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                                   Öz  

Çalışma, Erken Orta Çağ Dönemi Türkçesinin ilk ürünlerinden 
seçilmiş dini terimlerden oluşmaktadır. İslamiyet’in kabulüyle birlikte dilde 
etkisini gösteren yabancı etkilere karşı oluşturulmuş dini literatür Arapça ve 
Farsça ögeleri karşılayacak düzeydedir. Arapça ve Farsça tesiri karşısında 
Türkçeden yana bir tutumun olduğu gözlemlenmektedir. Bu tutum dilin iç ve 
dış yapıları içerisinde kendini göstererek özellikle dilin iç yapısı içerisinde 
hem birebir Türkçe terim türetme hem de ekler vasıtasıyla karşılıklar 
oluşturma yaklaşımı söz konusudur. Eldeki çalışma Erken Orta Çağ dönemi 
Türkçesini yansıtan dilsel tavırdan hareketle, sözcük türetmede özellikle 
eylemsi grubu içerisinde isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil eklerinden dini 
terminoloji oluşturulduğu görülmektedir 

Anahtar Kelimeler: Erken Orta Türkçe, İslami terimler, sözcük 
türetme 

Abstract 
The study is made up of religious terms chosen from the early 

products of the Early Middle Ages Turkic. The religious literature created 
against the foreign influences that are effected on the tongue with acceptance 
of Islam is at a level that will meet Arabic and Persian things. It is observed 
that there is an attitude towards the Turkish side in the face of Arabic and 
Persian influence. This attitude language manifests itself in internal and 
external structures, in particular in the inner structure of the language, both 
the derivation of the Turkish term as an individual and the approach of 
creating responses by means of attachments. At the present study, it is seen 
that religious nomenclature is formed from the adjective-adjective, adjective-
verb and adverb-verb suffixes in the group of the action-driven group with 
the movement from the linguistic attitude that reflects the Turkic language of 
the Early Middle Ages. 

Keywords: Early Middle Ages Turkic, religious terms, word 
derivation 

 
Giriş 

Aysu Ata'nın (2004) Türkçe İlk Kur’an Tercümesi adlı 
eserinden hareketle, oluşturduğumuz bu çalışma, Türkçe İslamî 
terimlerin oluşumu ve sahip oldukları kavram dairesi içerisinde 
sınıflandırmalarından oluşmaktadır.  

Türkçenin ilk yazılı belgelerinin verildiği Orhon Türkçesi 
dönemi içerisinde tanıklanan sınırlı söz varlığının gelişkinliği üzerine 



yapılan araştırmalar (Aksan, 2000; Çelikel, 2007) göz önünde 
bulundurulduğunda, Türkçenin hemen her dönemde dilin iç unsurları 
yoluyla terimler türetme yolunda olduğu Uygur Türkçesi ve Karahanlı 
dönemlerinde verilen dini metinlerden anlaşılmaktadır.   

 Türk dilinin dinsel terminolojisi hakkında ilk 
değerlendirmeler, Saadet Çağatay tarafından dile getirilmiştir. 
Çağatay, Türk dilinin dini terminoljisi içerisinde yer alan “teŋri, ıduk, 
yir sub” gibi Orhon Türkçesine özgü sözcüklerin Uygur Türkçesi 
dönemiyle Maniheizm ve Budizm doğrultusunda ilerlediğini ifade 
etmektedir (1968:191-198/1972:385-391).  

Türkçenin dini terminolojisi hakkında değerlendirmelerde 
bulunan Sema Barutçu Kutadgu Bilig bağlamında Erken Orta Türkçe 
dönemi hakkında değerlendirmelerinden oluşan çalışmasında ilk 
dönem eserlerindeki dini terimler hakkında genel değerlendirmelerle 
birlikte Yusuf Has Hacib’in üstlenmiş olduğu misyona atıfta 
bulunarak Türk dilinin Türk İslam felsefesini yansıtan özelliklere 
sahip olduğunu belirtmektedir (Barutçu, 2003:13-31).  

Yusuf Tepeli, Türkçedeki dini terminoloji hakkında bilgiler 
verip dini içerikli yabancı sözcüklerin dile girişi ve Türkçe dini 
terimlerin kullanılışı noktasında Türkçedeki dini terminoloji hakkında 
detaylı bilgiler veren teorik bir eser ortaya koymuştur(1997: 13).  

Türklerin İslamiyet'i kabul edip kitleler halinde bu dine dahil 
olmalarıyla birlikte yeni bir literatür de dilin alanına girmeye 
başlamıştır. İslamiyet'in kabulüyle birlikte mevcut dinsel ve Tanrısal 
terminoloji bu dinin geniş kavram alanına paralel olarak var olan 
kısıtlı terimlerin kullanılmasının yanında yeni kelime türetme yoluna 
da gitmiştir. Bu noktada Türkler, geniş bir kavram yelpazesine sahip 
olan İslamî terimlerin Türkçeleştirilmesi için hem mevcut 
kelimelerden yararlanmış hem de yeni kelime türetme yollarına 
gitmişlerdir. Bunun da en iyi örneklerinin görüleceği yer şüphesiz 
İslam'ın kutsal kitabı Kur’ân-ı Kerîm'dir. Bilinen ilk Kur’ân 
Tercümesi (Ata, 2004) esas alınarak tanıklanan madde başları 
gramatikal ve ad bilimsel olarak ele alınmıştır.     

Türkçe İslami Terimler Üzerine Gramatikal İnceleme 
1. İsim Kategorisi İçerisinde Yer alan Türkçe Dini Terimler 

 1.1. İsim-Fiil Ekleriyle Oluşan Dini Terimler 

 -mA  

Taŋrını barlama Tanrıyı inkar etme, küfre girme 

yigrentürdi silerke Taŋrını barlamamaķnı taķı yarlıġdın çıķmaķnı. 
37/58b2=49:7 

-mAk : 

 açmaķ  Fetih  

yanut bėrdi olarķa açmaķ yaķın. 37/39b3=48:18 

 bitmek  iman 

arturur olarķa bitmek. 28/65a3=8:2 

 keçürmek  (günahları) affetmek, bağışlamak  

 tutġıl geçürmekni, fermānlaġıl eđgülükin. 28/60b2=7:199 



kirtgünmek  inman 

Taŋrı sewdürdi sizke kirtgünmeki taķı bezedi anı köŋlüŋiz içinde. 
37/58b1=49:7 

 ķopmaķ  ahiret 

çıķardı anlarnı kim tandılar bitig bitig iđilerindin kendü sarāylarındın 
ilk ķopmaķķā. 38/17b1=59:2 

örtmek  affetme, bağışlama 

bütünlükin örtmek Taŋrıdın hem yarlıķamaķlıķ. 25/21b3=3:157 

saķınmaķ takva 

dād ķılıŋlar ol yaķınraķ saķınmaķķa. 27/24a3=5:8 

sunmaķlıķ kulluk etme, ibadet 

ol kim ol iki ara turur, tapġıl aŋar, sergil aŋar sunmaķlıķķa. 
31/26a1=19:65 

tanmaķ  küfr, inkar etme 

tanmaķları birle, aymaķları birle Meryem üze yoķ söz uluġ. 
27/2a1=4:156 

tanmaķlıķ küfr, inkar etme 

kim kim açılsa tanmaķlıķ birle köküz anlarnıŋ üze ol öwke Taŋrıdın. 
30/89a1=16:106 

ŧapmaķķa tapılacak olan, ilah 

Taŋrı yoķ tapmaķķa meger ol Taŋrı üze köŋül evveli men. 
36/70b3=64:13 

tapmaķķa Taŋrı ilah, Tanrı 

Taŋrı yoķ tapunmaķķa meger bir Taŋrı. 34/24b2=37:35 

toķuş ķılmaķ cihat 

sizke taŋrıdın hem yalavaçındın toķuş ķılmaķ anıŋ yolı içinde. 
29/18a2=9:24 

törütmek yaratılış, yaratma 

arturur törütmek içre nė kim tilese. 33/64a2=33:1 

yanmaķ tövbe, istiğfar 

ey anlar kim taptılar yaŋınlar Taŋrıķa yanmaķ çın bütün tevbe, bolġay 
kim iđiŋiz örtgey sizdin yawuzlarıŋıznı. 38/94a1=66:8 

yarlıġ ıđmaķ vahiy 

bolmaz bir yaŋluķķa sözlese aŋar Taŋrı meger yarlıġ ıđmaķ. 
36/34b1=42:51 

yolġa köndürmek hidayet, doğru yolu bulma, sırat-ı 
müstakim 

anlarnı kim kirtgündiler yolķa köndürmek, sewünçi boyun 
bėriglilerke. 30/86b3=16:102 

1.2. Zarf-Fiil Ekleriyle Oluşanlar 

-I: 



Taŋrı/Teŋri  Tanrı, Allah 

anlar kim erdiler Taŋrınıŋ āyātlarıŋa tanıġlılar. 35/60b1=40:63 

 -gULUk: 

tapunġuluķ iđi  tapılacak, ilah 

yoķ tapunġuluķ iđi meger ol. 28/35b1=7:158 

 
1.3.  Yapım Ekleriyle Oluşan İslami Terimler 

1.3.1. İsimden İsim Yapan Eklerle Oluşanlar 

+çI: 

sawçı peygamber 

kirtgünüŋler Taŋrıķa, yalvaçıŋa, anasındın tuġa bitig bilmegli 
sawçıķa. 28/35b3=7:158 

+gU: 

Belgü (<*bel “işaret, iz” +gü.)  ayet, Kur'an ayeti 

Taŋrını mu hem belgülerini mü, yalvaçını mu füsūs tutuġlu erür siz? 
29/46a2=9:65 

+ki: Aitlik eki olarak da kullanılan bu ek, kidin “sonra” 
sözcüğü ile kalıplaşarak ahiret manasına gelmiştir.  

kiđinki  ahiret  

bėrdimiz aŋar yaķınraķ içinde eđgülük kim ol kiđinki içinde 
eđgülerdin ol. 30/97b2=16:122 

+lIk: 

açuķluķ Zafer, galibiyet, fetih 

anlar kim köz tutup tururlar siziŋ birle eger bolsa sizke açuķluķ 
Taŋrudın. 26/96a2=4:141 

aġırlıķ  kutsal, mübarek (aġırlıķ mezgit:Mescid-i 
haram) 

olar yüz ewrerler/yıġarlar aġırlıķ mezgitdin. 28/82b1=8:34 

arıġlıķ  münezzeh, sübhan 

ayurlar teŋrike ķızlar, anıŋ arıġlıķı olarķa ol ne kim küser erse sizler. 
30/57a2=16:57 

eđgülük  iyi amel, salih amel 

ķıldılar eđgülükler.26/82b1=4:122 

esenlik  selam 

ayurlar: esenlik siziŋ üze, kiriŋler uştmaĥķa. 30/44a1=16:32 

ķulluķ  kulluk, ibadet 

kim kim Ǿārlansa anıŋ ķulluķındın hem boynaġuluķ ķılsa. 
27/12b1=4:172 

kutluġ mübarek 

bitig indürdümiz saŋa ķutluġ. 34/59a1=28:30 

saķnuķluķ takva, muttakilik 



arıttı Taŋrı köŋüllerini saķnuķluķķa. 37/55b1=49:3 

tüplüg ölümsüz 

bāķį yaǾnį tüplüg. 36/48a2=43:28 

yaruķluķ nur 

çın-oķ keldi sizke Taŋrıdın yaruķluķ hem belgülüg bitig. 27/29b1=5: 

1.3.2. Fiilden İsim Yapan Eklerle Oluşanlar  

 -di:  

ögdi hamd 

ögdi Teŋrike yoķ kim üküşrekleri bilmesler. 30/69a3=16:75 

-(X)g: 

 arıġ (1)  helal 

ruzį ķıldı/bėrdi sizke arıġlardın, bolġay kim şükr ötegey sizler. 
28/78a2=8:26 

arıġ (3)  süphan, münezzeh Allah 

Ol arıġ Taŋrı musaħħar ķıldı munı. 36/41b1=43:13 

 bıçıġ yemin, ahd 

ançada buzarlar bıçıġını. 28/16a1=7:134 

 bitig (2) kitap, Kur'an-ı Kerim 

mįrāŝ aldılar bitigni. 28/44a1=7:169 

bitig (2) levh-i mahfuz 

uzun Ǿömr bėrilmiş eksütülmez anıŋ Ǿömrindin meger bitig içre. 
33/71b3=35:11 

saķnuķ  takva sahibi, muttaki 

uştmaĥ, anıŋ ėni köklerçe, yerlerçe anutuldı saķnuķlarķa. 
25/6a1=3:133 

tapuġ  ibadet 

anlar kim iđiŋ üskinde uluġsıġlıķ ķılmazlar anın tapuġdın. 
28/63b3=7:206 

yaratıġ  yaratılış, halk etmek 

ol kimerse kim uzun Ǿömr bėrür-miz aŋa, ķođı ewrer-miz anı yaratıġ 
içinde. 34/17a3=36:68 

yarlıġ1 peygamberlik (verilmesi), risalet 

                                                           
1 Karahanlı Türkçesi İlk Kur’an Tercümesinde her iki sözcük de, “affetmek, bağışlamak, merhamet etmek” (Ata 2004:759-
628) anlamındadır. Yarlıkamak fiili hakkında Clauson, sözcüğün *yarlığka- ya da *yarlıka- şeklinin olduğunu, sözcüğün 
üzerine gelen +ka- ekinin isimden fiil yapan bir ek olduğunu(1972:968) belirtmektedir. Yarlığ sözcüğü hakkında “merhamet, 
bağışlayıcı, emir” gibi anlamlarda olduğunu belirtmektedir. Yarlığ sözcüğünün kökenine dair Hamilton iki farklı görüş 
belirtmektedir. Bunlardan ilki, sözcüğün *yar ”tükürük” +lıġ şeklinde “acınacak durumda, yürekler acısı” (Hamilton 
2011:140) diğeri ise yarlıġ “emir, üstün asta söyledikleri, izin” şeklinde *yarıl-“ yarılmak, açılmak, kesilmek, karar verilmek” 
– fiilden isim eki –ġ “kesilmiş ya da kararlaştırılmış olan” (Hamilton 2011:140) şeklinde iki farklı görüşü dile getirmektedir. 
Yarlıkamak sözcüğü ile aynı bağlamda olan soyurkamak sözcüğü ise, Mehmet Ölmeze göre, Çince tsu sözcüğünden Uygurca 
bir ek olan +rka- ile eylem yapılan Budist metinlerinde “acımak, merhamet etmek, şefkat göstermek” (Ölmez 2010:173) 
anlamlarında kullanılan bir fiildir. Fiil üzerine gelen –mAk eylemsi eki ile sözcük “merhamet, rahmet” anlamlarında 
kullanılmaktadır. 



ey Mūsā, men üđürdüm sėni bođun üze meniŋ yarlıġlarım birle, sözüm 
birle. 28/23a1=7:144 

yazuķ günah     

ol kim ķorķsa yazuķdın sizdin ... 26/5b3=4:25 

-gu: 

 boġuzlaġu kurban 

yuluġ bėrdimiz aŋar uluġ boġuzlaġu. 34/31b3=37:102 

 oķıġu Kur’ân 

ol bitig belgüleri ol oķıġu belgülüg. 30/19b1=15:1  

tapunġu ilah, Tanrı 

yer içinde hem ķođar sėni hem tapunġularıŋıznı. 28/11b1=7:127 

 -(X)ş: 

alķış selam, esenlik, dua. 

Alķış aymaķ yarlıķaġan iđidin. 34/14a1=36:58 

küsüş  esma-i hüsnada aziz 

ol Taŋrı küsüş bütün işlig turur. 28/69a2=8:10 

 (X)m: 

ölüm ölüm, mevt 

berāber olarnıŋ tiriglikleri, ölümleri. 36/99b1=45:21 
1.4. Yalın İsimler 

iđi  Tanrı, Rabb 

anıŋ bilmeki iđim üskinde ol. 28/56a3=7:187 

 iş  amel, iş 

oŋarsın sizke işleriŋizni hem örtsün siziŋ yazuķlarıŋıznı. 
33/26a1=33:71 

ķın  azap 

belgürtürler ökünmişlerni ķaçan körseler ķınnı. 33/50b3=34:33 

 ķul  kul, abd 

ündeyürler Taŋrıda ađındın, ķullar mu erür sizler teg. 28/60a4=7:194 

ot cehennem ateşi 

yalġan tuttılar anı olar ĥāżır ķılınmışlar oŧķa. 34/36a2=3737:127 

öz nefs, can 

ol kim kömdüŋüz özleriŋizke, tatıŋlar anıŋ yanutın kim kömdüŋüz. 
29/26b2=9:35 

tamuġ cehennem 

bu ögür tamuġ ėşleri ol. 27/25a2=5:10 

borġu  sur, İsrafil adlı meleğin kıyamette üfleyeceği 
söylenen boru 

ol kün kim ürlür borġu içiŋe. 31/69b3=20:102 



1.5. Ödünçlenen İsimler 

yalavaç/yalawaç (1) nebi, peygamber 

vaǾde kıldı Taŋrı rāst aydı yalavaçlar. 34/12a3=36:52 

yalavaç/yalawaç (2) elçi, vahiy meleği, Cebrail 

aldımız bir awuç topraķ yalawaç izindin. 31/67a3=20:96, 

uçmaĥ/uçtmaĥ/uştmaĥ cennet 

kigürgi üçün müǾminlerni hem müǾminlerni uçtmahlarķa aķar 
astında arıķlar ... 37/28b3=48:5 

1.6. İsim Tamlaması 

ķoy tewe  kurban edilecek küçük veya büyük baş hayvan 

yıġdılar sizni mescid-i ĥarāmdın ķoyuŋızlarnı teweŋizlerni yıġmış 
erdiler tegmekdin orunlarıŋa. 37/43b2=48:25 

 ten tileki şehvet, nefsin kötü arzuları 

uđmaŋ ten tilekine. 26/92a1=4:135 

uçmaĥ ķızları huri 

bütünlükin uştmaĥ bođnı bu kün meşġūlluķ içre uçmā ķızları 

 birle. 34/13b1=36:55 
2. Sıfat Kategorisi İçerisinde Yer alan Türkçe Dini Terimler 

2.1.Sıfat-Fiil Ekleriyle Oluşan Dini Terimler 
-gAn: 

açġan En doğru hüküm veren, esma-i hüsnada Fettah 

ol açġan bitgen. 33/46a1=34:26 

bitgen iman eden, mü'min 

bėrgenler zekātnı hem bitgenler. 27/6a1=4:162 

eşitgen  duyan, işiten, esma-i hüsnada semi 

ol Taŋrı eşitgen bilgen ol. 25/2b3=3:121 

igitgen  İlah, Rab 

barġıl sen, sėni igitgen, toķuşuŋlar ikegü, biz munda olduruġlılar-miz.  
27/36b1=5:24 

keçürgen / örtgen bağışlayıcı, affeden, esma-i hüsnada afuvv 

erür Taŋrı keçürgen örtgen ulaştı yarlıķaġan. 26/66b1=4:43 

örtgen  bağışlayıcı, affedici, esma-i hüsnada gafur 

ol Taŋrıka örtgen yarlıķaġan ol. 25/4b2=3:129 

saķışlaġan hesap görücü (Allah) 

tap Taŋrı saķışlaġan. 33/8b3=33:39 

tanġan  inkar eden, küfre giren, kafir 

ol Taŋrı köndürmez anı kim ol yalġançı tanġan turur. 34/78b2=39:3 

tapġan tapan, kulluk eden, abid 

men tapġanlarnıŋ evveli men. 36/72b2=43:81 

toķuşġan Allah yolunda cihat eden, mücahit 



sınayur sizni ançaķa tegi biginçe toķuşġanlarnı sizdin. 37/21b2=47:31 

Törütgen yaratan, yaratıcı, rab 

şükr ol Taŋrıķa kökler törütgen hem yerlerni. 33/63b1=35:1 

kirtgüngen iman eden 

eger iki ögür kirtgüngenlerdin öldürüşseler yaraşturuŋlar. 
37/59a3=49:9 

uġan her şeye gücü yeten, muktedir, esma-i hüsnada kadir 

ol Taŋrı ķamuġ neŋ üze uġan ol. 27/31a3=5:17 

uķġan haberdar olan, esma-i hüsnada habir 

ķturdı maŋa anı bilgen uķġan. 38/90b1=66:3 

üküş bėrgen çok bağışta bulunan, esma-i hüsnada vehhab 

bergil maŋa mülkni, kerekmez kim kimerseke mėndi kiđin, sen sen 
üküş bėrgen. 34/61a3=38:35 

üküş örtgen çok bağışlayan, affedici, esma-i hüsnada 
gaffar 

kökler iđisi hem yerler idisi hem ol iki ara Ǿazįz üküş örtgen. 
34/71a1=38:66 

yarlıķaġan(1) merhametli, esma-i hüsnada rahim 

yarlıķaġay Taŋrı sizni, ol yarlıķaġanlarda yarlıķaġanraķı ol. 
30/10a2=12:92 

yarlıķaġan(2) bağışlayıcı, esma-i hüsnada gafur 

ol Taŋrı örtgen yarlıķaġan ol. 25/4b2=3:129 

 -DAçI: 

ķorķuttaçı  uyarıcı, peygamber 

her-āyine men ķorķuttaçı men belgülüg.30/31b1=15:89 

törütteçi yoktan var eden, yaratıcı 

men törütteçi men bir yaŋluk ādeminį ķuruġ balçıķdın, kök tınçımış 
livādın. 30/21b1=15:28 

 -(X)glI: 

bitigli  inanan, iman eden, mü'min 

ayġaylar: kendü ermez erdiŋizler bitigliler. 34/23a2=37:29 

boyun bėrigli  müslüman 

sewerler anlar kim tandılar eger boyun bėrigliler erse. 30/19b2=15:2 

bütügli   inanan, iman eden 

nėni kim keldürse sen onu bizke nişāndın ... ermez miz saŋa bütügliler. 
28/14b3=7:132 

ķorķutuġlı  korkutucu, uyarıcı 

ķaçan ĥükm ķılındı erdw yandılar bođunlarıŋa ķorķutuġlılar. 
31/83b1=46:29 

könügli  doğru yola giren, hidayete eren 



kimni kim köndürse Taŋrı ol könügli taķı kimni kim ķışursa bu ögür 
ķamuġ ziyānlıġlar. 28/51b2=7:178 

tanıġlı  kafir, iman etmeyen, inkar eden 

anlar kim erdiler Taŋrınıŋ āyātlarıŋa tanıġlılar. 35/60b1=40:63 

törütüglü yaratan, yaratıcı 

yā Taŋrı, ey kökler törütügli hem hem yer törütügli. 35/4a2=39:46 

yarlıķaġlı(1) merhamet eden, esma-i hüsnada rahim 

örtgen yarlıķaġlı. 28/30a2=7:153 

yarlıķaġlı(2) çokça bağışlayan, esma-i hüsnada vahhab 

azu olar üskinde mü iđiŋiŋ ħazineleri Ǿazįz yarlıķaġlı. 34/49b1=38:9 

yarlıķaġlı(3) bağışlayan, esma-i hüsnada gafur 

bitig indürmek Taŋrıdın Ǿazįz bilgen yazuķ yarlıķaġlı.35/23a1=40:3 

yükünügli secde eden, sacid 

tüşüŋler aŋar yüknügliler. 30/22a2=15:29  

-mIş 

atanmış öđ ecel 

Yaġumış oķ bolġay atanmış öđleri. 28/55b1=7:185 

 buyrulmış  farz 

bėriŋ olarķa terlerini, buyrulmuş. 26/3a3=4:24 

ıđılmış  peygamber, nebi, elçi 

aydı: ne ol işinŋiz ey ıđılmışlar. 30/27b2=15:57 

 ķınanmış  (cehennemde) azap edilmiş, muazzeb 

ermez-miz ķınanmışlar. 35/52a3=34:35 

kirtgünmis  inanmış, iman etmiş kimse, mümin 

ķamuġları anlarķa kitgünmiş tururlar. 33/56a1=34:41 
2.2. Zarf-fiil Ekleriyle Oluşanlar 

-I: 

Köni2  

-gUçI: 

ķorķu/ıġġuçı  uyarıcı, peygamber, nebi 

ķorķutġuçılar cezā küniŋizke ķarışġu bu. 35/19a2=39:71 
2.3. Sıfat Tamlaması Şeklinde Oluşanlar 

Arıġ Cān yaǾnį Cibrįl vayih meleği, Cebrail 

ayġıl: indürdi anı Arıġ Cān yaǾnį Cibrįl İđiŋdin. 30/86b12=16:102 

                                                           
2 köni sözcüğünün “düz, doğru” anlamında çeşitli metafor yapıları içerisinde kullanıldığını belirterek sözcüğün *kön- 
fiilinden geldiği belirtilmektedir. kön- fiili hakkında Clauson, şaşırtıcı şekilde geniş anlamlara sahip olup temelde “düz bir 
yolda olmak” anlamında kullanıldığını ve çeşitli metaforlar oluşturduğunu (Clauson 1972:726) belirtmektedir. Sözcük, 
Arapça hidayet sözcüğünün dilde tutulmasına karşı direnç göstermeyerek yerini bu sözcüğe bırakmıştır.  

 



bir Taŋrı tek Allah 

Taŋrı yoķ tapunmaķķa meger bir Taŋrı. 34/24b2=37:35 

iki yüzlüg  münafık 

müjde bėrgil iki yüzlüglege anlarķa ķın açıtıġlı. 35/28b3=4:138 

kiđinki kün  ahiret  

anlar kim kirtgünmesler kiđinki künke. 30/58b1=16:60 

kiđinki sarāy   ahiret, ahiret sarayı 

kiđinki sarāy eđgürek nėme körklüg ol saķnuķluķ sarāyı. 
30/42b3=16:30 

köni işlig  hüküm ve hikmet sahibi, esma-i hüsnada 
hakim 

Taŋrı bigen turur köni işlig. 37/59a2=49:8 

köni yol  doğru yol, hidayet 

bu, belgürtmek bođunķa hem köni yol hem pend saķnuķlarķa. 
25/8b3=3:138 

körklüg ķılıġlı  iyi amelli, ameli iyi olan kimse, muhsin 

ol ikiniŋ Ǿayāllarındın körklüg ķılıġlı, žulm ķılıġlı öziŋe belgülüg. 
34/33a1=37:113 

saķış küni kıyamet 

bütünlükin seniŋ üze ol ķarġış saķış küniŋge tegi. 30/23b3=15:35 

uluġ kün kıyamet günü 

tėrer sizni uluġ kün tuta kim sėzig yoķ. 36/103a1=45:26 

uluġ yazuķ büyük günah, kebair 

eger sınardın tursa siz uluġ yazuķlardın andın kim yıġlur siz. 
26/8b3=4:31 

yaķın tiriglık dünya hayatı, fani dünya 

topladıŋız yaķın tiriglikni soŋ saraydın. 29/29b2=9:38 

yaruķ yol şeriat 

ķamuġķa ķıldımız sizdin yaruķ yol hem çerāġ. 27/53b3=5:48 

yazuķluķ (kişi)  günahkar, mücrim 

ol Taŋrı sewmez kim kim bolsa ħıyānet ķılġan yazuķluġ. 
26/73b3=4:107 

 Sıfat tamlamaları kategorisi içerisinde sıfat-fiil eklerini alarak 
sıfat +isim şeklinde sıfat tamlamaları oluşturulabilmektedir.  

bitgen ķunçuy iman eden kadın, mü'mine 

eger ŧalāķ ķılsa sizni tegşürgey aŋar cüftler yaħşı sizdin boyun 
suġanlar, bitgen ķunçuylar. 38/91b3=66:5 

boyun bėrmiş ķunçuy  müslüman kadın, mü'mine 

boyun bėrmiş ķunçuylar... 33/3b2=33:35  

boyun suġan ķunçuy  müslüman kadın, mü'mine 



15:2 38/91b3=9:79 

kirtgünmiş eren  mümin erkek 

kirtgünmiş erenler, kirtgünmiş ķunçuylar. 33/3b3=33:35 

 kirtgünmiş ķunçuy  mümin kadın 

kirtgünmiş erenler, kirtgünmiş ķunçuylar. 33/3b3=33:35 

tapmış ķunçuy  inaçlı kadın, mümine 

ey peyġāmber, ķaçan kelseler saŋa tapmış ķunçuylar beyǾet ķılsalar 
seniŋ birle ortaķ ķatmaķları üze.. 38/37a3=64:13 

arıġ (2)  kutsal, mukaddes 

  suçulġıl iki naǾleynniŋi, sen özde arıġ ŧuvā atlıġ. 31/39a3=20:12 

 yüksek yüce, ulu, esma-i hüsnada aliyy 

ol taŋrı erür yüksek uluġ. 26/12b1=4:35 

tapunġan ... ķunçuy ibadet eden kadın 

tegşürgey aŋar cüftler yaħşı sizdin ... namāz ķılġanlar, tevbe 
ķılġanlar, tapunġanlar, rūze tutġanlar, yüzi açuķ ķunçuylar. 
38/92a1=66:5 

3. Fiil Kategorisi İçerisinde Türkçe Dini Terimler 

3.1. Türkçe Fiiller 

 arıġla-  tesbih etmek  

uluġ tutuŋ anı hem aġırlaŋ anı yime arıġlaŋlar anı erte taķı kėçe. 
37/31b1=48:9 

az-  azmak, doğru yoldan çıkmak 

çın oķ azdı, azmaķ ıraķ. 26/80a1=4:116 

bit-(1)  ibadet  

ıđtımız tegme ögür içinde bir yalavaç kim bitiŋler Taŋrıķa. 
30/46b3=16:36 

bit-(2)  İman 

ey anlar kim bittiler, yėmeŋler ribānı.25/4b3=3:130 

büt- inanmak, iman etmek 

andaġ ermez kim anlar bütmezler āħiretķa. 33/32a3=34:8 

ötel- (namaz) eda edilmek 

ķaçan ötelse namāz, saçıŋ yer içinde, tileŋ Allāhınıŋ fażlındın. 
38/55a3=62:10 

seç- vahyetmek, bidirmek 

seçtimiz aŋar ol işni kim bularnıŋ ķuđruķları kesilmiş ol taŋ başında 
kirgenler. 30/28a1=15:66 

arıt-  günahlardan arıtmak 

arıturlar özlerini kendü Taŋrı arıtur kimni kim tilese. 26/24a1=4:49 

yan- tövbe etmek 



emdi kim yansa taķı bitse ķılsa eđgülük bolġay kim kim bolsa 
ķurtulmuşlardın. 32/42a2=28:67 

yarlıķat- günahları bağışlatmak 

eger yıġılsalar küfrdin yarlıķatur olar anlarnı. 28/85a2=8:38 
3.2. İsim+ Yardımcı Fiil Şeklinde Oluşanlar 

Bu grup içerisinde yer alan birleşik fiiller, sıfat-fiil eklerini 
alarak Arapça ve Farsça terimlere karşılık Türkçe terimler oluşturulur. 

ađaķın ķıl- namazı tam erkanı ile yerine getirmek 

anlar kim yapşurlar bitigke, ađaķın ķılurlar namāznı. 28/45b1= 7:170 

ađaķın ķılıġlı namaz kılan (kişi) 

ađaķın ķılıġlılar namāznı, bėrgenler zekātnı. 27/5b3=4:162 

ađaķın turġan namaz kılan (kişi) 

kim ol ađaķın turġan tün vaķtlerinde secde ķılıġlı. 34/84a3=39:9 

ađaķın turġan eren Allah'a itaat eden erkek  

kirtgünmiş erenler kirtgünmiş ķunçuylar, ađaķın turġan tişiler. 
33/3b3=33:35 

ađaķın turġan tişi Allah'a itaat eden kadın 

kirtgünmiş erenler kirtgünmiş ķunçuylar, ađaķın turġan tişiler. 
33/3b3=33:35 

ađaķın tut- (namazda) kıyam etmek, ayakta durmak 

Tevbe bėrdi Taŋrı sizlerke ađaķın tutuŋlar namāznı. 38/9a3=58:13 

arıġ ay- tesbih etmek 

arıġ ayur aŋar ol kim kökler içinde azu yer içinde. 38/32b2=59:24 

arıġ yād ķıl- tesbih etmek 

arıġ yād ķılur Taŋrını nė kim yėti ķat kök içinde nė kim yėr içinde 
turur. 38/49b1=62:1 

arıġlık birle yād ķıl- tesbih etmek 

arıġlıķ birle yād ķılur Taŋrını ol kim kökler içinde ol kim yerler içinde 
turur. 38/65b1=64:29 

artuķ ķat- şirk koşmak 

kim kim artuķ ķatsa Taŋrıķa çın-oķ yalġan ķoştı uluġ yazuķnı. 
26/23b2=4:48 

boynaġu boynun sıġan esma-i hüsnada Kahhar 

ol erk bu kün ol Taŋrıķakim bir turur boynaġukarnıŋ boynın sıġan 
turur. 35/31b2=40:16 

boyun bėrigli  müslüman 

sewerler anlar kim tandılar eger boyun bėrigliler erse. 30/19b2= 

ķatıġsız ķılıġlı   günahtan arınmış, muhlis 

senin ķıllarıŋ anlardın ķatıġsız ķılıġlılar. 30/25a1=15:40 

köni yolķa kirigli hidayete eren, doğru yola giren 



ol bilgenrek ol köni yolķa kirigliler. 30/99b2=16:125 

köni yolķa könmiş  hidayete eren, doğru yola giren 

bolġay kim bu ögür bolġalar köni yolķa könmişlerdin. 29/13b3=9:18 

köŋül urġan tevekkül eden, mütevekkil 

tap turur maŋa Taŋrı, anıŋ üze köŋül urur, köŋül urġanlar. 
31/74b1=39:38 

taġda yatġan rahip 

ey anlar kim bittiler üküş bilgelerden, taġda yatġanlardın, yėryürler 
bođunnuŋ māllarını. 29/25a2=9:34 

Taŋrı fermānındın çıķġan  fasık 

Taŋrı fermānındın çıķġanlar. 38/30b3=59:19 

Taŋrıķa yanġan Allah'a yönelen, muhib 

nişān bar ķamug Taŋrıķa yanġan ķulķa. 33/33a3=34:9 

Taŋrı tuta and Allah'a and olsun ki! 

Taŋrı tuta and sorlur sizler andın kim yalġan yaratur sizler. 
30/56b3=16:56 

ulaşu yarlıķaġan  merhameti bol olan, esma-i hüsnada 
rahim, rahman, gafur 

erür Taŋrı atı birle ulaşu yarlıķaġan, üküş raĥmetlig. 26/66b1=15 

yarlıġdın çıķıġlı yoldan çıkan, fasık 

munu körkitür men sizke yarlıgdın çıķıġlarķa. 28/24a1=7:145 

yazuķ ķılġan günahkar 

boynaġuluķ ķıldıŋız, erdiŋiz yazuķ ķılġan bođun. 36/106a3=45:31 

yazuķ ķılıġlı günahkar 

üđürdi Taŋrı biziŋ üze neçeme bolsa-miz yazuķ ķılıġlılar. 
30/9b3=12:91 

yazuķ ört- (Allah'ın) günahları bağışlaması 

sen biziŋ erkligimiz sen örte bėrgil yazuķumıznı. 28/32a2=7:155 

yazuķ örtgen günahları bağışlayan, esma-i hüsnada gafur 

Taŋrı yazuķ örtgen yarlıķaġan ol. 37/56b1=49:5 

yazuķ örtügli günahları bağışlayan, esma-i hüsnada gafur  

yarlıķaġıl bizni sen, yazuķ örtüglilerde yėgreki sen. 28/32a3=7:155 

yazuķ tök- günahlardan arınmak 

aytıŋlar: yazuķlarımıznı töke bėrgil kiriŋ ķapuġķa yüknü. 
28/38b2=7:161 

yinçke körüglü laŧįf lütfu bol olan, esma-i hüsnada latif 

Taŋrı yinçke körklü laùįf turur. 36/13b3=42:19 
3.3. Fiil+Zarf-Fiil Eki+ Fiil 

yarlıķatu ķol- istiğfar etmek, (Allah'tan) bağışlanma dilemek 



anlar ançada küç ėtseler özleriŋe, kelseler saŋa, yarlıķanı ķolsalar 
Taŋrıdın.26/36b3=4:64  

yarlıķatu tile- istiğfar etmek 

yarlıķatu tilegil olardın. 25/22b3=3:159 

 Yabancı İslami Terimler Üzerine Gramatik İnceleme 
1. İsim Kategorisi İçerisinde Yer Alan Yabancı Arapça ve Farsça 

Terimler 
1.1. Yapım Ekleriyle Oluşanlar 

Ǿaybsuz Her istediğini yapmaya gücü yeten, esma-i hüsnada 
Cebbar 

yoķ anda ađın Taŋrı meger ol erklig, ... miśl yoķ, Ǿaybsuz. 
38/32a1=59:23 

ħaberli  her şeyden haberi olan, esma-i hüsnada habir 

 ol Taŋrı erür bilgen ĥaberli. 26/13a3=4:35 

kāfirlıķ  küfe, kafirlik 

kim kim tansa anıŋ üze turur kāfirlıķı. 33/79b2=35:39 

peyġāmberlıķ peygamberlik, risalet 

yaǾķūp oġlanlarıķa bitig hem ĥikmet hem peyġāmberlıķ rūzį 
bėrdimiz. 36/96a2=45:16 

yad ķılġu Kur’ân-ı Kerim, zikr 

belgülüklerni, bitilmişlerni indürdümiz seniŋ tapa yād ķılġu. 
30/51b2=16:44 

1.2. İsim-Fiil Ekiyle Oluşanlar 

şükr aymaķ  hamdetme, şükretme 

tesbįĥ ayġıl iđiŋe şükr aymaķ birle. 37/80a3=50:39 
1.3. Yalın ve Türemiş İsimler  

ķıyamet ... yanį ķopmaķ  kıyamet 

hįç asıġ ķılmaz sizke yaġuķlarıŋız yime oġlanlarıŋız ķıyamet yaǾnį 
ķopmaķ küninde. 38/36a2=60:3 

resūl yaǾnį yalavaç peygamber 

sizdin tutmadılarTaŋrıda ađın, resūli yaǾnį yalavaçıda ađın. 
29/12a1=9:16 

1.4. Tamlama Şeklinde Oluşunlar 

İsrāfįl üni Kıyametin kopacağı saatte üflenecek olan borunun 
sesi, sur, korkunç ses 

anıŋ üçün ol bir ün/İsrāfįl üni ançada olar baķarlar. 34/20b2=37:19 

peyġāmber ėwi bođnı  peygamber ailesi, ehl-i beyt 

tileyür Taŋrrı kiterse sizdin Ǿaźābnı, ey peyġāmber ėwi bođnı, arıtsa 
sizlerni. 33/3a1=33:33 

2. Sıfat Kategorisi İçerisinde Yer Alan Arapça ve Farsça Dini 
Terimler 

2.1. Sıfat Tamlaması Şeklinde Oluşanlar 

āzād tişi imanlı hür kadın, mümine 



alın āzād tişiler uraġutlardın. 26/1b1=4:24 

bėş namāz beş vakit namaz 

körklüg bāķįler yaǾnį bėş namāz eđgürek İđiŋ üskinde yanutın hem 
eđgeürek asıġdın.  31/30a3=19:76 

eđgü körklüg vaǾde  en güzel vaat, cennet 

ķamuġķa vaǾde ķıldı Taŋrı eđgü körklüg vaǾde. 26/64a1=4:95  

kėŋ raĥmetlig   geniş merhamet sahibi, esma-i hüsnada vasi 

erür Taŋrı kėŋ raĥmetlig ĥakįm. 26/89a1=4:130 

ķutluġ namāzlı  zekātlı  mübarek 

ķıldı mėni peyġāmber hem ķıldı mėni ķutluġ namāzlı zekātlı.  

müǿmine uraġut  iman eden kadın, mümine 

nikāh ķılmaķķa āzād müǿmine araġutlarnı. 26/4a2=4:25 

müǿmin eren   iman eden erkek, mümin 

tevbe bėrür Taŋrı müǿmin erenler üze, müǿmin ħatunlar üze. 
33/27b1=33:73 

 müǿmin ħatun  iman eden kadın, mümine 

tevbe bėrür Taŋrı müǿmin erenler üze, müǿmin ħatunlar üze. 
33/27b1=33:73 

müǿmin uraġut  iman eden erkek, mümin 

müǿminler, müǿmin uraġutlar amarıları amarınıŋ dōstları. 
29/50b3=9:71 

 raĥmetlig/ġ merhametli (Tanrı)  

üküş raĥmetlig Taŋrı. 31/17b3=19:45 

rūze tutġan eren oruçlu tutan erkek 

rūze tutġan erenler, rūze tutġan tişiler. 33/4b2=33:35 

rūze tutġan ... ķunçuy  oruç tutan kadın 

tegşürgey aŋar cüftler yaħşı sizdin ... tevbe ķılġanlar, tapunġanlar, 
rūze tutġanlar, yüzi açuk ķunçuylar. 38/92a1=4:92 

rūze tutġan tişi  oruç tutan kadın 

rūze tutġan erenler, rūze tutġan tişiler. 33/4b2=33:35 

soŋ sarāy  ahiret 

terk bolġay kim ayġay soŋ ķalġanlar. 37/35b2=48:15 

şefįǾçi şefaat eden, şefaatçi 

azu tuttılar mu Taŋrıdın ađın şefįǾçi. 35/2a3=39:43 

ŧalāķ küni kavuşma, kıyamet (günü) 

ķođı ıđur ķurǾānnı fermānındın kimnüŋ üze tilese ķullarındın ķorķıtġu 
üçün ŧalāķ küninde. 35/31a2=40:15 

üküş raĥmetlig rahmeti bol olan, esma-i hüsnada 
rahman, rahim 

başladım Taŋrı atı birleulaşu yarlıķaġan üküş raĥmetlig. 30/18b1=15 



yād ķılġan eren Allah'ı zikreden erkek, zakir 

yād ķılġan erenler Taŋrını, üküş yād ķılġan tişiler. 33/5a1=33:35 

yād ķılġan tişi  Allah'ı zikreden kadın 

Taŋrını, üküş yād ķılġan tişiler. 33/5a1=33:35 
3. Fiil Kategorisi İçerisinde Sıfat-Fiil Eki Almış Yabancı Terimler 

Ǿamel ķıl- (dinin buyruklarını tastamam) yerine getirmek 

peridin ol kim Ǿamel ķılur anıŋ utrusında İđi yarlıġı birle 

ġalebe ķılġan  üstün gelen, esma-i hüsnada kahhar 

yoķ ađın Taŋrı meger bir Taŋrı ġalebe ķılġan. 34/70b2=38:65 

ĥarām ķılınmış  haram edilmiş şey, yasak 

aydı Taŋrı: ĥarām ķılınmış erür olar üze. 27/37a2=5:26 

ĥaŧā ķılıġlı  günah işleyen, günahkar 

bütünlükin bu ķāfįr taķı Hāmān, ol ikiŋ süleri erdiler ħaùā ķılıġlılar. 
32/7a1=28:8 

işāret ķıl(ı)n-  vahyedilmek 

ançada işāret ķıldımız seniŋ anaŋķa ol kim işāret ķılnur.  
29/42b3=9:60 

müǿmin yaǾnį bitigli iman eden, mümin 

bütünlükin anıŋ içinde belgü müǿminler yaǾnį bitiglilerke. 
32/45a3=29:44 

rūzį bėrgen rızk veren, rızıklandıran, esma-i hüsnada razık 
ve rahim 

Taŋrı atı birle rūzį bėrgen yarlıķaġan.37/83a1=19:44 

secde ķılıġlı secde eden, sacid 

kemşildiler cādūlar secde ķılıġlılar. 31/55b2=20:70 

tesbįĥ aytıġlı Allah'ı tesbih eden kimse, müsebbih 

biz musaħħar ķıldımız taġlarnı anıŋ birle tesbįĥ ķılurlar kėçe hem kün 
tuġmuş vaķtta. 34/52b1=40:7 

tevbe ķabūl ėtken affedici, tövbeyi kabul eden, esmai 
hüsnada tevvab 

tevbe ķabūl ėtken ulaşu yarlıķaġan ol. 26/37a2=4:64 

tevbe ķılġan ... ķunçuy tövbe eden (müslüman) kadın 

tevbe ķılġanlar, tapunġanlar, rūze tutġanlar, yüzi açuķ ķunçuylar hem 
ķızlar. 38/92a1=66:5 

Türkçe İslami Terimler Üzerine Ad bilimsel İnceleme 

1. “Tanrı” kavramı ilgili terimler  

1.1. “Yaratıcı “kavramıyla ilgili terimler 

arıġ ay- tesbih etmek 

arıġ ayur aŋar ol kim kökler içinde azu yer içinde. 38/32b2=59:24 

arıġ yād ķıl-  tesbih etmek 



arıġ yād ķılur Taŋrını nė kim yėti ķat kök içinde nė kim yėr içinde 
turur. 38/49b1=62:1 

arıġlık birle yād ķıl- tesbih etmek 

arıġlıķ birle yād ķılur Taŋrını ol kim kökler içinde ol kim yerler içinde 
turur. 38/65b1=64:29 

arıġla-  tesbih etmek 

uluġ tutuŋ anı hem aġırlaŋ anı yime arıġlaŋlar anı erte taķı kėçe. 
37/31b1=48:9 

arıġlıķ  münezzeh, sübhan 

ayurlar teŋrike ķızlar, anıŋ arıġlıķı olarķa ol ne kim küser erse sizler. 
30/57a2=16:57 

baħşįşlıġ rahmet eden 

uluġ baħşįşlıġ. 34/46b1=38 

Bār/Bār ħudāyā (Far.) Tanrı 

Ey Bār ħudāyā... 28/81a3=8:32 

bir Taŋrı tek Allah 

Taŋrı yoķ tapunmaķķa meger bir Taŋrı. 34/24b2=37:35 

iđi  Tanrı, Rabb 

anıŋ bilmeki iđim üskinde ol. 28/56a3=7:187 

igitgen  İlah, Rab 

barġıl sen, sėni igitgen, toķuşuŋlar ikegü, biz munda olduruġlılar-miz.  
27/36b1=5:24 

ögdi hamd 

ögdi Teŋrike yoķ kim üküşrekleri bilmesler. 30/69a3=16:75 

örtgen  bağışlayıcı, affedici, esma-i hüsnada gafur 

ol Taŋrıka örtgen yarlıķaġan ol. 25/4b2=3:129 

raĥmetlig/ġ merhametli (Tanrı) 

üküş raĥmetlig Taŋrı. 31/17b3=19:45 

şefįǾçi şefaat eden, şefaatçi 

azu tuttılar mu Taŋrıdın ađın şefįǾçi. 35/2a3=39:43 

Taŋrı/Teŋri  Tanrı, Allah 

anlar kim erdiler Taŋrınıŋ āyātlarıŋa tanıġlılar. 35/60b1=40:63 

ŧapmaķķa tapılacak olan, ilah 

Taŋrı yoķ tapmaķķa meger ol Taŋrı üze köŋül evveli men. 
36/70b3=64:13 

tapunġu ilah, Tanrı 

yer içinde hem ķođar sėni hem tapunġularıŋıznı. 28/11b1=7:127 

tapmaķķa Taŋrı ilah, Tanrı 

Taŋrı yoķ tapunmaķķa meger bir Taŋrı. 34/24b2=37:35 



tapunguluķ iđi  tapılacak, ilah 

yoķ tapunġuluķ iđi meger ol. 28/35b1=7:158 

tapunguluķ iđi  tapılacak, ilah 

yoķ tapunġuluķ iđi meger ol. 28/35b1=7:158 

törütgen yaratan, yaratıcı, rab 

şükr ol Taŋrıķa kökler törütgen hem yerlerni. 33/63b1=35:1 

törütmek yaratılış, yaratma 

arturur törütmek içre nė kim tilese. 33/64a2=33:1 

törütteçi yoktan var eden, yaratıcı 

men törütteçi men bir yaŋluk ādeminį ķuruġ balçıķdın, kök tınçımış 
livādın. 30/21b1=15:28 

törütüglü yaratan, yaratıcı 

yā Taŋrı, ey kökler törütügli hem hem yer törütügli. 35/4a2=39:46 

yaratıġ yaratılış, halk etmek 

ol kimerse kim uzun Ǿömr bėrür-miz aŋa, ķođı ewrer-miz anı yaratıġ 
içinde. 34/17a3=36:68 

1.2. “Esma-i Hüsna” ile ilgili terimler 

açġan  En doğru hüküm veren, esma-i hüsnada Fettah 

ol açġan bitgen. 33/46a1=34:26 

arıġ (3)  münezzeh Allah, esma-i hüsnada süphan 

Ol arıġ Taŋrı musaħħar ķıldı munı. 36/41b1=43:13 

artuķluķ bėrmek iđisi  lütuf sahibi (Allah), esma-i hüsnada 
latif 

Taŋrı uluġ artuķluķ bėrmek idisi ol. 28/79b3=8:29 

Ǿaybsuz her istediğini yapmaya gücü yeten, esma-i hüsnada 
Cebbar 

yoķ anda ađın Taŋrı meger ol erklig, ... miśl yoķ, Ǿaybsuz. 
38/32a1=59:23 

boynaġu boynun sıġan esma-i hüsnada Kahhar 

ol erk bu kün ol Taŋrıķakim bir turur boynaġukarnıŋ boynın sıġan 
turur. 35/31b2=40:16 

eşitgen  duyan, işiten, esma-i hüsnada semi 

ol Taŋrı eşitgen bilgen ol. 25/2b3=3:121 

ġalebe ķılġan  üstün gelen, esma-i hüsnada kahhar 

yoķ ađın Taŋrı meger bir Taŋrı ġalebe ķılġan. 34/70b2=38:65 

ħaberli  her şeyden haberi olan, esma-i hüsnada habir 

 ol Taŋrı erür bilgen ĥaberli. 26/13a3=4:35 

keçürgen / örtgen  bağışlayıcı, affeden, esma-i hüsnada afuvv 

erür Taŋrı keçürgen örtgen ulaştı yarlıķaġan. 26/66b1=4:43 



kėŋ işlig  rahmeti bol olan, geniş ihsan sahibi, esma-i hüsnada 
vasi 

Taŋrı kėŋ işlig bigen ol. 27/59b2=5:54 

kėŋ raĥmetlig   geniş merhamet sahibi, esma-i hüsnada vasi 

erür Taŋrı kėŋ raĥmetlig ĥakįm. 26/89a1=4:130 

köni işlig  hüküm ve hikmet sahibi, esma-i hüsnada hakim 

Taŋrı bigen turur köni işlig. 37/59a2=49:8 

küsüş  esma-i hüsnada aziz 

ol Taŋrı küsüş bütün işlig turur. 28/69a2=8:10 

rūzį bėrgen rızk veren, rızıklandıran, esma-i hüsnada razık ve 
rahim 

Taŋrı atı birle rūzį bėrgen yarlıķaġan.37/83a1=19:44 

saķışlaġan  hesap görücü (Allah), esma-i hüsnada hasib 

tap Taŋrı saķışlaġan. 33/8b3=33:39 

uġan her şeye gücü yeten, muktedir, esma-i hüsnada kadir 

ol Taŋrı ķamuġ neŋ üze uġan ol. 27/31a3=5:17 

uķġan haberdar olan, esma-i hüsnada habir 

ķturdı maŋa anı bilgen uķġan. 38/90b1=66:3 

ulaşu yarlıķaġan  merhameti bol olan, esma-i hüsnada rahim, 
rahman, gafur 

erür Taŋrı atı birle ulaşu yarlıķaġan, üküş raĥmetlig. 26/66b1=15 

uluġ baħşįşlıġ  esma-i hüsnada rahman 

başladım Taŋrı atı birle uluġ baħşįşlıġ ulaşu yarlıķaġan. 34/46b1=38 

üküş bėrgen çok bağışta bulunan, esma-i hüsnada vehhab 

bergil maŋa mülkni, kerekmez kim kimerseke mėndi kiđin, sen sen 
üküş bėrgen. 34/61a3=38:35 

üküş örtgen çok bağışlayan, affedici, esma-i hüsnada gaffar 

kökler iđisi hem yerler idisi hem ol iki ara Ǿazįz üküş örtgen. 
34/71a1=38:66 

yarlıķaġlı(1) merhamet eden, esma-i hüsnada rahim 

örtgen yarlıķaġlı. 28/30a2=7:153 

yarlıķaġlı(2) çokça bağışlayan, esma-i hüsnada vahhab 

azu olar üskinde mü iđiŋiŋ ħazineleri Ǿazįz yarlıķaġlı. 34/49b1=38:9 

yarlıķaġlı(3) bağışlayan, esma-i hüsnada gafur 

bitig indürmek Taŋrıdın Ǿazįz bilgen yazuķ yarlıķaġlı.35/23a1=40:3 

yarlıķaġan(1) merhametli, esma-i hüsnada rahim 

yarlıķaġay Taŋrı sizni, ol yarlıķaġanlarda yarlıķaġanraķı ol. 
30/10a2=12:92 

yarlıķaġan(2) bağışlayıcı, esma-i hüsnada gafur 



ol Taŋrı örtgen yarlıķaġan ol. 25/4b2=3: 129 

yazuķ örtgen günahları bağışlayan, esma-i hüsnada gafur 

Taŋrı yazuķ örtgen yarlıķaġan ol. 37/56b1=49: 5 

yazuķ örtügli günahları bağışlayan, esma-i hüsnada gafur  

yarlıķaġıl bizni sen, yazuķ örtüglilerde yėgreki sen. 28/32a3=7: 155 

yinçke körüglü laùįf lütfu bol olan, esma-i hüsnada latif 

Taŋrı yinçke körklü laùįf turur. 36/13b3=42: 19 

yüksek yüce, ulu, esma-i hüsnada aliyy 

ol taŋrı erür yüksek uluġ. 26/12b1=4:35 

2.  “Hz. Muhammed” ve “peygamberlik” kavramıyla ilgili 
terimler 

ıđılmış  peygamber, nebi, elçi 

aydı: ne ol işinŋiz ey ıđılmışlar. 30/27b2=15:57 

ķorķu/ıġġuçı  uyarıcı, peygamber, nebi 

ķorķutġuçılar cezā küniŋizke ķarışġu bu. 35/19a2=39:71 

ķorķutuġlı  korkutucu, uyarıcı 

ķaçan ĥükm ķılındı erdw yandılar bođunlarıŋa ķorķutuġlılar. 
31/83b1=46:29 

ķorķuttaçı  uyarıcı, peygamber 

her-āyine men ķorķuttaçı men belgülüg.30/31b1=15:89 

peyġāmber ėwi bođnı peygamber ailesi, ehl-i beyt 

tileyür Taŋrrı kiterse sizdin Ǿaźābnı, ey peyġāmber ėwi bođnı, arıtsa 
sizlerni. 33/3a1=33:33 

peyġāmberlıķ peygamberlik, risalet 

yaǾķūp oġlanlarıķa bitig hem ĥikmet hem peyġāmberlıķ rūzį 
bėrdimiz. 36/96a2=45:16 

resūl yaǾnį yalavaç peygamber 

sizdin tutmadılarTaŋrıda ađın, resūli yaǾnį yalavaçıda ađın. 
29/12a1=9:16 

sawçı peygamber, elçi, sözcü  

kirtgünüŋler Taŋrıķa, yalvaçıŋa, anasındın tuġa bitig bilmegli 
sawçıķa. 28/35b3=7:158 

yalavaç/yalawaç (1) nebi, peygamber 

vaǾde kıldı Taŋrı rāst aydı yalavaçlar. 34/12a3=36:52 

yarlıġ peygamberlik (verilmesi), risalet 

ey Mūsā, men üđürdüm sėni bođun üze meniŋ yarlıġlarım birle, sözüm 
birle. 28/23a1=7:144 

3. “İman” kavramıyla ilgili terimler 

ađaķın turġan eren Allah'a itaat eden erkek  



kirtgünmiş erenler kirtgünmiş ķunçuylar, ađaķın turġan tişiler. 
33/3b3=33:35 

ađaķın turġan tişi Allah'a itaat eden kadın 

kirtgünmiş erenler kirtgünmiş ķunçuylar, ađaķın turġan tişiler. 
33/3b3=33:35 

āzād tişi imanlı hür kadın, mümine 

alın āzād tişiler uraġutlardın. 26/1b1=4:24 

bit-(2)  İman 

ey anlar kim bittiler, yėmeŋler ribānı.25/4b3=3:130 

bitgen  iman eden, mü'min 

bėrgenler zekātnı hem bitgenler. 27/6a1=4:162 

bitgen ķunçuy iman eden kadın, mü'mine 

eger ŧalāķ ķılsa sizni tegşürgey aŋar cüftler yaħşı sizdin boyun 
suġanlar, bitgen ķunçuylar. 38/91b3=66:5 

bitigli inanan, iman eden, mü'min 

ayġaylar: kendü ermez erdiŋizler bitigliler. 34/23a2=37:29 

bitmek  iman 

arturur olarķa bitmek. 28/65a3=8:2 

boyun bėrmiş ķunçuy  müslüman kadın, mü'mine 

boyun bėrmiş ķunçuylar... 33/3b2=33:35  

boyun suġan ķunçuy  müslüman kadın, mü'mine 

38/91b3=9:79 

büt- inanmak, iman etmek 

andaġ ermez kim anlar bütmezler āħiretķa. 33/32a3=34:8 

bütügli  inanan, iman eden 

nėni kim keldürse sen onu bizke nişāndın ... ermez miz saŋa bütügliler. 
28/14b3=7:132 

boyun bėrigli  müslüman 

sewerler anlar kim tandılar eger boyun bėrigliler erse. 30/19b2=15:2 

ķatıġsız ķılıġlı   günahtan arınmış, muhlis 

senin ķıllarıŋ anlardın ķatıġsız ķılıġlılar. 30/25a1=15:40 

kirtgüngen  iman eden 

eger iki ögür kirtgüngenlerdin öldürüşseler yaraşturuŋlar. 
37/59a3=49:9 

kirtgünmek  iman 

Taŋrı sewdürdi sizke kirtgünmeki taķı bezedi anı köŋlüŋiz içinde. 
37/58b1=49:7 

kirtgünmis  inanmış, iman etmiş kimse, mümin 

ķamuġları anlarķa kitgünmiş tururlar. 33/56a1=34:41 



kirtgünmiş eren  mümin erkek 

kirtgünmiş erenler, kirtgünmiş ķunçuylar. 33/3b3=33:35 

 kirtgünmiş ķunçuy  mümin kadın 

kirtgünmiş erenler, kirtgünmiş ķunçuylar. 33/3b3=33:35 

könügli  doğru yola giren, hidayete eren 

kimni kim köndürse Taŋrı ol könügli taķı kimni kim ķışursa bu ögür 
ķamuġ ziyānlıġlar. 28/51b2=7:178 

köni yol  doğru yol, hidayet 

bu, belgürtmek bođunķa hem köni yol hem pend saķnuķlarķa. 
25/8b3=3:138 

köni yolķa kirigli hidayete eren, doğru yola giren 

ol bilgenrek ol köni yolķa kirigliler. 30/99b2=16:125 

köni yolķa könmiş  hidayete eren, doğru yola giren 

bolġay kim bu ögür bolġalar köni yolķa könmişlerdin. 29/13b3=9:18 

köŋül urġan tevekkül eden, mütevekkil 

tap turur maŋa Taŋrı, anıŋ üze köŋül urur, köŋül urġanlar. 
31/74b1=39:38 

müǿmine uraġut  iman eden kadın, mümine 

nikāh ķılmaķķa āzād müǿmine araġutlarnı. 26/4a2=4:25 

müǿmin eren   iman eden erkek, mümin 

tevbe bėrür Taŋrı müǿmin erenler üze, müǿmin ħatunlar üze. 
33/27b1=33:73 

 müǿmin ħatun  iman eden kadın, mümine 

tevbe bėrür Taŋrı müǿmin erenler üze, müǿmin ħatunlar üze. 
33/27b1=33:73 

müǿmin uraġut  iman eden erkek, mümin 

müǿminler, müǿmin uraġutlar amarıları amarınıŋ dōstları. 
29/50b3=9:71 

müǿmin yaǾnį bitigli iman eden, mümin 

bütünlükin anıŋ içinde belgü müǿminler yaǾnį bitiglilerke. 
32/45a3=29:44 

rūze tutġan eren oruçlu tutan erkek 

rūze tutġan erenler, rūze tutġan tişiler. 33/4b2=33:35 

rūze tutġan ... ķunçuy  oruç tutan kadın 

tegşürgey aŋar cüftler yaħşı sizdin ... tevbe ķılġanlar, tapunġanlar, 
rūze tutġanlar, yüzi açuk ķunçuylar. 38/92a1=4:92 

rūze tutġan tişi  oruç tutan kadın 

rūze tutġan erenler, rūze tutġan tişiler. 33/4b2=33:35 

Taŋrıķa yanġan Allah'a yönelen, muhib 

nişān bar ķamug Taŋrıķa yanġan ķulķa. 33/33a3=34:9 



tapġan  tapan, kulluk eden, abid 

men tapġanlarnıŋ evveli men. 36/72b2=43:81 

tapmış ķunçuy inançlı kadın, mümine 

ey peyġāmber, ķaçan kelseler saŋa tapmış ķunçuylar beyǾet ķılsalar 
seniŋ birle ortaķ ķatmaķları üze. 38/37a3=64:13 

4. “Küfr” kavramıyla ilgili terimler 

artuķ ķat- şirk koşmak 

kim kim artuķ ķatsa Taŋrıķa çın-oķ yalġan ķoştı uluġ yazuķnı. 
26/23b2=4:48 

az- azmak, doğru yoldan çıkmak 

çın oķ azdı, azmaķ ıraķ. 26/80a1=4:116 

iki yüzlüg  münafık 

müjde bėrgil iki yüzlüglege anlarķa ķın açıtıġlı. 35/28b3=4:138 

kāfirlıķ  küfe, kafirlik 

kim kim tansa anıŋ üze turur kāfirlıķı. 33/79b2=35:39 

Taŋrını barlama Tanrıyı inkar etme, küfre girme 

yigrentürdi silerke Taŋrını barlamamaķnı taķı yarlıġdın çıķmaķnı. 
37/58b2=49:7 

Taŋrı fermānındın çıķġan  fasık 

Taŋrı fermānındın çıķġanlar. 38/30b3=59:19 

tanıġlı  kafir, iman etmeyen, inkar eden 

anlar kim erdiler Taŋrınıŋ āyātlarıŋa tanıġlılar. 35/60b1=40:63 

tanmaķ  küfr, inkar etme 

tanmaķları birle, aymaķları birle Meryem üze yoķ söz uluġ. 
27/2a1=4:156 

tanmaķlıķ küfr, inkar etme 

kim kim açılsa tanmaķlıķ birle köküz anlarnıŋ üze ol öwke Taŋrıdın. 
30/89a1=16:106 

5. “İbadet” Kavramıyla İlgili terimler 

5.1. ”kulluk”  ile ilgili genel terimler 

Ǿamel ķıl- (dinin buyruklarını tastamam) yerine getirmek 

peridin ol kim Ǿamel ķılur anıŋ utrusında İđi yarlıġı birle 

bit-(1)  ibadet  

ıđtımız tegme ögür içinde bir yalavaç kim bitiŋler Taŋrıķa. 
30/46b3=16:36 

buyrulmış  farz 

bėriŋ olarķa terlerini, buyrulmuş. 26/3a3=4:24 

eđgülük  iyi amel, salih amel 

ķıldılar eđgülükler. 26/82b1=4:122 



iş  amel, iş 

oŋarsın sizke işleriŋizni hem örtsün siziŋ yazuķlarıŋıznı. 
33/26a1=33:71 

körklüg ķılıġlı  iyi amelli, ameli iyi olan kimse, muhsin 

ol ikiniŋ Ǿayāllarındın körklüg ķılıġlı, žulm ķılıġlı öziŋe belgülüg. 
34/33a1=37:113 

ķul  kul, abd 

ündeyürler Taŋrıda ađındın, ķullar mu erür sizler teg. 28/60a4=7:194 

ķulluķ  kulluk, ibadet 

kim kim Ǿārlansa anıŋ ķulluķındın hem boynaġuluķ ķılsa. 
27/12b1=4:172 

saķınmaķ takva 

dād ķılıŋlar ol yaķınraķ saķınmaķķa. 27/24a3=5:8 

saķnuķ  takva sahibi, muttaki 

uştmaĥ, anıŋ ėni köklerçe, yerlerçe anutuldı saķnuķlarķa. 
25/6a1=3:133 

saķnuķluķ takva, muttakilik 

arıttı Taŋrı köŋüllerini saķnuķluķķa. 37/55b1=49:3 

sunmaķlıķ kulluk etme, ibadet 

ol kim ol iki ara turur, tapġıl aŋar, sergil aŋar sunmaķlıķķa. 
31/26a1=19:65 

şükr aymaķ  hamdetme, şükretme 

tesbįĥ ayġıl iđiŋe şükr aymaķ birle. 37/80a3=50:39 

tanġan  inkar eden, küfre giren, kafir 

ol Taŋrı köndürmez anı kim ol yalġançı tanġan turur. 34/78b2=39:3 

tapuġ ibadet 

anlar kim iđiŋ üskinde uluġsıġlıķ ķılmazlar anın tapuġdın. 
28/63b3=7:206 

tapunġan ... ķunçuy ibadet eden kadın 

tegşürgey aŋar cüftler yaħşı sizdin ... namāz ķılġanlar, tevbe 
ķılġanlar, tapunġanlar, rūze tutġanlar, yüzi açuķ ķunçuylar. 
38/92a1=66:5 

5.2.”Namaz” Kavramıyla İlgili Terimler 

ađaķın ķıl- namazı tam erkanı ile yerine getirmek 

anlar kim yapşurlar bitigke, ađaķın ķılurlar namāznı. 28/45b1= 7:170 

ađaķın ķılıġlı namaz kılan (kişi) 

ađaķın ķılıġlılar namāznı, bėrgenler zekātnı. 27/5b3=4:162 

ađaķın turġan namaz kılan (kişi) 

kim ol ađaķın turġan tün vaķtlerinde secde ķılıġlı. 34/84a3=39:9 

ađaķın tut- (namazda) kıyam etmek, ayakta durmak 



Tevbe bėrdi Taŋrı sizlerke ađaķın tutuŋlar namāznı. 38/9a3=58:13 

bėş namāz beş vakit namaz 

körklüg bāķįler yaǾnį bėş namāz eđgürek İđiŋ üskinde yanutın hem 
eđgeürek asıġdın.  31/30a3=19:76 

ötel- (namaz) eda edilmek 

ķaçan ötelse namāz, saçıŋ yer içinde, tileŋ Allāhınıŋ fażlındın. 
38/55a3=62:10 

secde ķılıġlı secde eden, sacid 

kemşildiler cādūlar secde ķılıġlılar. 31/55b2=20:70 

yükünügli secde eden, sacid 

tüşüŋler aŋar yüknügliler. 30/22a2=15:29  

5.3.”günah” ve  ”tövbe” kavramıyla ilgili terimler 

arıt- günahlardan arıtmak 

arıturlar özlerini kendü Taŋrı arıtur kimni kim tilese. 26/24a1=4:49 

ĥarām ķılınmış  haram edilmiş şey, yasak 

aydı Taŋrı: ĥarām ķılınmış erür olar üze. 27/37a2=5:26 

ĥaùā ķılıġlı günah işleyen, günahkar 

bütünlükin bu ķāfįr taķı Hāmān, ol ikiŋ süleri erdiler ħaùā ķılıġlılar. 
32/7a1=28:8 

keçürmek  (günahları) affetmek, bağışlamak  

 tutġıl geçürmekni, fermānlaġıl eđgülükin. 28/60b2=7:199 

örtmek affetme, bağışlama 

bütünlükin örtmek Taŋrıdın hem yarlıķamaķlıķ. 25/21b3=3:157 

öz nefs, can 

ol kim kömdüŋüz özleriŋizke, tatıŋlar anıŋ yanutın kim kömdüŋüz. 
29/26b2=9:35 

ten tileki şehvet, nefsin kötü arzuları 

uđmaŋ ten tilekine. 26/92a1=4:135 

yarlıķat- günahları bağışlatmak 

eger yıġılsalar küfrdin yarlıķatur olar anlarnı. 28/85a2=8:38 

yarlıķatu ķol- istiğfar etmek, (Allah'tan) bağışlanma dilemek 

anlar ançada küç ėtseler özleriŋe, kelseler saŋa, yarlıķanı ķolsalar 
Taŋrıdın.26/36b3=4:64  

yarlıķatu tile- istiğfar etmek 

yarlıķatu tilegil olardın. 25/22b3=3:159 

yan- tövbe etmek 

emdi kim yansa taķı bitse ķılsa eđgülük bolġay kim kim bolsa 
ķurtulmuşlardın. 32/42a2=28:67 

yanmaķ tövbe, istiğfar 



ey anlar kim taptılar yaŋınlar Taŋrıķa yanmaķ çın bütün tevbe, bolġay 
kim iđiŋiz örtgey sizdin yawuzlarıŋıznı. 38/94a1=66:8 

yazuķ günah     

ol kim ķorķsa yazuķdın sizdin ... 26/5b3=4:25 

yazuķ ķılġan günahkar 

boynaġuluķ ķıldıŋız, erdiŋiz yazuķ ķılġan bođun. 36/106a3=45:31 

yazuķ ķılıġlı günahkar  

üđürdi Taŋrı biziŋ üze neçeme bolsa-miz yazuķ ķılıġlılar. 
30/9b3=12:91 

yazuķ ört- (Allah'ın) günahları bağışlaması 

sen biziŋ erkligimiz sen örte bėrgil yazuķumıznı. 28/32a2=7:155 

yazuķluķ günahkar, mücrim 

ol Taŋrı sewmez kim kim bolsa ħıyānet ķılġan yazuķluġ. 
26/73b3=4:107 

yolġa köndürmek hidayet, doğru yolu bulma, sırat-ı müstakim 

anlarnı kim kirtgündiler yolķa köndürmek, sewünçi boyun 
bėriglilerke. 30/86b3=16:102 

yaruķ yol şeriat 

ķamuġķa ķıldımız sizdin yaruķ yol hem çerāġ. 27/53b3=5:48 

5.4.”Kurban” Kavramıyla İlgili Terimler 

boġuzlaġu kurban 

yuluġ bėrdimiz aŋar uluġ boġuzlaġu. 34/31b3=37:102 

ķoy tewe  kurban edilecek küçük veya büyük baş hayvan 

yıġdılar sizni mescid-i ĥarāmdın ķoyuŋızlarnı teweŋizlerni yıġmış 
erdiler tegmekdin orunlarıŋa. 37/43b2=48:25 

6. “Cihat” Kavramıyla İlgili Terimler 

açmaķ  Fetih 

yanut bėrdi olarķa açmaķ yaķın. 37/39b3=48:18 

açuķluķ Zafer, galibiyet, fetih 

anlar kim köz tutup tururlar siziŋ birle eger bolsa sizke açuķluķ 
Taŋrudın. 26/96a2=4:141 

toķuş ķılmaķ cihat 

sizke taŋrıdın hem yalavaçındın toķuş ķılmaķ anıŋ yolı içinde. 
29/18a2=9:24 

toķuşġan  Allah yolunda cihat eden, mücahit 

sınayur sizni ançaķa tegi biginçe toķuşġanlarnı sizdin. 37/21b2=47:31 

7. “Vahiy” Kavramıyla İlgili Terimler 

Arıġ Cān yaǾnį Cibrįlvayih meleği, Cebrail 

ayġıl: indürdi anı Arıġ Cān yaǾnį Cibrįl İđiŋdin. 30/86b12=16:102 

işāret ķıl(ı)n-  vahyedilmek 



ançada işāret ķıldımız seniŋ anaŋķa ol kim işāret ķılnur.  
29/42b3=9:60 

seç- vahyetmek, bidirmek 

seçtimiz aŋar ol işni kim bularnıŋ ķuđruķları kesilmiş ol taŋ başında 
kirgenler. 30/28a1=15:66 

yalavaç/yalawaç (2) elçi, vahiy meleği, Cebrail 

aldımız bir awuç topraķ yalawaç izindin. 31/67a3=20:96 

yarlıġ ıđmaķ vahiy 

bolmaz bir yaŋluķķa sözlese aŋar Taŋrı meger yarlıġ ıđmaķ. 
36/34b1=42:51 

8. “And ve Yemin” İfadeleri 

bıçıġ yemin, ahd 

ançada buzarlar bıçıġını. 28/16a1=7:134 

Taŋrı tuta and Allah'a and olsun ki! 

Taŋrı tuta and sorlur sizler andın kim yalġan yaratur sizler. 
30/56b3=16:56 

9. “ahiret” kavramıyla ilgili terimler 

atanmış öđ ecel 

Yaġumış oķ bolġay atanmış öđleri. 28/55b1=7:185 

borġu  sur, İsrafil adlı meleğin kıyamette üfleyeceği söylenen 
boru 

ol kün kim ürlür borġu içiŋe. 31/69b3=20:102 

ķın  azap 

belgürtürler ökünmişlerni ķaçan körseler ķınnı. 33/50b3=34:33 

ķınanmış  (cehennemde) azap edilmiş, muazzeb 

ermez-miz ķınanmışlar. 35/52a3=34:35 

ķıyamet ... yaǾnį ķopmaķ   kıyamet 

hįç asıġ ķılmaz sizke yaġuķlarıŋız yime oġlanlarıŋız ķıyamet yaǾnį 
ķopmaķ küninde. 38/36a2=60:3 

kiđinki  ahiret  

bėrdimiz aŋar yaķınraķ içinde eđgülük kim ol kiđinki içinde 
eđgülerdin ol. 30/97b2=16:122 

kiđinki kün  ahiret  

anlar kim kirtgünmesler kiđinki künke. 30/58b1=16:60 

kiđinki sarāy   ahiret, ahiret sarayı 

kiđinki sarāy eđgürek nėme körklüg ol saķnuķluķ sarāyı. 
30/42b3=16:30 

ķopmaķ  ahiret 

çıķardı anlarnı kim tandılar bitig bitig iđilerindin kendü sarāylarındın 
ilk ķopmaķķā. 38/17b1=59:2 



bitig (2) levh-i mahfuz 

uzun Ǿömr bėrilmiş eksütülmez anıŋ Ǿömrindin meger bitig içre. 
33/71b3=35:11 

ot cehennem ateşi 

yalġan tuttılar anı olar ĥāżır ķılınmışlar oŧķa. 34/36a2=3737:127 

ölüm ölüm, mevt 

berāber olarnıŋ tiriglikleri, ölümleri. 36/99b1=45:21 

saķış küni kıyamet 

bütünlükin seniŋ üze ol ķarġış saķış küniŋge tegi. 30/23b3=15:35 

soŋ sarāy  ahiret 

terk bolġay kim ayġay soŋ ķalġanlar. 37/35b2=48:15 

ŧalāķ küni kavuşma, kıyamet (günü) 

ķođı ıđur ķurǾānnı fermānındın kimnüŋ üze tilese ķullarındın ķorķıtġu 
üçün ŧalāķ küninde. 35/31a2=40:15 

tamuġ cehennem 

bu ögür tamuġ ėşleri ol. 27/25a2=5:10 

uçmaĥ/uçtmaĥ/uştmaĥ cennet 

kigürgi üçün müǾminlerni hem müǾminlerni uçtmahlarķa aķar 
astında arıķlar ... 37/28b3=48:5 

uçmaĥ ķızları huri 

bütünlükin uştmaĥ bođnı bu kün meşġūlluķ içre uçmā ķızları birle. 
34/13b1=36:55 

uluġ kün kıyamet günü 

tėrer sizni uluġ kün tuta kim sėzig yoķ. 36/103a1=45:26 

uluġ yazuķ büyük günah, kebair 

eger sınardın tursa siz uluġ yazuķlardın andın kim yıġlur siz. 
26/8b3=4:31 

yaķın tiriglık dünya hayatı, fani dünya 

topladıŋız yaķın tiriglikni soŋ saraydın. 29/29b2=9:38 

10. “Kur’ân” kavramıyla ile ilgili terimler 

belgü ayet, Kur’ân ayeti 

Taŋrını mu hem belgülerini mü, yalvaçını mu füsūs tutuġlu erür siz? 
29/46a2=9:65 

bitig (2)  kitap, Kur'an-ı Kerim 

mįrāŝ aldılar bitigni. 28/44a1=7:169 

oķıġu Kur’ân 

ol bitig belgüleri ol oķıġu belgülüg. 30/19b1=15:1 

11. “kutsal” kavramıyla ilgili terimler 

aġırlıķ kutsal, mübarek (aġırlıķ mezgit: Mescid-i Haram) 



olar yüz ewrerler/yıġarlar aġırlıķ mezgitdin. 28/82b1=8:34 

arıġ (2)  kutsal, mukaddes 

suçulġıl iki naǾleynniŋi, sen özde arıġ ŧuvā atlıġ. 31/39a3=20:12 

kutluġ mübarek 

bitig indürdümiz saŋa ķutluġ. 34/59a1=28:30 

ķutluġ namāzlı zekātlı mübarek 

ķıldı mėni peyġāmber hem ķıldı mėni ķutluġ namāzlı zekātlı. 

12. dinin günlük kullanımlarıyla ilgili terimler 

alķış selam, esenlik, dua 

Alķış aymaķ yarlıķaġan iđidin. 34/14a1=36:58 

esenlik  selam 

ayurlar: esenlik siziŋ üze, kiriŋler uştmaĥķa. 30/44a1=16:32 

 

Sonuç 

Aysu Ata tarafından Türk diline kazandırılan Türkçe İlk 
Kur’an Tercümesi adlı eserde yer alan Türkçe ve Arapça-Farsça 
İslamî terimlerin ele alındığı bu çalışma, gerek türetilen Türkçe 
sözcüklerin şekil ve işlevsel olarak kaynak dillerle uyumu gerekse 
anlamsal bütünlüğü sağlama adına Türk dili terminolojisinin geniş 
zenginliğini göstermesi bakımından değerli bir eserdir.  

Eserde incelenen terimlerden hareketle, Türkçenin söz 
varlığının sahip olduğu tipoloji dâhilinde terimlerin eklerle 
oluşturulduğunu görülmektedir. İsim, sıfat ve fiil kategorisi içerisinde 
sınıflandırdığımız İslami terimler şekil ve işlev bakımından fiilimsi 
kategorisi içerisinde isim-fiiller, sıfat-fiiller ve zarf-fiil ekleriyle; 
yapım eki kategorisinde isimden isim ve fiilden isim yapan eklerle 
oluşturulma eğilimindedir. Bunun dışında isim ve sıfat kategorisi 
içerisinde tamlamalar şeklinde oluşan biçimlerinde var olması, 
terimlerin geniş bir yelpaze dâhilinde oluşturulduğunu göstermektedir.  

Fiilimsi kategorisi içerisinde isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil 
ekleri alan fiil kökleri sahip oldukları eylem biçimini isim düzlemine 
indirgeyerek “isim” kategorisi içerisinde yeni türetmelerle söz 
varlığının kaynak dillere karşılık gelmesine yoğun çaba 
harcamaktadır. Fiilimsi ekleriyle isim düzlemine indirgenen bu 
isimler, ödünçleme yoluna gidilmeden kaynak dildeki terimi dilin 
doğası gereği karşılama eğiliminde hareket ederek ödünçleme olayının 
uzağında kalmaktadır.  

Fiilimsi kategorisi dışında tespit ettiğimiz diğer bir şekilsel 
birim de yapım ekleri kategorisinde isim ve fiil tabanlarına gelen 
eklerle sözcükler türetmedir. Bu grup içerisinde özellikle isimden isim 
yapan ek olarak tanımlanan +lIg eki, isim köklerine gelerek İslami 
felsefenin özünü anlatan “arığlık, kutluğ ve ölümlüg “gibi kalıcı 
isimleri İslamî terminolojisi içerisinde bugün de yaşatmaktadır.  

Çeşitli eklerin isim ve sıfat kategorisi içerisinde yer alan 
terimler ürettiği Türkçe İlk Kur’an Tercümesi adlı eserde, dikkatimizi 
çeken diğer yapı “isim + yardımcı fiil” şeklinde oluşan birleşik 



fiillerin özellikle sıfat-fiil ekleri alarak İslami terimler 
oluşturmalarıdır. Nitekim, fiil yapısı içerisinde yer alan biçimleri isim 
düzeyine indirgeyen sıfat-fiillerin varlığı, Türkçenin sistematik yapısı 
içerisinde bu grup içerisinde yer alan türetmeleri oluşturması 
bakımından gelişkin bir kategori olduklarını yansıtması bakımından 
dikkat çekicidir. 

İncelemede Tanrı kavramına karşılık gelen kelimelerin yoğun 
bir şekilde Türkçeleştirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Allah'ın güzel 
isimlerini muhteva eden esma-i hüsnayı karşılayan açġan, törütgen, 
işitgen gibi isimlerin genel olarak fiilimsiler yardımıyla 
Türkçeleştirildiği tespit edilmiştir. Bunun yanında nübeüvvet yani 
peygamberlik vasfı için kullanılan Arapça nebį, resūl gibi ifadelerin 
yanında yalavaç, sawçı, ķorķuttaçı vs. ifadeleri kullanılırken yer yer 
Farsça bir kelime olan peyġāmber sözcüğünün karşılanmadan 
kullanılması da dikkat çekicidir. 
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