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Giriş

 Türkler’in   İslâmiyet’i  resmî devlet dini olarak kabul etmelerinden sonra 
Kur’an bir bütün olarak Türkçe’ye tercüme  edilmeye başlanmıştır. İslâm dini-
nin Arap yarımadasında ortaya çıkışı miladî 6-7. yüzyıllara rast gelmektedir. 
İslâm dininin Türkler arasında  resmî devlet dini olarak kabulü ise İslâm’ın 
doğuşundan yaklaşık üç asır sonrasına tekabül etmektedir. Bazı  Türk boyları 
ve küçük topluluklar istisna tutulacak olursa  İslâmiyet’i resmi devlet dini 
olarak kabul eden bağımsız ilk Müslüman Türk devleti  İdil (Volga)  Bulgar 
devletidir. Nitekim ilk bağımsız   Türk-İslâm devleti  İdil (Volga)  Bulgar Han-
lığı,  İslâm ülkelerinin tamamen uzağında idi ve bu dinin kabulüyle  Bulgar 
toprakları  İslâm coğrafyasına katılmış,  Bulgar milleti de  Abbasi Hilafeti’nin 
manevî otoritesini kabul etmişti.1

1 Nesimi Yazıcı, (2005), İlk Türk-İslâm Devletleri Tarihi, s. 41.
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Daha sonraki dönemlerde Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklular  Türk-
İslâm devleti olarak ortaya çıkmıştır. İslâm’ın devlet dini olarak kabulüyle 
Kur’an’ın Türkçeye tercüme işi hız kazanmıştır. Bu şekilde dinin hamisi bir 
devlet kurumu olduğu için tercüme işleri de resmî bir nitelik kazanmıştır.

 Kur’an’ın Türkçeye ilk tercümeleri genellikle  satır-arası diye tabir edilen 
kelime-kelime tercüme tekniği kullanılarak yapılmıştır. Kur’an’da geçen her 
bir  Arapça kelimeye Türkçe  karşılıklar verilmiştir. VI. Uluslar arası Türk Dili 
Kurultayı’nda sunduğumuz bildiride Doğu Türkçesi ile yapılmış Kur’an ter-
cümesinde terim karşılama yolları üzerinde durmuştur.2 Satır-arası adı verilen 
bu yöntem erken dönem ilk Kur’an tercümelerinde görülen çeviri tekniğidir. 
Maveraünnehir bölgesinde yapıldığı varsayılan Kur’an tercümelerinde çeviri-
lerde  iki dillilik esas alınmıştır. Bir başka ifadeyle bu bölgede yapılmış Kur’an 
tercümelerinde  Arapça kelimelere hem Türkçe hem de   Farsça karşılıklar veril-
miştir. X. yüzyılda  Farsça ve Türkçe Semerkant,  Buhara bölgelerinde ortaklaşa 
kullanılan bir kültür dili konumundaydı. Bugün içinde bu coğrafyada Farsça-
nın tahakkümü söz konusudur.

Türkler  Karahanlılar devleti zamanında, Satuk Buğra Han döneminde kit-
leler halinde İslâm dinine geçiş yapmışlardır. Bu geçiş  Türk dili ve edebiya-
tında bir dönüm noktası olmuştur. Tıpkı Uygur Türklerinin din değiştirmesi 
nasıl dil ve edebiyatlarına etki etmiş ise bu değişme de aynı oranda etkili ol-
muştur. Kutsiyete önem veren Türk milleti, mukaddes kitabı Kur’anı Kerim’i 
anlamak için kutsal kitabın dilini bilmek zorunda idi. Fakat herkesin Kur’an 
dili Arapçayı öğrenmesi pek mümkün olmadığından tercüme yoluna başvu-
rulmuştur denilebilir.

Türklerin İslâm dinini kabulünden sonra, yeni dinin kurallarını kendi dil-
leriyle öğrenebilmeleri için çeşitli fıkıh kitaplarının Türkçeye tercümesi çalış-
maları bir mecburiyet olarak karşılarına çıkar.3

 İslâmiyet’in resmen devlet dini olarak kabul edilmesi, X. yüzyılda Kara-
hanlılar zamanında gerçekleşmiştir. Türklerin toplu olarak  İslâmiyet’i kabul 
etmelerinin hemen ardından, Kur’an’ı anlamak manasına nüfuz edebilmek ve 
esaslarını layıkıyla öğrenebilmek için Türkçe çevirisine  ihtiyaç duymuş olduk-
ları şüphesizdir

2 Emek Üşenmez, (2008b), “Türkçe İlk Kur’an Tercümesi ve Tercümedeki —Mak/-Mek Eki 
Hakkında” Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler e-Dergisi, sayı 14, s. 62-70, 
Celalabat-Kırgızistan.

3 Yakup Karasoy, (2004), Satıraltı Tercümeli Bir Fıkıh Kitabı, s. 13.
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Kutsal kitabın başka dillere çevirme işi   İslâmiyet’in ilk yıllarında başla-
mıştır. Tercüme işi zamanla hız kazanmış ve değişik dünya dillerine çevrilen 
Kur’an’ın yüzden fazla dile çevrildiğini biliyoruz.4

Türklerin X. asrın ortalarında, İslâm dinini toplu bir halde kabul etme-
lerinden sonra, bu yeni dinin talimatını ve esaslarını öğrenme ihtiyacı duy-
dukları, binaenaleyh, ana kaynak Kur’anı Kerim’i anlamak için kendi dillerine 
çevirmek istedikleri şüphesizdir”.5

Bu tercümeler genellikle  satır-arası6 olup bire bir kelime karşılıkları ve-
rilmiştir. Bilindiği üzere ilk  Kur’an tercümesi Farsçaya olmuştur. Rivayetlere 
göre, bu tercüme işlemi  Hz. Peygamber dönemine kadar götürülmektedir (Ata 
2004:IX).

Kur’an’ın bütün olarak Farsçaya ilk tercümesi ise Samanîler devrinde (875-
999), hükümdar Samani Mansur İbni Nûh (hükümranlığı 961-976)’un buy-
ruğu üzerine Buhara’da yapılmış ve bunda Taberî’nin hacimli Kur’an Tefsiri 
esas alınmıştır. Bu tercüme metni herhangi bir ek açıklamaya yer vermeksizin 
kelime kelime yapılan bir tercümedir.7

Fuat Köprülü, Kur’an’ın ilk Türkçe tercümesinin  XI. yüzyılın ilk yarısında 
yapıldığını belirtmektedir.8 

Kur’anı Kerim’in ilk Türkçe tercümesinin  kim tarafından, ne zaman, ne-
rede yapıldığı ne yazık ki bilinmemektedir. Bazı bilim adamları ilk Türkçe 
tercümenin de   Farsça tercüme döneminde yapıldığını söyleseler de bu ifadeler 
henüz kesinlik kazanmamıştır. “Kur’anı Kerim’in Anadolu Türkçesine tercü-
meleri, Selçuklular devletinin dağılışından sonra kurulan beylikler devrinde 
başlamıştır. Bu ilk tercümeler,  satır-arası kelime kelime tercümeden ziyade, 
tefsirli tercüme şeklinde yazılmıştır. Bunlar umumiyetle kısa bazı surelerin 
tefsirleridir.9

4 Muhammed Hamidullah, (1965), Kur’anı Kerim Tarihi ve Türkçe Tefsirler Bibliyografyası, s. 
64-68.

5 Ahmet Topaloğlu, (1978), Muhammed bin Hamza, XV. Yüzyıl Başlarında Yapılmış Kur’an Ter-
cümesi, I, II, s. 1.

6 Satır-arası Kur’an tercümelerinin Türk diline etkisi için bk. Abdulkadir Erdoğan, (1938), 
“Kur’an Tercemelerinin Dil Bakımından Değerleri”, Vakıflar Dergisi, C. I, s. 47-51; Emek 
Üşenmez, (2008a), “Satır-arası Tercümelerin Türkçeye Etkisi”, DAÜ, Uluslararası Türkçe Eği-
timi ve Öğretimi Sempozyumu, 27-28 Mart 2008, Gazimagosa-KKTC.

7 Aysu Ata, (2004), Karahanlı Türkçesi-Türkçe İlk Kur’an Tercümesi, s. IX.
8 Mehmet Fuat Köprülü, (2004), Türk Edebiyatı Tarihi, s. 188)
9 Ahmet Topaloğlu, (1978), Muhammed bin Hamza, XV. Yüzyıl Başlarında Yapılmış Kur’an Ter-

cümesi, I, II, s. 2.
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Kur’an tercümelerinde en sık kullanılan yöntem  satır-arası adı verilen yoldur. 
Bu yöntemle  Arapça kelimelerin her birisine Türkçe karşılık  verilmiştir. Her bir 
kelimeye Türkçe karşılık10  vermek Türkçe kelime türetme ve  ekleri işlek hale 
getirmek için iyi bir yöntemdir fakat Türkçenin sentaks yapısını bozmaktadır. 
Rylands Nüshasındaki —mak/-mek ekinin işlerlik kazanması ve dönemin diğer 
eserleriyle mukayesesini konu alan bir makale tarafımızdan ele alınmıştır.11

 Satır-arası yöntemi ile yapılan tercümeler XIV. yüzyıl, sonları ile XV. yüzyıl 
başlarına rastlamaktadır.12 Doğu Türkçesi ile yapılmış Kur’an tercümelerin13 
bugün bilinen altı nüshası vardır.14

 Kur’an’ın Farsçaya ilk tercümesinin  Samaniler zamanında hükümdar 
Mansur ibn Nuh (v. 961-976) devrinde Buhara’da yapıldığı bilinmektedir. 
Hükümdarın emri ile yapılan bu tercümede Taberi’nin Kur’an tefsiri daya-
nak alınmıştır. Yapılan bu tercüme herhangi bir açıklamaya veya şerhe yer 
vermeyen satır arası kelime kelime tercüme özelliği taşımaktadır. Yapılan bu 
 Farsça tercümede niçin böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğu açıklanmıştır. 
Bu açıklamadan anlaşıldığına göre hükümdar Mansur ibn Nuh’a Taberi’nin 
kırk ciltlik hacimli Kur’an tefsiri getirilmiştir. Tefsiri okuma ve anlamada 
zorlanan Samani hükümdarı Mansur ibn Nuh bu  Arapça tefsirin Farsçaya 
tercüme edilmesini istemiştir.15

Tercümelerin mukaddime kısımlarında mütercimler tercümeyi hangi mu-
hatap kitleye yönelttiklerini ve ne sebeple tercüme ettiklerini belirtmektedir-

10 Satır-arası tercümelerdeki Türkçe karşılıklar bilhassa dinî terimlerin karşılanması açısından 
önemlidir. Rylands Nüshasındaki İslâmî terimlerin Türkçe karşılıkları için (bk. Emek Üşen-
mez, (2006), “Türkçe İlk Kur’an Tercümesi ve Tercümedeki İslâmî Terimlerin Türkçe Karşılık-
ları Üzerine” Gaziosmanpaşa Ünv. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, S.1, Bahar s. 89-99).

11 Emek Üşenmez, (2008b), “Türkçe İlk Kur’an Tercümesi ve Tercümedeki —Mak/-Mek Eki 
Hakkında” Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler e-Dergisi, sayı 14, s. 62-70, 
Celalabat-Kırgızistan.

12 Ahmet Topaloğlu, (1978), Muhammed bin Hamza, XV. Yüzyıl Başlarında Yapılmış Kur’an Ter-
cümesi, I, II, s. 3)

13 Emek Üşenmez, 20-21 Kasım 2008’de Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenen “I. Ulus-
lararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu”nda Doğu Türkçesi ile yapılmış Kur’an tercümeleri 
üzerinde durmuştur. Bu bildiride daha ziyade satır-arası tercümeler hakkında muhakeme 
yapılmıştır. Daha önce üzerinde çalışılmamış, “Tefsir-i Yakubu Çerhî” adlı eksik bir Kur’an 
tefsirini de kısaca tanıtmıştır.

14 Rylands Nüshası. (İngiltere), İstanbul’daki Türk İslâm Eserleri Müzesinde bulunan nüsha, 
TİEM Nüshası, (İstanbul) Özbekistan İlimler Akademisi (Özbekistan), Petersburg Asya Halk-
ları Enstitüsü Nüshası, İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi (karışık dilli tercüme), İstanbul Sü-
leymaniye Kütüphanesi Hekimoğlu Ali Paşa Camii Nüshası (Harezm sahası) vardır. 

15 Na’maî (1961), Terceme-i Tefsir-i Tabarî I, s.5-6.
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ler. Buna göre eserlerin değişik amaçlara yönelik olarak farklı muhatap grup-
lara hitaben yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu tercümelerden bazıları padişahların 
ve yöneticilerin isteği ile Türkçe eser yazmaya ve  onların kültür faaliyetlerini 
desteklemeye yöneliktir. Bir kısmı, Türk olan tebaanın müellifleri Türkçe yaz-
maya zorlamaları  neticesinde ortaya konmuştur. Bazı tarikat büyükleri, hal-
kı aydınlatmak amacı ile Türkçe yazmışlardır. Ayrıca  hayır dua ile anılma ve 
unutulmamama düşüncesi ile Türkçe eser yazanlar olduğu  gibi, ilme hizmet 
etmek amacı; meslek gayreti; konuda çeşitlilik ortaya koyma düşüncesi; Türk-
çenin bilinçle işlenmesi gibi değişik sebeplerle eser yazanlar da olmuştur.16

Anadolu beylikleri zamanında, XIV ve XV. yüzyıllarda ilim ve fikir hayatı 
parlak bir şekilde devam etmiş, belli başlı Anadolu şehirleri birer ilim merkezi 
hâline gelmişti. İlim adamlarına büyük değer veren beyler, diğer yandan ilmî 
faaliyetlerin rahatça yapılabilmesini sağlamak amacıyla medrese, kütüphane 
vb. yapılar kurmaya da büyük önem vermekteydiler. 

Anadolu Selçuklularında sadece basit içerikli eserlerde görülen Türkçe, 
 Beylikler zamanında  şuurlu olarak bir yazı dili olma hedefine doğru ilerleme 
kaydetmekteydi. Bunda da başta bulunan beylerin tutumları büyük rol oyna-
maktaydı. Yıkılan  Selçuklu Devleti’nin yerini almak isteyen her beylik, kendi 
hükümet merkezini bir kültür ve sanat merkezi hâline getirmek için uğraş-
maktaydı. Bu devir Selçuklulardaki dil tutumuna karşı bir uyanma, millî dile 
dönüş ve gelişme devri olarak değerlendirilebilir. Anadolu Selçuklularında 
XII. yüzyılın ikinci yarısından sonra, İzzeddin Kılıcarslan zamanından bu yana 
edebiyat dili olarak  Arapça, şiirde de  Farsça, hükümdar ve devlet erkânının 
saraylarında rakipsiz bir hâkimiyet elde etmişti. Sultan ve emirlerin himaye-
sinde birçok İran şairinin yanı sıra değişik ülkelerden ilim ve fikir adamlarının 
bir araya geldikleri saraylar ve  medreseler Fars dili ile büyük bir edebî ve ilmî 
faaliyete sahne olmaktaydı. Bunun tabii sonucu olarak da  Farsça birçok edebî 
ve ilmî eser ortaya konmaktaydı.17  Selçuklu hükümdarları daha çok  Fars di-
line ve  Fars edebiyatına değer veriyorlardı. Çünkü kendileri bu dile vâkıftılar. 
Oysa Anadolu Türk beyliklerini kuran  Türk beyleri  Arap ve Fars kültürünü 
tanımıyorlardı, o bakımdan Arap ve Fars kültürüne itibar göstermeyerek ken-
di millî dillerine değer verdiler.

16 Kemal Yavuz, „XII-XV. Asır Dil Yadigarlarının Anadolu Sahasında Türkçe Yazılış Sebepleri ve 
Bu Devir Müelliflerinin Türkçe Hakkındaki Görüşleri“, Türk Dünyası Araştırmaları, sy. 27, 
1983, s. 9-54.

17 Fuat Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul 1980, s. 245-246; Ahmed Ateş, “Hicrî VII-VIII. 
(XII-XIV) Asırlarda Anadolu’da Farsça Eserler”, TM, VII-VIII/ 2 (1945), s. 94-135.
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XIII. yüzyılın ortalarından itibaren,  Moğol baskısı yüzünden sürekli olarak 
batıya doğru akan Oğuz kütleleri,  Anadolu’daki Türk nüfusunun artmasına ve 
önceden burada var olan edebî geleneklerin yeni gelenlerle beslenerek daha da 
zenginleşmesine sebep oldular. Böylece artan Türk nüfusun tesiriyle Türkçe, 
 Farsça karşısında  gittikçe kendini kabul ettirmeye ve Farsçanın hâkimiyetine 
son vererek bir yazı dili olarak yavaş yavaş filizlenmeye başladı. Beyliklerin 
başında bulunan hükümdar ve beylerin kendi millî dil ve kültürlerine de-
ğer verip Türkçe yazan ilim adamları ve  şairleri koruyup teşvik etmeleri de 
filizlenmeye başlayan bu yazı dilinin gelişmesine yardım etti. Artık Türkçe 
hükümdar ve beylerin  saraylarında itibar mevkiine oturmuştu.

Böylece  Anadolu beylerinin millî ruha bağlılıkları sayesinde, Selçuklular 
döneminin çok az sayıdaki eserlerine karşılık  Beylikler döneminde Kur’an ter-
cümeleri, peygamber kıssaları, evliya menkıbeleri, nasihatnameler, tıbba, bay-
tarlığa, avcılığa, cevherlere ait kitaplar, rüya tabirlerine ait çeşitli tercüme ve 
 telif eserler; edebî alanda dinî-destanî manzum ve mensur hikâyeler, tasavvufî 
ve romantik mesneviler, divanlar vb. birçok eser meydana getirildi. Türkçe 
edebî bir dil olarak  iyice işlendi. Bu dönemde kaleme alınan eserlerin pek 
çoğu da Osmanlı Beyliği sahası içerisinde meydana getirilmiştir.18

Muhammed bin Hamza Tarafından Yapılan Kur’an Tercümesi Hakkında: 

XV. yüzyıl başlarında  Batı Türkçesi ile Anadolu sahasında yapılan bu tercü-
menin ketebe kaydında (290b19) Muhammed bin Hamza tarafından Hicrî 827 
(1415) senesinin 18. Ramazan Pazartesi günü tamamlandığı yazılmaktadır. 
Buna ek olarak nüshanın sahibinin de Yusuf bin Mahmud (İbn-i Tavsiye diye 
mâruf) olduğu belirtilmektedir (290b).

Satır arası bu  Kur’an tercümesi nüshası Türk ve İslâm Eserleri Müzesi 40 
numarada kayıtlıdır. Tercümenin asıl kısmı 290 varaktır. Her varakta 11 satır 
bulunmaktadır. 34,5x26 varak ölçüsü olup yazı ölçüsü 26x18 cm’dir. Cildi 
açık vişne renk meşinden yapılmıştır. Baş tarafından iki sahife haşiyeli lev-
ha ile  tezyin edilmiştir. İlk sahifede Fatiha suresi, ikinci sahifede de Bakara 
suresinin ilk üç ayeti yazılmıştır. Bu surelerin başlıkları beyaz ve kufi yazı ile 
yazılıdır. Besmeleler ve Kur’an metni, diğer sahifelerde olduğu gibi kalın bir 
nesih ile yazılmıştır. Satır altındaki tercümeler ise ince ve okunaklı bir nesihle 

18 Mustafa Özkan, (2010) “Eski Anadolu Türkçesi Döneminde Kur’an Tercümeleri”, İÜ İlahiyat 
Fakültesi, 2010 Kur’an Yılı Etkinlikleri, 21 Nisan 2010, İstanbul s.128-129).

19 Varak numarası.
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yazılmıştır. İlk sahifede besmelelerle birlikte beş satır yer almaktadır. Besmele 
sadece baş tarafta yani Fatiha suresinin başında tercüme edilmiştir. Her su-
renin başında, sahife kenarına o surenin faziletine dair bir hadis yazılmıştır. 
Kur’an metninde geçen kelimelerin anlamları astırın hemen altına sol alta doğ-
ru hafif meyilli biçimde yazılmıştır. Sure başlıkları Kur’an metninin yazıldığı 
kalın nesihle ve  Arapça olarak kaleme alınmıştır. Nüshanın ketebe kaydından 
sonra gelen üç sahifeye muhtemelen sonradan eklendiği anlaşılan Duâ-i Fâl-i 
Kur’an başlıklı 64 beytilik şiir yazılmıştır.20

 Özbekistan Nüshası Hakkında

 Özbekistan İlimler Akademisi El Biruni adlı Şarksinaslık Enstitüsü’nde 
2008 numarada kayıtlı bulunan bu  Kur’an tercümesi eksik olup toplam 273 
varaktır. Bu Kuran tercümesinde 2. sure tam (eksikliklerle), 3. sure tam, 4. 
sure tam, 5. sure (1-117 ayetler) ve 6-sure (71-136 ayetler) den oluşmaktadır 
Tercüme satır arası olup  Arapça kelimelere hem Türkçe hem de  Farsça  karşı-
lıklar verilmiştir. 1-3 ve 19-22 sayfalar sonradan konulmuş ve onlarda sadece 
 Arapça metne yer verilmiştir.

Üzerinde doktora çalışması yaptığımız bu Kur’an tercümesini bilim dünya-
sına ilk olarak tanıtan A.A. Semenov’dur.21 A.A. Semenov,  Özbekistan İlimler 
Akademisi bünyesinde bulunan El Biruni adındaki Şarksinaslık Enstitüsü’nün 
yazma eserlerinin katalogunu hazırlamıştır. Söz konusu katalogun dördüncü 
cildinde bu Kur’an tercümesini tavsif eder. Eckmann da bu nüsha hakkındaki 
bilgilerini Semenov’a dayandırır.22

Satır arası hem Türkçe hem  Farsça karşılığı  olan bir diğer  Kur’an tercümesi 
hatırlanacağı üzere İngiltere (Rylands) nüshası idi. İngiltere nüshasında satır 
arası tekniği olarak  Farsça kelime üstte, Türkçe kelime ise altta  bulunmaktay-
dı. Taşkent nüshasında değişik bir yol izlenmiştir. Eğik olarak yazılan Türkçe 
ve  Farsça karşılıklar  bulunmaktadır.  Arapça kelimenin sağ başından aşağı sola 
doğru uzantılı olarak  Farsça karşılık verilmiş ve bu  Farsça karşılığın bittiği yer-
den bazen  Farsça karşılığı da alttan kesecek şekilde aşağıdan yukarıya doğru 
yani sağ alttan sol üste uzantılı biçimde Türkçe karşılık verilmiştir.  Tercümeye 

20 (Ahmet Topaloğlu, (1978), Muhammed bin Hamza, XV. Yüzyıl Başlarında Yapılmış Kur’an Ter-
cümesi, I, II, s.19-20)

21 A.A. Semenov (1957), Sobranie vostoçnıh rukopisey, Akademi Nauuk Uzbekskoy, SSSR, IV, 
Taşkent, s.45-46.

22 Janos Eckmann, (1976), Middle Turkic Glossess of the Rylands Interlinear Koran Transalation, 
s. 17.
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bu şekilde bakıldığı zaman Türkçe ve  Farsça kelimelerin  el ele tutuşmuş oldu-
ğu izlenimi uyanır veya birbirini takip eden dağ silsilelerini andırır. 

Eksik olan bu Kur’an tercümesinin her bir sayfasında 5 satır bulunmakta-
dır.  Arapça ayetler kalın ve sülüs; Türkçe ve  Farsça karşılıklar  ise  Arapça ke-
limelere nazaran oldukça ince yazılmıştır. Elyazmanın esas sayfaları mukav-
va yapılırken karışmış. 1-3 ve 19-22 sayfalar sonradan koyulmuş ve onlarda 
sadece  Arapça metin verilmiştir. Tercümenin baş tarafından Fatiha suresi 
eksiktir. Yazma Bakara suresi ile başlamaktadır. Fakat tercüme dördüncü 
varağın yarısından başlar. Bundan önceki kısımlar eklemedir ve sadece ilgili 
ayetin metni yer almaktadır ve yazmaya sonradan eklendiği anlaşılmakta-
dır. Kâğıt ve yazı şekli tamamen farklıdır. Tercümenin yer yer ortalarında ve 
muhtelif yerlerinde de benzer biçimde eklemeler vardır. Eklemelerde tercü-
me söz konusu değildir. Baştan eklenen üç varak dahi o kadar yıpranmıştır 
ki üzeri ince gözeneklerle doludur. Hatta yer yer bu eklemelerin tamir gör-
düğü üzerine başka cins kâğıtlardan yamalar yapıldığını görürüz. Yazmanın 
muhtelif yerlerinde asıl  Arapça metinden silinmiş veya tahrif edilmiş yerlere 
daha sonradan başka yazı sitili ile müdahale edilmiş fakat ilgili kelimenin 
Türkçe ve  Farsça karşılıkları  verilmemiştir. Bazı varaklarda mürekkep dağıl-
ması sonucu (nem ve benzeri sebeplerden olabilir) metnin tercüme kısımla-
rında okuma zorlukları yaşanabilmektedir.

Açık saman rengi abadî bir zemine yazılan tercüme metninin kâğıdı bazı 
yerlerde değişmiştir. Açık sarı, parlak, saman renkli zemin bazen yerini nohudî 
renkli kâğıda bırakır. Yazmanın dış kabı açık kahverengi deridir. Bu deri üze-
rinde de farklı geometrik şekillerde süslemeler yer almaktadır. El Biruni adlı 
Kütüphanede nadir yazma (kol yazma23) lar arasında saklanan bu eser kırmızı 
renkli özel bir kadife içerisinde muhafaza edilmektedir.

29x3624 cm ebadındaki bu yazma üzerinde Maveraünnehir bölgesinin süs-
leme sanatını yansıtan çok sayıda bezek vardır. Her bir varağın sağ ve sol 
tarafları iki değişik süsleme ile bezenmiştir. Elyazmanın başı ve surelerin sonu 
altın ve renkli süslemelidir. Metinde ve cetvelde altın renk, süsleme ve unvan-
lar vardır.

Semenov’un tercüme ile ilgili verdiği bilgiler şu şekildedir:

23 Modern Özbek Türkçesinde el yazma esere bu ad verilmektedir.
24 Bu ebat Semenov’da 29,5x34’tür. 
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Описываемая рукопись Корана заключает в себе фрагмент, 
охватывающий арабский текст 2-главы (с несколькими пропусками), 
3-главы (целиком), 4-главы (целиком), 5-главы (1-117 стих) и 6-главы 
(71-136 стих).

Листы основного состава рукописи перепутаны при переплете. Лл. 
1-3 и 19-22 более позднего происхождения, содержат лишь арабский 
текст. На листах основного состава рукописи, написанной крупным 
красивым четким почерком сулс, арабский текст сопровождается 
подстрочным, слово за слово, переводом на персидский и узбекский 
(тюркский) языки.

По характеру толстой лощеной бумаги, по почерку и пунктуации букв 
рукопись следует отнести к XIII в. За это говорят и встречающиеся 
в персидском тексте слова, не употребляющиеся в более позднем 
литературном языке, и характер тюркского перевода, язык которого 
приходится признавать, по принятой в настоящее время терминологии, 
караханидско-кипчакским. Памятник чрезвычайно интересен и важен 
для истории старо-узбекского языка. Другой экземпляр того же 
тюркского перевода Корана (полностью арабский текст с одним только 
тюркским переводом) обнаружен летом 1936 г. в одной стамбульской 
рукописи. (Semenov 1957: 45-46)

“1-3 ve 19-22 varaklar arası sadece  Arapça metindir. Ana metin sayfasında gü-
zel bir el yazısı ile yazılmış sülüs hatlı  Arapça metin,  Farsça ve Özbekçe (Türk dili) 
metin  Arapça ile eş güdümlü yapılmaktadır.

Kalın kuşe kağıt, el yazısı ve noktalama karakterleri ve yazının niteliğine bakıl-
dığında eser XIII. yüzyıla isnat edilmelidir.  Farsça metin ve Türkçe çeviri dikkate 
 alındığında eseri Karahanlı-Kıpçak sahasına dahil etmemiz gerekir. Eserin son de-
rece ilginç ve öenmli olan tarafı eski Özbek dilinin geçmişi içindir”.

Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere Semenov eserin dilinin Eski 
Özbekçe olduğunu iddia eder. Semenov’a göre tercümenin 13. yüzyıla aittir. 
Öne sürdüğü bu fikirleri desteklemek için de  Farsça tercümelerin dilinin 
Klasik  Farsça olduğunu belirtir. Aynı şekilde Türkçe tercümedeki  kelimeler-
den hareketle de bu tercümenin dilinin Karahanlı-Kıpçak Türkçesi olabile-
ceğini söyler.

Muhammed bin Hamza tarafından yapılan   satır-arası Kur’an tercümesin-
den bazı örnekler:
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2- BAKARA SÛRESİ

23. Dakı eger olursanuz gümen içinde, andan kim indürdük kulumuz üzere; 
getürün bir sûra anun gibiden ya’ni Kur’an gibiden, yâ Muhammed gibiden. 
Dakı okın tanuklarunuzı ya’ni butlar, Tanrı’dan ayruk; eger olursanuz 
girçekler.

24. Pes eger işlemedünüzse ya’ni sûra getürmek, dakı hergiz işlemeyesiz; 
sakınun oddan, ol kim odunı anun âdamılardur, dakı daşlardur. Yaraklanmışdur 
kâfirler içün.

25. Dakı muştıla anlara kim îman getürdiler, dakı işlediler eyü işler: kim 
bayık anlarundur uçmaklar, akar altından anlarun ırmaklar. Her niçe kim 
rûzî virinildiler andan yimiş, rûzî virmek; eyittiler: “Uşbu oldur kim rûzî 
virinildük ilerden” ya’ni girü uçmakda, yâ dünyede. Dakı getürinildi anlara 
ol rızk, biribirine bendeş. Dakı anlarundur uçmak içinde, avratlar, gey 
arınmışlar. Dakı anlar anun içinde ebed kalıcılardur.

26. Bayık Tanrı utanmaz kim ura mesel ya’ni benzede, giçi sivri sinek, 
dakı andan yukaru. Ammâ anlar kim imân getürdiler; bilürler kim bayık ol 
hakdur, Çalabı’karından. Dakı ammâ anlar kim kâfir oldılar; pes eydürler: 
“Ne nese diler Tanrı uşbundan, mesel eylemekdin yana?” Azdurur anun-ıla 
çokı; dakı toğru yol gösterür anun-ıla çoka. Dakı azdurmaz anun-ıla, illâ 
ta’atdan çıkıcıları ya’ni kâfırları.

27. Anlar kim sırlar Tanrı kavlını, berkitdüginden sonra. Dakı keserler anı 
kim, buyurdı Tanrı anı kim ulaşturımla. Dakı fesâd eylerler yirde. Şunlardur 
zıyanlular.

28. Nite kâfir olursız Tanrı’ya, şol halda kim ölüler idünüz; pes diri 
eyledi sizi. Andan, öldüre sizi; andan, dirilde sizi; andan, anun dapa 
döndürinilesiz.

29. Ol oldur kim yarattı sizün içün, anı kim yirdedür, dükelin. Andan, kasd 
eyledi gök dapa; pes toğru eyledi yidi gökleri. Dakı Ol her neseyi bilicidür.

30. Dakı ol vakt kim eyitti Çalabun, firiştelere: “Bayık ben eyleyiciven 
yirde halife.” Eyittiler: “Eyler misen anun içinde anı kim, fesâd eyleye 
anun içinde, dakı döke kanları? Biz tesbîh eylerken senün ögmekligün-ile; 
dakı takdîs eylerken senün içün” ya’ni aru dutaruz cümleye Eyitti: “Bayık 
ben bilürin anı kim bilmezsin.”

31. Dakı ögretti Âdem’e adları, dükelin. Andan, arz eyledi adlar issini 
firiştelere; pes eyitti: “Habar virün bana şunlarun adlarını, eger olursanuz 
girçekler.”
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32. Eyittiler: “Arılığun senün; bilmegümüz yokdur bizüm, illâ ol kim 
ögrettün bize. Bayık sensen bilici, dürüst işlü.”

33. Eyitti: “İy Âdem! Habar vir anlara, adlarını anlarun.” Pes ol vakt kim 
habar virdi anlara, adlarını anlarun; eyitti ya’ni Tanrı: “Eyitmedüm mi size, 
bayık ben bilürin gökler görünmezin dakı yirün; dakı bilürin anı kim eşkere 
eylersiz; dakı anı kim oldunuz gizlersiz?”

 Özbekistan Nüshasında  satır-arası tercümesinden bazı örnekler:

2- BAKARA SÛRESİ

B:24 (2) Taķı eger ķılmadıÆız erse taķı hergiz ķılmaġay siz. ĶorķuÆ (3) 
otdın ol kim anıÆ tamduķı kişiler taķı taşlar. (4) Anuķ ķılındı kāfirlerġa.

24 Eğer, yapamazsanız -ki hiçbir zaman yapamayacaksınız- o hâlde yakıtı 
insanlarla taşlar olan ateşten sakının. O ateş kâfirler için hazırlanmıştır.

B:25 Taķı müjde birgil anlarġa kim bittiler (5) taķı ķıldılar eđgü `amellerni. 
Ĥaķįķat üze anlarġa būstānlar, [4b1] aķar astındın arıķlar. Tegme bir kez 
kim rūzį birildiler (2) andın mįvedin rūzį. Aydılar; bu ol kim (3) rūzį 
birildük aşnudın, taķı kelindiler ya`nį körüldiler anıÆ birle oħşaşġan. (4) 
Taķı anlarġa anıÆ içinde cüftler bar arıġ ķılınmış. Taķı anlar anıÆ içinde 
(5) cāvidāneler. 

25 İman edip salih ameller işleyenlere, kendileri için; içinden ırmaklar akan 
cennetler olduğunu müjdele. Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her 
rızık verilişinde, “Bu (tıpkı) daha önce (dünyada iken) bize verilen rızık!” 
diyecekler. Hâlbuki bu rızık onlara (dünyadakine) benzer olarak verilmiştir. 
Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Onlar orada ebedî kalacaklardır.

B:26 Ĥaķįķat üze TaÆrı uftanmas kim ursa [5a1] meŝel siÆekni ya`nį 
uftanıp ķoymaz siÆek birle meŝel urmaķnı, taķı ol nerse kim andın üstün. 
Anlar kim (2) bittiler, bilürler ĥaķįķat üze ol ĥaķ turur anlarnıÆ İđisindin. 
Taķı (3) anlar kim kāfir boldılar, ayturlar; ne turur ol kim tiledi (4) TaÆrı 
munuÆ birle meŝel. Azdurur anıÆ birle üküşni, taķı köndürür (5) anıÆ 
birle üküşni. Taķı azdurmas anıÆ birle, meger TaÆrı buyruķındın 
çıķġanlarnı.

26 Allah, bir sivrisineği, ondan daha da ötesi bir varlığı örnek olarak 
vermekten çekinmez. İman edenler onun, Rablerinden (gelen) bir gerçek 
olduğunu bilirler. Küfre saplananlar ise, “Allah, örnek olarak bununla neyi 
kastetmiştir?” derler. (Allah) onunla birçoklarını saptırır, birçoklarını da 
doğru yola iletir. Onunla ancak fasıkları saptırır.



374 | OSMANLI TOPLUMUNDA KUR’AN KÜLTÜRÜ VE TEFSİR ÇALIŞMALARI -I-           

B:27 [5b1] Anlar kim bozarlar TaÆrınıÆ `ahdni berkitmişdin soÆra. 
(2) Taķı keserler anı kim, TaÆrı buyurdı anıÆ birle. Kim ulansa (3) taķı 
fesād ķılurlar yerde. Anlar Anlar (4) ziyān ķılġanlar ya`nį köni yolnı ķođup 
azġunluķnı tutġanlar.
27 Onlar, Allah’a verdikleri sözü, pekiştirilmesinden sonra bozan, Allah’ın 
korunmasını emrettiği bağları (iman, akrabalık, beşerî ve ahlâkî bütün 
ilişkileri) koparan ve yeryüzünde bozgunculuk yapan kimselerdir. İşte 
onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.
B:28 Neteg küfr ketürürsüz TaÆrıġa (5) taķı erdiÆiz ölügler, tirgürdi sizni. 
Andın soÆra öldürür sizni, [6a1] andın soÆra tirgürür sizni. Andın soÆra 
anıÆ tapa ķaytarılursuz.
28 Siz cansız (henüz yok) iken sizi dirilten (dünyaya getiren) Allah’ı nasıl 
inkâr ediyorsunuz? Sonra sizleri öldürecek, sonra yine diriltecektir. En 
sonunda O’na döndürüleceksiniz.
B:29 Ol turur kim (2) yarattı siziÆ üçün ol nerse kim yerde turur ķamuġnı. 
Andın soÆra uġradı kök tapa, (3) tüz ķıldı anlarnı, yetti kökni. (4) Taķı ol 
ķamuġ nerseni bilgen turur. 
29 O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip 
onları yedi gök hâlinde düzenleyendir. O, her şeyi hakkıyla bilendir.
B:30 Taķı ol vaķtın kim ya`nį źikr ķılġıl ya`nį aydı; seniÆ İđiÆ (5) 
feriştelerge; ĥaķįķat üze men ķılġan men yerde ħalįfe. [6b1] Aydılar; ķılur 
musuz anıÆ içinde ol kimerseni kim fesād ķılur anıÆ içinde (2) töker 
ķanlarnı. Taķı biz arıġlarmiz seniÆ ögmekiÆ birle, taķı arıġlayurmiz (3) 
sini. Aydı; ĥaķįķat üze men bilürmen ol nerse kim bilmesler.
30 Hani, Rabbin meleklere, “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” 
demişti. Onlar, “Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi 
yaratacaksın? Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve takdis 
ediyoruz.” demişler. Allah da, “Ben sizin bilmediğinizi bilirim” demişti.
B:31 Taķı ögretti (4) Ādem’ġa atlarnı ķamuġını. Andın soÆra `arża ķıldı 
ferişteler üze. (5) Aydı; ħaber biriÆ maÆa munlarnıÆ atları birle. Eger 
erdiÆiz erse rāst ayġanlar.
31 Allah, Âdem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere 
göstererek, “Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi bana bunların isimlerini 
bildirin” dedi.
B:32 [7a1] Aydılar; arıġlıķ saÆa, hįç bilig yoķ bizge, meger ol kim 
ögrettiÆiz bizge. Ĥaķįķāt üze sen (2) sen25 bilgen, üstüvār işlig.

25 Üstünle harekelenmiş. Sen şeklinde okunması için.
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32 Melekler, “Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize 
öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi 
hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin” dediler.

B:33 Aydı; ey Ādem; ħaber birgil anlarġa (3) atları birle. Ol vaķtın kim 
ĥaber birdi anlarġa, anlarnıÆ atları birle. Aydı; (4) aymadım mu sizge. 
Ĥaķįķat üze men bilür men köklerin örtüglügin taķı yerniÆ örtüglügin. 
(5) Taķı bilür men ol nerseni kim āşkārā ķılursız taķı ol nerseni kim örter 
erdiÆiz. 

33 Allah, şöyle dedi: “Ey Âdem! Onlara bunların isimlerini söyle.” 
Âdem, meleklere onların isimlerini bildirince Allah, “Size, göklerin ve 
yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim, yine açığa vurduklarınızı da, gizli 
tuttuklarınızı da ben bilirim demedim mi?” dedi.

B:34 [7b1] Taķı ol vaķt kim ayduķ feriştelerge; secde ķılıÆ Ādemġa, secde 
ķıldılar (2) meger İblįs unmadı. Taķı uluġsundı. Taķı erdi (3) kāfirlerdin.

34 Hani meleklere, “Âdem için saygı ile eğilin” demiştik de  İblis hariç 
bütün melekler hemen saygı ile eğilmişler,  İblis (bundan) kaçınmış, 
büyüklük taslamış ve kâfirlerden olmuştu.

B:35 Taķı ayduķ; Ey Ādem, ķarār ķılġıl sen (4) taķı cüftüÆ uçmaĥda. Taķı 
yeÆ andın kiÆrü, ķayda kim (5) tileseÆiz. Taķı yawumaÆ bu yıġaçķa, 
bolġay siz [8a1] küç ķılġanlardın.

35 Dedik ki: “Ey Âdem! Sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi 
bol bol yiyin, ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.” 

Sonuç

1. Muhammed Bin Hamza Tercümesinde besmele sadece başlangıçta yani 
Fatiha suresinin başında tercüme edilmiştir.  Özbekistan nüshasında bütün 
besmelelerin tercümesi verilmiştir. 

2. Muhammed Bin Hamza Tercümesinde her sure başlangıcında varak ke-
narına o surenin fazileti ile ilgili bir hadis yazılmıştır.  Özbekistan nüshasında 
böyle bir durum söz konusu değildir.

3.  Özbekistan nüshası Doğu Türkçesi grubuna dâhil olup 12. veya 13. 
yüzyıla aittir. Muhammed Bin Hamza Tercümesi  Batı Türkçesi grubuna dâhil 
olup 15. yüzyıl başlarında yapılmıştır. 

4.  Özbekistan nüshası mevcut şekliyle eksik bir Kur’an tercümesidir. Toplam 
5 sureyi içerir. Muhammed Bin Hamza Tercümesi tam bir  Kur’an tercümesidir.
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5. Her iki  Kur’an tercümesi de satır arası metotla yapılmıştır.  Özbekistan 
nüshası satır arası Türkçe ve  Farsça tercümeli  iken Muhammed Bin Hamza 
Tercümesi satır arası Türkçe tercümelidir.

Tercüme  biçimi  Özbekistan nüshasında sol alta doğru  Farsça, sağ alta doğ-
ru Türkçe tercüme yatık  şekildedir. Muhammed Bin Hamza Tercümesinde 
Türkçe tercüme sola yatık  şekildedir.

6.  Özbekistan nüshasında tercüme birebirdir. Kelime kelime karşılık meto-
du uygulanmıştır. Tercüme herhangi bir tefsir, şerh içermez. Muhammed Bin 
Hamza Tercümesinde mütercim açıklama mahiyetinde eklediği şerh ve tefsir-
leri genellikle sayfanın kenarına, bazen de satır aralarına kaydetmiştir. 

7. Her iki tercümede de varakların satır sayısı farklıdır.  Özbekistan nüshası 
beş satır üzere bina edilmiştir. Muhammed Bin Hamza Tercümesinde Fatiha 
ve Bakara suresi başları beş satır üzere bina edilmişken nüsha on bir satırdan 
oluşmaktadır.

8.  Özbekistan nüshası harekesizdir. (Birkaç istisna dışında) Muhammed 
Bin Hamza Tercümesi ise bütünüyle harekelidir.

9.  Özbekistan nüshasının herhangi bir ketebesi bulunmamaktadır. Mu-
hammed Bin Hamza Tercümesi ketebe kaydına sahiptir.

KAYNAKLAR

Ata, Aysu (2004), Karahanlı Türkçesi-Türkçe İlk Kur’an Tercümesi,  Ankara: TDK Yay.

Eckmann, Janos (1976), Middle Turkic Glossess of the Rylands Interlinear Koran Transa-

lation, Akademia Kiado, Budapest, 1976.

Erdoğan, Abdulkadir (1938), “Kur’an Tercemelerinin Dil Bakımından Değerleri”, Va-

kıflar Dergisi, C. I, s. 47-51.

Hamidullah, Muhammed, (1965), Kur’anı Kerim Tarihi ve Türkçe Tefsirler  Bibliyograf-

yası, İstanbul.

İnan, Abdülkadir, (1991) Makaleler ve İncelemeler c. II, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yay.

Karasoy, Yakup, (2004), Satıraltı Tercümeli Bir Fıkıh Kitabı, Konya: SÜ TAE Yay.

Köprülü, Mehmet Fuat, (2004), Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara: Akçağ Yay.

Özkan, Mustafa, (2000) Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi, İstan-

bul: Filiz Kitabevi.

Özkan, Mustafa, (2010) Eski Anadolu Türkçesi Döneminde Kur’an Tercümeleri, İÜ İlahi-

yat Fakültesi, 2010 Kur’an Yılı Etkinlikleri, 21 Nisan 2010, İstanbul.



EMEK ÜŞENMEZ    ESKİ BİR KUR’AN TERCÜMESİNİN 15. YÜZYILA AİT BİR OSMANLI DÖNEMİ KUR’AN TERCÜMESİYLE KARŞILAŞTIRILMASI | 377

Na’maî Habib (editör), Terceme-i Tefsir-i Tabarî I, Tahran 1339/1961.

Sağol, Gülden, (1993) An Inter-Linear Translation of the Qur’an Into Khwarazm Turkish, 

Part I: Introduction and Text, Harvard University.

Sağol, Gülden, (1995), An Inter-Linear Translation of the Qur’an Into Khwarazm Turkish, 

Part III: Introduction and Text, Harvard University.

Semenov, A.A. (1957), Sobranie vostoçnıh rukopisey, Akademi Nauuk Uzbekskoy, SSSR, 

IV, Taşkent. 

Topaloğlu, Ahmet, (1978), Muhammed bin Hamza, XV. Yüzyıl Başlarında Yapılmış Kur’an 

Tercümesi, I, II. İstanbul: KB Yay. 

Üşenmez, Emek, (2006), “Türkçe İlk Kur’an Tercümesi  ve Tercümedeki İslâmî Terim-

lerin Türkçe Karşılıkları Üzerine”  Gaziosmanpaşa Ünv. Sosyal Bilimler Araştır-

maları Dergisi, S.1, Bahar s. 89-99.

Üşenmez, Emek, (2008a), “Satır-arası Tercümelerin Türkçeye Etkisi”, DAÜ, Ulusla-

rarası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi  Sempozyumu, 27-28 Mart 2008, Gazimagosa-

KKTC.

Üşenmez, Emek, (2008b), “Türkçe İlk Kur’an Tercümesi  ve Tercümedeki —Mak/-Mek 

Eki Hakkında” Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler e-Dergisi, 

sayı 14, s. 62-70, Celalabat-Kırgızistan. 

Üşenmez, Emek, (2008c), “Doğu Türkçesi İle Yapılan Kur’an Tercümelerinde Terim Yap-

ma Yolları”, VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı TDK, 20-25 Ekim 2008, Ankara.

Üşenmez, Emek, (2008d), “Doğu Türkçesi İle Yapılmış Kur’an Tercümeleri Üzerine”, 

I. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 20-21  Kasım 2008, Başkent Ünv., 

Ankara. 

Yavuz, Kemal XII-XV. Asır Dil Yadigarlarının Anadolu Sahasında Türkçe Yazılış Se-

bepleri ve  Bu Devir Müelliflerinin Türkçe Hakkındaki Görüşleri,  Türk Dünyası 

Araştırmaları, sy. 27, 1983, s. 9-54.

Yazıcı, Nesimi, (2005), İlk Türk-İslâm Devletleri Tarihi, Ankara: TDV Yay.



378 | OSMANLI TOPLUMUNDA KUR’AN KÜLTÜRÜ VE TEFSİR ÇALIŞMALARI -I-           



EMEK ÜŞENMEZ    ESKİ BİR KUR’AN TERCÜMESİNİN 15. YÜZYILA AİT BİR OSMANLI DÖNEMİ KUR’AN TERCÜMESİYLE KARŞILAŞTIRILMASI | 379



380 | OSMANLI TOPLUMUNDA KUR’AN KÜLTÜRÜ VE TEFSİR ÇALIŞMALARI -I-           



EMEK ÜŞENMEZ    ESKİ BİR KUR’AN TERCÜMESİNİN 15. YÜZYILA AİT BİR OSMANLI DÖNEMİ KUR’AN TERCÜMESİYLE KARŞILAŞTIRILMASI | 381



382 | OSMANLI TOPLUMUNDA KUR’AN KÜLTÜRÜ VE TEFSİR ÇALIŞMALARI -I-           



EMEK ÜŞENMEZ    ESKİ BİR KUR’AN TERCÜMESİNİN 15. YÜZYILA AİT BİR OSMANLI DÖNEMİ KUR’AN TERCÜMESİYLE KARŞILAŞTIRILMASI | 383


