı a2) öldür<ül>megey erdi/er 

42:27 ~zlgaylartz (36/20bl) keçgey erdUer lfı/gay erdi/er 

yerine 

3. Rylands nüshası ile TİEM nüshasmda farklı çekimler: -gatı i 
-geti / -gay / -gey 

4: ı 33 kitergeti (26/90a3) 

4: 133 keltürgeti (26/90a3) 

4:83 udgatıırgıZ. (26/5 la!) 

-se erdi> -seti 

Sfire : ayet 

5:48 

RYLANDS 

ti/eseti (27/54a ı) 

i/etgey 

keltürgey 

uğu bargay erdingizler 

tilese <erdi> 

Zamirlerde katmerli çekim örnekleri olan anııig+da ve 

anıırg+dzn şekillerinin açJklaması için Osman Fikri Sertkaya'nın Ulus

lararası Türk Dili Kongresi 1992'de sunduğu "Zamirlerde katmerli 

çekim üzerine" adlı bildirisindeki açıklanmalan atlanmış.2 

59:22 anzngda (38/3Ia2) TİEM yok 

36: 37 anzngdııı (34/6a2) TİEM andıfl 

Buna karşıllk 

4:33 andzn kim (26/10a2) TİEM anzngdllZ kim 

şunu Dizin'de çı1!1!atılar şeklinde vermiş. Dizin'i çl1!gatılar şeklinde düzeltmek 
gerekiyor. 

2 "Zamirlerde katmerli çekim üzerine", Uluslararası Türk Dili Kongresi 
1992. (26 EyLii1l992-1 Ekim 1992) . Ankara 1996, s. 17-37. 
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Tamamlamalar ve Tamirler: 

<s~[)ZIUg> ve : NemI suresinin 71.-74. ayetleri 

71 .. , ~açan ol bu va 'de, eger çm erse sizler? 

72 Aygıl: bolgay kim bolsa miiıfgeşnıiş sizke aman ol kim ewdiirür 

sizler. 

73 Bütünliikin sening içi ing fazı ya 'ni artu~lu~ içiisi boçi un üze, ançası 

bar şiikr ~ılmazlar. 

74 Bütünliikin seniıfg üjing ... ve Rylands nüshasında geçmesi gereken 

bu satırların bulunduğu Kur'an sahifesi Chester Beatty kitaplığında 

bulunmuş ve Janos Eckmann tarafından Rylands nüshasına aidiyeti 

tespit edilip "Two fragments of a Koran Manuscript with Interlinear 

Persi~m and Turkic Translations"başlığı ile yayımlanmıştı. 3 

J. Eckmann' ın bu makalesi Ayşe Gül Sertkaya tarafından 

"Satırarası Farsça ve Türkçe tercümeli bir Kur'an yazmasının iki 

parçası" başlığı ile İngilizceden Türkçeye çevirilmiştir.4 Ancak 

çevirinin künyesi Aysu Ata'nın Giriş ve Bibliyografyasında yoktur. 

Aysu Ata bu dört ayeti metne almış, ancak ayetteki kelimeleri 

fişleyerek Dizin'e koymamıştır. Bu yüzden miingeş- maddesi Dizin'de 

yoktur. 5 Ayrıca J. Eckmann makalesinde rnüngeş- maddesi için 

açıklama notu yazmıştır. Bu dört ayetin bulunduğu iki sahife Rylands 

yazmasına dahil edildiğine göre ayetlerde geçen aman, ewdiir-, fazl vs 

gibi kelimelerin öınekleri de taranarak Dizin' e alınmalıdır. 

Keza Arapça karşılıklarına dayanarak 71. ayette ÇUl <sözlüg>, 73. 

ayette üküş<rek>leri tamirleri yapılarak ayetler şöyle tamamlanmalıdır: 

71 ... ~açan ol bu va 'de, eger Çll1 <sözlüg> erse sizler? 

72 Aygzl: bolgay kim bolsa müngeşmiş sizke aman ol kim ewdiirür 

sizler. 

73 Bütünlükin sening içi ing fazı ya 'nı artu~lıı~ 4 isi bOçlıılı iLc 

ançası bar şükr kıbnadar. 

3 Central Asiatic Journal. XIH/4, 1969, s. 287-290. 
4 İlmf Araştırmalar. 9, İstanbul 2000, s. 255-258. 
5 Krş. J. Eckmann, MTGR, s. 190. 
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328 OSMAN FİKRİ SERTKAYA 

74 Bütünlükiıı seııiıfg fe} ing .,. 

Krş. TİEM: 

71 Ayurlar: "Kaçan ol bu va 'de, eger 

sözlegliler? ,; 
söz!üg> erse si/er köni 

72 Aylpl: "Bolgay kim yetgeşü(?) kelgey silerke aman, ol kim iwekin 

falur siler ". 

73 Seniıig İç/i ng artul);lul); içlisi turur kişiler üze; yolj; kim, iiküşrekleri 

şiikr ötemesler. 

74 Sening İç/ing bi/ür am kim kizleyiir köngiilleri yime anı kim 

belgürtiirler. 

2. ölse azu öldürülse : Al-i İmran suresindeki eger ölse 

azu öldül'üIse yangay erdingiz kiç/inleringiz üze ... [3 : 144 = 25 i 

ı 2al -2 (s. 4) ı cümlesi eger ölse azu öldiiriilse yangay erdingiz 

kiçlinleringiz. üz.e .. , şeklinde tamir edilmiş. Arapça aslına göre eger ölse 

azu öldüriilse yangay erdingiz kiç/inleringiz üze ... şeklinde 

tamir edilmeli idi. Krş. TİEM: Eger öldi erse mii ya öldür<ül>di erse mü, 

ewrüldingiz ökçeleringiz üze? Ayrıca öldiirülse şekli Dizin'deki öldürül

maddesi yerine sehven öldrül- maddesinde verilmiş. Düzeltilmeli. 

3a. : Mü'min suresindeki Kim~ kim Ij;zlsa, edgülük öz 

özinge, kim kim yawuz l);ilsa, Glııng üze ermez sening iding sitern-kar küç 

l);!lgan[l);u}llarl);a 141: 46 = 90a/l-3 (s. 117)1 ayetinin ikinci bölümü 

Arapça asıına ve eç/gü/ük II yawıızlul); paralelizmine dayanılıp kim kim 

yawuz<luls> kilsa ... şeklinde tamir edilerek ilk cümle ile paralelizm 

kurulmalı idi. Krş. TİEM : Kim kzlsa icjgiilük, öz özinge,' kim kzlsa 

isizlik, anıng üze. Ermez sening İding küç kzlzglz, kullarka. 

3b. : Benzer bir tamir de Tagabün süresindeki 

kim tapsa Tangnka k!lsa edgülük, örter andııı yawuzlarnı kiçrür alU 

ııştnzab/arka ... 164: 9 = 38 70al-70bl (s. 153)1 ibaresinde, eç/güliik II 

yawuz./ıık paralelizmine göre ... örter andııı kiçrür 

aııı ııştmab larka ... şeklinde yapılabilir. Krş. TİEM: Kim kirtgünse 

Tangrıl);a yeme l);zlsa idgülük, örtgey andzn isizliklerini, kigrür anı 

büstanlarl);a, .... 
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meger 

117 = 26 / 80a2 (s. 

son ibaresi olan merıden'İn 

notu var. Aktarımı bugragu 

329 

ya du 'a ~ılmaslar (3) anda açJın ıneger 

tişilerke,' o~ımaslar du 'a ~ılmaslar meger yekke bugragu. 

5. tandı<lar> ve le<n>sedi : Nisa süresindeki ... anlar kim 

b ilii! ~ıldzlar eger tenglesedi olar birle yer, 

Taıfgn~a sözni : 42 = 26 / 17bl-3 (s. 8)1 

tandı fiilini aslma tel1g lesedi fiilini de 

tamir etmek mümkündür. : OL kün 

sewer anlar kim tandılar, boyun kerdi<ler> yalavaç~a, eger tüz ~zl<ın>sa 

anlar birle <yer>. Kizlemes<ler> Taıfgrzdın bir söz. 

Düzeitme teklifleri: 

: Tevbe suresindeki Kiidezmez mü 'min içinde ~adaşlt~Jll ap 

19 : i O = 29 / 8al (s. 37) i ayetinde bıÇıg .okunan kelime için 

Aysu Ata bölümündeki bıçıg maddesinde baçıg yerine bıçig 

okunma sebebini açıklamıştır (s. 171-172). Buna göre Dizin' deki 

maddesinde verilen örnekteki okuyuşu nı 

şeklinde düzeltilmelidir. Krş. TİEM: KiiçJezmegeyler mü min içinde 

kaçJaşlıknz ap yime bıçıg11l. 

2. bök "orman" (s. 295). Acaba bök yerine Eski Türkçeden 

itibaren -ö- yerine -ü- ile bük şeklinde okumak daha doğru olmaz mı? 

Anadolu Türkçesi bu kelimenin -ü- 'lü telaffuzunu muhafaza etmiştir. 

Kelimenin Anadolu Türkçesindeki telaffuzu yer adında Karabük 

şeklindedür. Karabük kelimesinin Balkanlardaki kullanılışı ise Kara

orman şeklindedir. Krş. Etü. bi(k (i)li, çöl[ll( ü)g il "orman halkı, çöl 

halkı" ... 

ı 8b31 şekli Eckmann tarafından çm k rlur çmlı(( rastltkııı şeklinde 

düzeltilerek MTG Rs. ı ı 3 'te çuı qrl- maddesinde gösterilmiş. 

Ata da metnine J. Eckmann'ın alarak geçen 

notunda Acaba J. Eckmann' ın bu düzeltmesi 

6 tenglen- fiili için bk. EDPT 522a-b. 
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doğru mudur? İbare Çuıo~ çm ~Llıır ra stlz~nz şeklinde düşünülemez 

mi? Çilııg okunan şekil < ÇlflOg < çıno~ "gerçekten, hakikaten" 

şeklinden gelmiş olamaz mı? 

4. ~o<:tı: Yasın suresindeki ... anda kiçl in hiç südin kökdin, erl1lez

nüz ~u4ı ıdıglilar 136 : 28 = 34/ 2al (s. 90)1 ayetinde ~ııçlı okunan 

kelime Dizin' de ~oçlı "aşağı, aşağıya" maddesinde verildiğinden (s. 

472) ~oçlı şeklinde düzeltilmelidir.7 Krş. TİEM 36 : 28. İndürmedimiz 
bocjıını üze anda kicjin hiç çerigdin kökdin; ermez miz ~odı ıcjıglz). 

5. ~oy- > ~uy- A 'raf suresindeki 17 : 126 = 28 / 1 Ob31 ~oya 

birgi! bizing üze ş abrnz okunan cümlenin fiili N otlar s. 172' de 

28/l0b3 ~uya bir- şeklinde veriliyor, Dizin s. S04'te de ~ııy

"dökmek, yağdırmak, koymak" maddesinde gösteriliyor. Notlar ve 

Dizin'e dayanarak metin ~uya birgi! bizing üze şabnu şeklinde 

düzeltilmelidir. Ayrıca bu fiil metinde anda kicj in ~ııyıınglar baş üze 

~aynar sllv ~ıııındııı (44 : 48) şeklinde geçtiği ikinci cümlede 

(([[}Jung/ar olarak doğru okunmuş ve Dizİn 'de de ~uy- maddesinde 

gösterilmiş. 

J. Eckmann ise bu ikincİ örneği s. 225'deki ~aynar sllw madde

sinde ~oyıınglar okuyor. Ancak MTGR'da ~oy- maddesi yok! Bu 

durumda J. Eckmann'ın MTGR adlı eserİne şu maddeyi eklemek 

gerekiyor. ~U}J- to pour, to east, to shed (Ar. şabb F. rebtaıı) anda 

kid in ~ııyuıfglar baş üze ~a}J/1.ar suv ~lJ1lndtn (44:48) "after that po ur 

over Ihisl head of the chastisement of boiling water!" (36/86a:3). Ay

nca MTGR s. 236'da verilen ~oya ber- maddesini de örneği ile 

birlikte kııya ber- şeklinde düzeltip bu maddenin altında göstermek 

gerekiyor. 

6. yala "kuru iftira". Nisa suresinin 112. ayeti olan Kim 

kim l!azgansa }'azıı~1ll ba.tam azıı yazu~l1l yaııa atsa anı biziirlz~~J a 

Çııı-Ol! kötiirdi ulug .vaZJI((, yime belgü/iig yazu~ 14 : 112 = 26 /76bl-

2 (s. 14)1 için Aysu Ata Notlar'da (s. 170) yazu~: 

MTGR 238 ~urug yala açıklamasını yapmış. 

7 bk. EDPT, kogı 596a-b. 
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~urug yala "= TTü. kuru iftira" ibaresi nüshasında 

geçmez. 'de ise nisa suresinin 20. ve ı 12. ayetlerinde olmak 

üzere, i ki defa geçer. 

20 Eger tilese siler tegşiirmek tişi ornııfga tişi; birse siler 

anlarda biringe bir öküz köni tolu altun; almanglar andııı nerse. alur 

mu siler aııı ~urug yala <birle>; yaz.ıı~ belgüıüg. 

112 Kim kim ~az.gaıısa yanghı~ııı azu yazıı~nı yana atar aııı 

yaz<lt>~suzJa. kötürdi ök ~urug yala, belgüliig yazıı~. 

20. ayet Rylands nüshasında eksiktir. 

J. Eckmann Rylands nüshasındaki çll1-0~ kötürdi ulug yazu~ 

ibaresinde geçen ulug yazuZe'u anlamlandıı-mak için lI2'deki 

paralehnde geçen ~urııg yala karşılığını açıklama gayesi ile ulug yazu~ 

ibaresinden sonra yanına yazmış olmalı. Eckmann'ınöıümünden 

sonra onun eserinİ yayıma hazırlayanlar da Rylands yazmasının 

metnini ulug yazu~, yime belgülüg yazu~ yerine, açıklama notu olan 

~urug yala'yı metne ait zannederek ibareyi ulug yazıı~ ~ urııg yala 

şeklinde kabul edip bu kaydı MTGR'ye aynen aldıkları için 

MTGR'deki ~urug yala madde başı böylece ortaya çıkmış olmalı. 

Söz Janos Eckmann'm MTGR'dan açılmışken birkaç düzeltme 

daha yapa! ım. 

7. "ey". J. Eckmann, MTGR s. 29'daki a maddesine MTGR s. 

305-306' daki UlliŞ maddesinde verdiği Id İmiza, çlZeargt! bizni ıılllŞdııı. 

küç ~ıltglı alUng bodnı (4:75) O our Lord, bring us forth from this 

city whose people are evildoers (26/43b: ı) cümlesİndeki idimizö "e y 

idimiz" örneği de eklenmeli. 

MTGR s. 325 aşağıdan 3. satırdaki ~0[YllllZglızlarI11 örneği de 

~O[yulııgız/arm şeklinde tashih edilmeli. 

J. Eckmann'ın MTGR'sindeki yanlış şekillerden bazılarının 

Ata tarafından düzeltildiği görülüyor. 

J. Eckınann / J. Eckmann / 

MTGR / madde MTGR / örnek 

yo~ budUlı bul- s. yo~ budun bol-

346 

Ata 

yo~ yodun bol- 118) 
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yo(r buguıı (01- s. yo~ bugun ~ıi-

347 
yo~ yogun ~ll- (8:8) 

.vilIıa ap s. 345 

yaş i s. 335 

yaşl11g s. 335 

yima ap özleringiz birla yime et'özleringiz birle 

/61:11) 

közlerni yaşl11gur yaşdm 

közleri yaşl11gur yaşdm közleri yaşıııgur<ur> 

yaşdm (9/92) 

1. "Jl""""~IU "gibi, sanki" madde başında etimolojik açıklama yok. 

Ançaklı şekli a!lça ~alı mı yoksa ıııça ~alı şeklinin mi kalıplaşmış hali 

sayılmalıdır. Rylands nüshasında ança~lı şeklinde geçen örneklerin 

tamamı TİEM'de aııdag ~alı şeklinde geçiyor. Ancak lIlça ~alı şekli 

TİEM' de sadece Bakara süresinin 101. ayetinde geçiyor. Kaçan keldi 

erse anlar~a yalavaç (6) Tangn üskindin, könike tutuglı anı kim olar birle 

<turur>,' ar~ura at[t]zlar <bir günıh> anlardm kim biri/diler (7) betig, 

Taıfgrı betigini ar~aları yaru,' ınça anlar bilmesIer. Buna karşılık 

Rylands nüshasında Bakara süresi bölümü eksik olduğu için 

TİEM'deki znça ~all şeklinin Rylands nüshasında nasıl karşılandığını 

söylemek mümkün değiL. 

2. örtük ve örtük ii kelimeleri J. Eckmann gibi örtük ve örtükU 

şekillerinde okunmuş. Bu kelimelerin -g-, -g ile okunarak örtüg ve 

örtügli şekillerinde düzeltilmesi daha doğru olurdu. 

3. tolan- "dolmak" (s. 684) maddesinde verilen ol kün aygay 

tanıug~a Ilek tolandl11g mu? Aygay nek ziyadedin (50:30) ayetindeki 

tolan- fiili tol- fiili yerine yapılan bir müstensih hatası olmalıdır. 

EDPT'te tol- fiili yerine kullanılan bir tolan- fiili yoktur. Sadece 

Borovkov' da tol- fiili yerine tola- "dolmak"8 şekli tespit edilmiştir ki 

bu da devamlılık ve süreklilik gösteren fiilden fiiI yapma eki olan -a

olmalıdır. Borovkov'daki örnek şöyledir: ger köz kemişse sen anlar 

üze yüz ewiirgey sen anlardııı (raça tolagaysan anlarduı ~or(r mç birle 

8 A. K. BoroYkoy, Leksika Sredııeaziatskogo Tefsira Xıı-Xıı! VV., Moskoya, 
1963, s. 308; A. K. BoroYkov, Orta As.va'da Bulunmuş Kur'an Tefsirirzin Söz 
Varlığı (Xll.-XIll. YüzyLflar) , Rusçadan çevirenler: Halil İbrahim Usta-Ebülfez 
Amanoğl u, Ankara, 2002, s. 271. 
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(18: 18). Cümleler sen anlar 

üze, yüz erdiırg anlardm, 

~or~lIlç birle. fiili ise tol-u-n-gay 

dönüşlü fiil Cümleler Muhammed Bin Hamza'da da 

geçer: eger gözün anlarım üzere, yüz döndüre-dün anlardan, 

kaçmakdan ya 'lll heybet ala-duıı anlardan: dakı toldurula-dun 

anlardan, korkıdın yana (" ... mutlaka onlardan 

ve her korku İle 

sinde ise cümlelerin meali verilmektedir:" Eğer onların 

durumlarına muttali olsa idin onlardan 

korku ile dolardı". ı o 
50. surenin 30. . ol kÜll ayur 

<miz> tanlUg~a Ilek toldufg mu? ayıtr: hiç arta ~alnıış bar mu? 

Muhammed Bin Hamza tarafından Anadolu ile 

çeviride ise şöyle geçiyor: OL gün kinz, eyideviiz tamuya: toldım 

nu? Dakı eyide: Hiç var nu artuk?l ı 

Balıkesirli Hasan Basri çantay da bu ayeti şöyle çevirmiştir: "O 

gün cehenneme "Doldun mu?" diyeceğiz. O da "Daha var mı" 

diyecek. ı 2 

Sonuç olarak tek örneğe dayalı tolaıı- fiilini tol{an)- şeklinde 

göstermenin ve anlamıııı da "dolmak" şeklinde vermenin daha doğru 

olacağı kanaatindeyim. 

4. (s. 772) "sımsıkı sarılmak, yapışmak" maddesinde 

verilen örnekler yepüşgil, yepşügli, yepüşgen şeklinde ince sıralı olarak 

geçmektedir. s. 753' de "sarılmak, dört elle sarılmak, 

sığınmak" maddesinde verilen yapuşdılar ve yapşurlar örneklerinin 

ise kalın sıralı olarak okunması için bir sebep yok. Bu iki örneğin hem 

Arapça karşılıkları i'tisam, telıısik bi, hem de Farsça karşılıkları çeng der 

9 Ahmet TopaJoğlu, Muhammed biıı Ham;:,a. 
Yapılmış Kur'an Tercümesi, Birinci Cilt, İstanbul, 

LO [(ur'an'ı [(erım ve Açıklamall Meali, Vakfı 
86, s. 294. 

i 1 Ahmet Topaloğlu, Muhammed bin Hamza. XV. Yüzytf Başlarlııda 
Yapzlmış Kur 'an Tercümesi, İkinci eilt (Sözlük), İstanbul, 1978, s. 578. 

i 2 Balıkesirli Hasan Basri çantay, [(ur'an-ı Hakım ve Metil-i [(erim, III, 
İstanbul, 1974, s. 954. 
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zeden ince sıralı olarak okunan yepüşmek örnekleri ile aynı 

olduğundan yapuş- "-' yap( u)ş- maddesi iptal edilmeli ve burada 

verilen iki örnek, Janos Eckmann gibi, sadece yepiiş- maddesinde 

gösterilmeli. 

Aysu Ata'nın yapuşdzlarve yapşurlar örneklerini EDPT'deki 

yapuşga(r (DLT), yapuşgan (DLT, Senglah) gibi örneklerin tesirinde 

kalarak kalın sıralı okuduğunu zannediyorum. 

5. yek (Ar. garılr, şeytan, fagüf, F. di v, şeytan) kelimesinin skr. 

yakha'dan geldiği belirtilmemiş: yek kelimesi eski Uygur Türkçesinde 

.vek içkek (skr. yek + Türk. içkek) ikilemesinde sıkça geçer. Bu keli

menin Türkçe ye- fiilinden -k ile yapılmış isim şeklinde düşünülmesi 

doğru değildir. Kelime skr. 'ten Türkçeye geçerken aı-tikel eki olan 

son sesi düşer. Geride kalan şekli de Uygur haıileriyle yazılışma göre 

.vek şeklinde okunur. 13 

ı 3 Skr. ızöga 'nın Türkçede nek olması ile krş. Osman Fikri Sertkaya, 
"Göktürk yazıtlarında Hintçe unsurlar", Zeynep Korkmaz Arnıağaııı, Ankara, 
2004, s. 372-375. § ı o. 
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