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NEHCÜʼL-FERĀDĪS VE SATIR ARASI KUR’ĀN TERCÜMESİNDEKİ ARAPÇA
DİNÎ KAVRAMLAR1
Öz
Diller arası etkileşim, diller tarihine bakıldığında kolaylıkla gözlemlenebilecek
bir olgudur. Türkçe söz konusu olduğunda gerek Doğu dillerinden gerek Batı
dillerinden etkilenmesi ve etkide bulunması olağandır. Türkçenin etkileşimde
bulunduğu dillerin en önemlilerinden biri ise Arapçadır. Karahanlı döneminde
Satuk Buğra Han hükümdarlığı zamanında Türkler kitleler halinde İslâm’ı
kabul etmişlerdir. Bu nedenle yeni dinin kural ve emirlerini ana
kaynaklarından öğrenmek istemişler ve Arapçaya çok önem vermişlerdir.
Dolayısıyla o dönem Arap alfabesi kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanında
Türklere İslâm’ı anlatmak için dinî konularla ilgili çeşitli eserler yazılmıştır.
Harezm döneminde yazılan eserlerde Arapça unsurların varlığı göze
çarpmaktadır. Buna en güzel örnek, Harezm dönemi-Altınordu çağında yazılan
Nehcüʼl-Ferādīs ve Satır Arası Kur’ān Tercümesidir. Bu eserlerde Arapçanın
etkileri belirgin bir şekilde görülmektedir. Ancak bu eserlerin tüm yönleriyle
ele alınması çalışmanın hacmi bakımından muhal görünür. Bu çerçevede
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eserler Arapça kökenli dinî kavramlar bağlamında bir incelemeye tabi
tutulmuştur. Çalışmada öncelikle temel dinî kavramlar belirlenip bir tasnife
tabi tutulmakta, bu tasnife göre kavramlar sıralanmakta ve eserlerde geçtikleri
yerlerde birer örnek verilerek anlamları izah edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kavram, Dinî kavramlar, Nehcüʼl-Ferādīs, Satır Arası
Kur’ān Tercümesi.
ARABIC RELIGIOUS CONCEPTS IN THE NEHCÜʼL-FERĀDĪS AND
INLINE KUR’ĀN TRANSLATION
Abstract
Interaction between languages is a phenomenon that can be easily observed
when looking at the history of languages. When it comes to Turkish, it is usual
to be influenced and influenced by both Eastern and Western languages. One
of the most important languages that Turkish interacts with is Arabic. During
the reign of Satuk Bugra Khan during the reign of Karahanli, the Turks
accepted Islam in masses. For this reason, they wanted to learn the rules and
orders of the new religion from their main sources and they paid great
attention to Arabic. Therefore, the Arabic alphabet began to be used in that
period. In addition, various works related to religious issues were written to
explain the Islam to the Turks. The presence of Arabic elements is striking in
the works written during the Harezm period. The best example of this is the
Nehcüʼl-Ferādīs and the Interline Kur’ān Translation, setup written in the era
of Harezm-Altınordu. The effects of Arabic can be clearly seen in these works.
However, handling these works from all aspects seems inconvenient in terms
of the volume of the study. In this framework, the works were subjected to an
examination in the context of religious concepts of Arabic origin. In the study,
firstly, basic religious concepts are determined and subjected to a
classification. Concepts are listed according to this classification, and their
meanings are explained by giving examples in the places they pass in the
works.
Keywords: Concept, Religious concepts, Nehcüʼl-Ferādīs, Interline Kur'ān
Translation.

Giriş
Arapça sözlüklerde ve Osmanlı Türkçesi sözlüklerinde ‟mefhumˮ olarak ifade edilen
‟kavramˮ Türkçe sözlüğünde ‟Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımıˮ
(TDK, 2011: 1358) anlamına gelmektedir. Kavram dilin ayrılmaz bir parçası olduğundan
dilbiliminde kavram- kavram alanı gibi terimler araştırmacılar tarafından sıkça ele alınmıştır.
Konuya ilişkin farklı görüşler öne sürülmüştür:
Vardar (2002: 132), Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğünde kavramı şöyle tanımlar:
‟…Ortak özellikler taşıyan bir dizi olgu, varlık ya da nesneye ilişkin genel nitelikli bir anlam
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içeren, değişik deneyimlere uygun düşen, dilsel kökenli her türlü tasarım, düşünü, imge; bir nesne,
varlık ya da oluşun anlıksal imgesi; gösterilendirˮ Örnek olarak araba, otobüs, metro, vapur,
tramvay ve metrobüs gibi araçlar hepsi ‟ Ulaşım araçlarıˮ kavramın içine almaktadır.
Hengirmen (1999: 245), kavramı; objelerin, duygu ve düşüncelerin zihinde tasarlanan oluşum
biçimi olarak tanımlamaktadır. Kavramların kendilerine özgü alanı olduğu, onların somut ve soyut
olarak ikiye ayrıldığını ifade etmektedir. Somut kavramlar bina, okul, masa, sandalye, ağaç, kuş
gibi objelerin zihindeki tasarım biçimi olarak tanımlarken soyut kavramları ise aşk, kıskançlık,
dostluk, düşmanlık, güzellik, çirkinlik gibi his ve düşüncelerin zihindeki tasarım biçimi olarak
açıklamaktadır. Hengirmen, ağaç kavramını ele alarak yeryüzündeki bütün ağaçları kendi alanı
kapsadığını söylemektedir. Örnek olarak badem ağacı, fıstık ağacı, zeytin ağacı, incir ağacı, dut
ağacı gibi bütün ağaçların ağaç kavlramının içinde bulunduğunu izah etmektedir.
Cevizci’ye göre (2013: 924-925) kavram, bir terimin anlamı ve doğal olarak düşüncenin en
küçük ve en temel birimidir. Bir sınıfın üyeleri ya da sınıfın kendisi için kullanılan bir özellik ya da
bağıntısına gönderimde bulunan bir şey olmak durumundadır. Kavram bir şeyin tekil izlenimine, o
şeyin imgesine değil de, o şeyin tasarımını gösteren şeye karşılık gelmektedir.
Aksan’ın çalışmasında (2006: 41-42) insanoğlunun dil ve tanıma yetisine sahip olduğu için
yaşadığı çevreden deneyimler edinip etrafındaki nesneleri gözlemesiyle birlikte zihninde kavramlar
oluştuğunu söylemektedir. Aksan bu durumu çocuk dilini edinirken sütün çocuğun zihninde içilen
beyaz sıvı, ekmeğin bir yiyecek, kuşun bir hayvan olduğunu öğrendiğini, bu nedenle bardak, kedi,
soba, elma gibi somut kavramların yanında, kıskançlık, özlem, rüya gibi soyut kavramlar da
edinmeye başladığını izah etmektedir.
Hengirmen, Cevizci ve Aksan, kavramın somut ve soyut olarak ikiye ayrıldığını, nesnelerin,
duygu ve düşüncelerin zihinde tasarlandığını, insanoğlunun dil ve tanıma yetisine sahip olduğu için
deneyimler edinmesiyle kavramların oluştuğunu açıklamaktadır. (Emiroğlu, 1999:65), (Özlem,
1999:127) ve (Öner, 1998:27) buna göre kavram düşünmenin temel yapıtaşları konumunda olup
kendileri vasıtasıyla fikirlerin oluşturulduğu araçlar mesabesindedir.
Kavram alanı ise, birbiriyle ilişkili ve bazen eş anlamlı sayılabilecek birbirine yakın
kavramların içinde düşünüldükleri alandır (Aksan, 1989: 254). Bir dilin en eski yazılı belgelerinde,
aynı kavram alanına giren, aynı kelime ailesine ait olan ve ancak başka öğelerden sonra meydana
gelebilecek kelimelerin, yani üst kavramların geçmesi, dilin eskiliği ve yazı dili haline gelişinin
tarihini kestirmede yardımcı olabilir (Aksan, 1989: 255). Bu çalışmada “Dilin eskiliğini gösteren
ölçülerden biri, soyut kavramların yaygın kullanılıp kullanılmamasıdır” düşüncesinden hareketle
zaten köklü bir dil olduğu kanıtlanmış Türk Dilinin bu yönünü desteklemek amacıyla Harezm
Türkçesi döneminde din kavramının alanına giren Arapça kelimeler incelenecektir.
Çeşitli kutsal varlıklara inanmayı sistemli hale getiren toplumsal bir kurum olarak kısaca izah
edilebilecek olan din; inanç esasları ve ibadetler yanında değerler üzerine bina edilmiştir. Yani din
denilen kurum; inançları, kurallar yanı sıra töre ve semboller biçiminde de toplar. Bu değerler,
kavramlarla hayat bulur. Kavramlar, dinî değerlerin vermek istediği mesajın insanlığa açılan
kapıları gibidir. Nehcüʼl-Ferādīs ve Satır Arası Kur’ān Tercümesi, Karahanlı döneminde Satuk
Buğra Han hükümdarlığı zamanında kitleler halinde İslâm’ı kabul etmiş olan Türklerin yeni dinin
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kural ve emirlerini ana kaynaklarından öğrenmek istemeleri ve Arapçaya verdikleri önem nedeniyle
Arap alfabesinin kullanıma başlanmasının yanı sıra İslâm’ı anlatmak ve anlamak için dinî konularla
ilgili çeşitli eserler yazılmasının Harezm Türkçesi için birer neticesidir. Bu çalışmada; konuları
gereği dinî kavramları en iyi şekilde ve çeşitlilikte örnekleyeceklerini düşündüğümüz bu iki eser
tanıklığında tespit edilen örnekler, kavram alanlarına göre tasnif edilerek; Arapça ile anlam, söz
dizimi kullanımları ve sıklık durumları açısından karşılaştırılarak sunulacaktır. Bu eserlerin
seçiminde hiç şüphesiz ki; Kıpçak, Oğuz ve Harezm özellikleri bir arada bulundurma imkânını bize
sunup örnek çeşitliliği arz edeceğini düşündüğümüz bir dönem olan Harezm Türkçesi ile yazılmış
olmaları da etkili olmuştur. Kavramların açıklamalarında TDV İslam Ansiklopedisi, Arapça
sözlükler, Râgıb el- İsfahânî’nin el-Mufredât, İbn Arabî sözlüğü ve çalışmada incelenen eserlerin
dizin kısmından yararlanılmıştır. Kavramların tasnifi konusunda ise Türkiye Diyanet İşleri İslam
İlmihali ve Nevzat Yüksel’in Konulara göre Kur’ān-ı Kerim Fihristi’nden istifade edilmiştir.
İnceleme:
1. Din İle İlgili Kavramlar
cāhiliyyāt ( )جاهليتAr. ( )جاهليةkavramı İslâmî dönemde ortaya çıkmıştır. Kur’ān-ı Kerim ve
hadis gibi İslâm kaynaklarında İslâm öncesi Arap toplumu içinde bulunduğu yapıya işaret eden bir
kavramdır. Satır Arası Kur’ān Tercümesinde cāhiliyyāt 4, Nehcüʼl-Ferādīs’te 3 kere geçmiştir.
“...cāhilliyāt vaḳtında ḥāyiż avretler éliglerini sürttiler taḳı öngin yazukluġ kimerseler
éliglerini sürttiler érse, ol aḳ taş ḳap-ḳara boldı tép aydılar...” (NF (38/14-15-16)
“…eger taḳılsalar irdi, ḳınaġay irdük anlarnı kim kü r ketürdiler köngülleri i inde ārı
cāhilliyyāt ārını, indürdi taŋrı ḳarārını, yalava ı üze taḳı muʾmınlar üze taḳı yapşurdı anlarġa
saḳnuḳluḳ kelimesi..” (SAKT (491a/4-5-6-7-8)
diyānet ( )ديانتAr. (“ )ديانةd-e-n” ()دان, “deyn” ( )دينkökünden türetilen diyānet kelimesi,
“millet ve insanların mensup oldukları din” anlamına gelmektedir. NF2 metninde diyānet kavramı 1
kere tespit edilmiştir. SAKT3 metninde ise diyānet kavramına rastlanılmamıştır.
“…hem ṣalābatı bar, hem taḳı ḳuvvatı bar, hem diyāneti bar, tép öger érdi.(NF(114/14)
dīn ( )دينAr. ( )دينArapçada “dene” ( )دانmasdarından hem din (ِِين
ِ  )دhem deyn ( ِ)دَيْن
anlamındaki borç kelimeleri türetilmektedir. Fakat Arapça sözlükte dīn kelimesi, “itaat, boyun
eğme, teslim olma, millet ve cezâ” gibi anlamlara gelmektedir. NFʼte 50, SAKT’nde 4 kere
görülmüştür.
“…peyġāmbar ʿasʼnuŋ ḳarġamaḳı taḳı dīn ve islām ü ün érdi…” (NF (15/1)
“… ḥaḳiḳat üze dīn, taŋrı ḳatında, boyun sümek…” (SAKT (49B/1)
Satır Arası Kur’ān Tercümesi’ndeki ayetlerde dīn kavramı 2 farklı anlamda kullanılmıştır:
1. Ceza anlamında kullanılan dīn kavramı
“…erikligi, cezā küniniŋ…” (SAKT (1b/3) (ِِين
ِ ) َما ِل ِكِيَ ْو ِمِالد
2
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Müslümanlık anlamında kullanılan dīn kavramı

“…taḳı vaṣiyyet ḳıldı anıŋ birle ibrāhīm, oġullarınġa taḳı ya ḳūb: ay oġullarım ḥaḳīḳat üze
taŋrı üḍürdi sizge müslümānlıḳnı. ölmengiz, meger taḳı ol ḥālda kim siz boyun sügenler siz…”
(SAKT (19a/132-2-3-4)
َ ص
َّ يِ ِإ َّن
(َِِوأَنتُمِمِ ْلْس ِل ُمون
ْ َِّللاَِا
َّ ) َو َو
َ طفَ ٰىِلَ ُك ُمِالدِينَ ِفَ ََلِتَ ُموت ُ َّنِ ِإ ََّّل
َّ ِو َي ْعقُوبُ ِ َياِ َب ِن
َ ص ٰىِ ِب َهاِ ِإب َْراهِي ُمِ َب ِني ِه
naṣrānī ( )نصرانىAr. ( )نصرانيArapçada “n-s-r” kökünden türetilen naṣrānī “yardım etmek”
manasını taşımaktadır. Bu kavram, Kur’ān-ı Kerim’de çoğul hali olan “enṣār” olarak geçmektedir.
Hz. İsa’nın yardımcılarına, Allah’ın ona indirdiği dine inananlara atıfta bulunmaktadır. NF
metninde naṣrānī 3 kere görülmüştür. SAKT’nde çoğul şekliyle geçen naṣrānī kelimesi “enṣār”
“yārīçilerim” manasına tercüme edilmiştir.
“…muŋa üküş naẓar ḳılmış érdi. ʿışḳı ġalaba ḳıldı taḳı munāradın tüşüp anıŋ ö ekiŋe bardı
taḳı naṣrānī ḳızınġa muʿāniḳa ḳılayın tédi…” (NF (364/10-11)
“… ol vaḳtın kim bildi īsā anlardın kü rni, aydı: kim turur yārīçlerim, taŋrı tapa ?...” (SAKT
ْ ِم ْن ُه ُم
(54a/5) ( َّللا
ِ ِاريِإِلَى
ِ لْس ٰى
َّ )فَلَ َّماِأ َ َح
َ سِ ِعي
َ ِال ُك ْف َرِقَالَِ َم ْنِأَن
ِ ص
islām ( )اسَلمAr. ( )إسَلمkelimesi “Selmˮ kökünden türetilmiştir. İslām dinî kavram olarak,
“teslim olmak, eğilme, boyun bükme ve itaat etme” gibi anlamlara gelmektedir. İslām en genel
anlamda, Allah’ın farz kıldığı emirleri uymayı ifade etmektedir. NF metninde islām kavramı 27
kere bulunmuştur. Kur’ān-ı Kerim’de islām kelimesi, 4 kere geçmesine rağmen SAKT eserinde
islām kelimesi 1 kere kullanılmıştır ve diğer ayetlerde boyun sümek, müslümānlıḳ gibi anlamlara
çevrilmiştir.
“…peyġāmbar as taḳı yārānları birle islām avvalında émgengenleriniŋ beyānı i inde turur.
(NF (10/14)
“…taḳı kim istese islāmdın önginni dīn, kabūl ḳılınmaġay andın taḳı ol, ol cihānda
ziyānlıġlardın… (SAKT (55b/7)
Satır Arası Kur’ān Tercümesindeki islām kelimesi geçtiği ayetlerde anlamları:
1. Boyun sümek
َّ َِ) ِإ َّنِالدِينَ ِ ِعند
“… ḥaḳiḳat üze dīn, taŋrı ḳatında, boyun sümek…” (SAKT (49B/1) (ِاْلس ََْل ُِم
ِ ْ َِّللا
2. Müslümānlıḳ
“…yaʿnī iḫtiyār ḳıldım sizge müslümānlıḳnı, dīn. (SAKT(104a/ 9) (ِاْلس ََْل َمِدِينًا
ِ )و َر
ِ ْ ضيتُ ِلَ ُك ُم
َ
müslümān ( )ملْسلمانAr. + Far. ( )ملْسلمانArapçada müslim kavramı, “Allah’a teslim olma, Hz.
Muhammed’in İslam dini adına tebliğ ettiği konuları tasdik etmek” anlamına gelmektedir. Bu
kavram Arapçada ikili(musenne) anlamı taşımaktadır. Yani Arapçada Müslim kelimesinin sonuna
elif ve nun ekleyerek kelimeyi musenne ( )مثنىyapmış oluruz. Ancak buradaki müslümān kelimesi
Arapçadaki “iki müslim” anlamında değil “müslim” anlamını karşılamaktadır. NF’te 78 kere
geçmiştir. Kur’ān-ı Kerim’de müslimîn kavramı birçok ayette geçmektedir. Yalnızca SAKT
eserinde müslüman kavramına çokluk eki “+lar”eklenerek ayetlerdeki geçen müslimîn kavramı
müslümānlar olarak Türkçeleştirilmiştir.
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“…yā taḳı ékki müsülmān arasında ġammāzlıḳ ḳılıp uruş kiriş, üküş itneler ḳoparur[lar].
yana bir ḳavmnı kördüm tamuġ i inde töpen asılıp tururlar. (NF(67/10-11)
“…yitrü birdi taŋrı, müsülmānlarġa toḳuşnı. taḳı irdi taŋrı, kü lüg, yiŋgen. (SAKT (402a/1-2)
yahūdī ( )يهودىAr. ( )يهوديBu kavramın kökü Arapçadaki “yehûd” ve “hûd” kelimelerinden
gelmektedir. Hz. Mȗsâ’nın dinine mensup kimselere ithaf etmektedir. NF’te hem Arapçadaki
yahūdī hem de onun anlamındaki ve Farsçadan Harezm Türkçesine geçen cuhūd kelimesi de tespit
edilmiştir. NF metninde yahūdī 10 kere görülmüştür. SAKT metinlerinde yahūdī kelimesi
kullanılmak yerine cuhūd kelimesi kullanılmıştır.
“…bir téveke mündiler, ol ékkisi taḳı bir téveke mündiler. taḳı bardılar, medīneke yavuḳ
keldiler. bir yahūdī peyġāmbarḳa satġaştı…” (NF (23/15)
“…yana ḳa an kim kā irlar mekkeke ḳayıttılar, taḳı cuhūdlar taḳı öz yérleriŋe ḳayıttılar,
ṣaḥābalar taḳı éwleriŋe ḳayıttılar, peyġāmbar as taḳı āyişe rażhā é iŋe kirdi, taḳı ġusl ḳıldı, taḳı
başını yuvdı taḳı öziŋe ūd tütüzdi taḳı ıḳtı. (NF (32/17, 33/1)
“…ḥaḳīḳat üze anlar kim bittiler taḳı anlar kim cuhūd boldılar, taḳı tersālar taḳı dīndin
ıḳġanlar kim kim bitse taŋrıġa taḳı ḳıyāmat künge, taḳı işlese yaḫşı işni anlarġa sevābları,
anlarnıŋ iḏisi ḳatında. (SAKT (9b/2-3-4)
yahūdīyye (  )يهوديهAr. ( )يهوديةHz. Mȗsâ’nın dinine mensup olan kadınlar için kullanılan bir
kavramdır. NF’te yahūdīyye kelimesi 2 kere yer almıştır. SAKT’nde yahūdīyye görülmemiştir.
“…ey yahūdīyye, ne ü ün mundaġ iş ḳıldıŋ? tédi. (NF (34/5)
2. Dinî Hükümlerin Kaynaklarıyla İlgili Kavramlar (Şerʿȋ deliller)
kitāb ( )كتابAr. (“ )كتابk-t-b” ( )كتبkökünden türetilen kitāb kelimesi bir araya getirilmiş
sayfalar anlamına gelmektedir. Fakat Kur’ān-ı Kerim’deki geçen kitāb kavramı kimi zaman “kutsal
kitap” kimi zaman “sahife” anlamında kullanılmıştır. SAKT’nde kitāb kavramı 2 kere
kullanılmıştır. NF’te kitāb kelimesi dinî kavram olarak kullanılmamıştır.
“…kitāb turur kim tafṣīl ḳılındı āyatları, tāzī tili üze ingen kitābnı, tileyür men ol erenlerge
kim bilürler. (SAKT (455a/2-3)
Aşağıdaki ayette sahife kelimesi kitāb olarak çevrilmiştir.
“…taḳı ol vaḳtında kitāblar yayıldı…” (SAKT(566a/2) (ت
ِْ فِنُش َِر
ُ ) َوإِذَاِالص ُح
sünnet ( )سنتAr. ( )سنةArapçada sünnet “yol, tarikat, kanun, örf ve gelenek ”manalarına
gelmektedir. Bunun haricinde sünnet, “Hz. Muhammed’in fiil, söyleyiş ve davranışları” anlamına
gelmektedir. sünnet ikinci şer delillerinden biridir. NF’te ise 15 kere tespit edilmiştir.
“…camā at savābıdın maḥrūm bolur-sen, tép, özi aytur érdi kim: camā at birle namāz ḳılmaḳ
sünnet turur taḳı ḥalāl istemek arīża turur. (NF(296/3/4)
SAKT metinlerinde sünnet kelimesi “Hz. Muhammed’in söyleyiş ve davranışları” anlamında
kullanılmamıştır ve aşağıdaki anlamlarda geçmiştir:
1.“Geçmiş kavimlerin başına gelen ibretlik olaylar”.
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2.“Geçmiş kavimlerin takip ettiği doğru yol”.
3.“Allah” lafza- celâle ile kullanıldığında “Allah’ın muamelesinde içkin
kurallılık/kanunîlik” anlamında kullanılmaktadır. SAKT’nde 4 yerde tespit edilmiştir.

olan

“…taŋrı sünneti ol kim ke ti aşnudın, bulmaġay sen taŋrı sünnetiŋe aynamaḳ…” (SAKT
(490a/6)
icmāʿ-i ummat ( )إجماع ِأمتAr. ( )إجماع ِاألمةÜmmetin müctehidlerinin çeşitli istinbat
metotlarından yola çıkarak şerʿî hüküm hakkında ictihatta bulunarak ittifak etmelerini ifade
etmektedir. NF metninde icmā ʿ-i ummat 1 kere kullanılmıştır. SAKT’nde görülmemiştir.
“…úurʼān birle hem taúı ḥadis birle hem taúı icmāʿ-i ummat birle tép aytur taúı eger kim
ictihād úılsa…” (NF(240/12)
3. Allah’ın İsimleri ve Sıfatları İle İlgili Kavramlar
āḫır (  )اخرAr. ( )اآلخرSon anlamına gelen âhir, Esmâ-i Hüsnâ’dan biri olarak Kur’ân’da
sadece aşağıdaki ayette “evvel” ismiyle geçmektedir. Bu isim Allah’a nispet edildiğinde ondan önce
ve sonra hiçbir şey olmadığını ifade etmektedir. Rahmeti her şeyi kuşatan Allah, “evvel ve âhir”dir.
SAKT’nde āḫır kavramı 1 kere tespit edilmiştir. NF eserinde āḫır kelimesi Allah’ın isimlerinden
biri olarak değil “sonunda ve son” anlamlarda kullanılmıştır.
“…ol avval taḳı āḫır, taḳı a uḳ taḳı örtüglüg. (SAKT (514a/5, 514b/1)
avval ( )اولAr.( )األولİlk manasına gelen avval kelimesi, Allah’a nispet edildiğinde ondan
önce hiçbir şey olmadığını ifade etmektedir. SAKT’nde Allah’ın isimlerinden biri olan avval ismi 1
kere geçmiştir. NF metninde ise “ilk ve birinci “anlamlarda kullanılmıştır.
“… ol avval taḳı āḫır, taḳı a uḳ taḳı örtüglüg. (SAKT (514a/5, 514b/1)
ʿazīz ( )عزيزAr. ( )العزيزSözlükte “ulu, yüce, muhterem, değerli, kıymetli” gibi manalara
gelmektedir. ʿazīz dinî kavram olarak, Allah’ın isimlerinden biri olup güçlü, kudretli ve galip olan,
hiç yenilmeyen şeklinde tanımlamaktadır. Kur’ān-ı Kerim’de Allah’ın isimlerinde biri olan ʿazīz
birçok ayette geçmektedir. Yalnızca SAKT’nde Allah’ın ʿazīz ismi aşağıdaki ayette başka bir anlam
ifade etmeden geçmiştir ve geçtiği diğer ayetlerde ġālib ve yiŋgen anlamlarına çevrilmiştir. NF
metninde ʿazīz kelimesi, Allah’a nispet edildiği manada değil, sözlükteki anlamda kullanılmıştır.
“…taḳı bilür anlar kim birildiler biligni ol indürüldi seniŋ tapa iḍiŋdin, ol ḥaḳ, taḳı
köndürür, ʿazīz taḳı ögdülmiş tangrınıŋ yolınġa. (SAKT(409a/6-7-8)
Aşağıdaki ayetlerde ise Allah’ın ʿazīz ismi bazen ġālib bazen de yiŋgen olarak tercüme
edilmiştir.
ْ يز
ْ َ)فَإِنَّكَ ِأَنت
ُ ِالعَ ِز
“… ḥaḳīḳat üze sen sen ġālib, rāst işlig. (SAKT(18b/6-7) (ِِال َح ِكي ُم
ْ
ِ)ال َح ِك ِيم

ْ َِِّللا
ْ ت َِنزي ُل
َّ َِمن
“…kitābnuŋ indürmeki taŋrıdın yiŋgen, bilgen…” (SAKT (446a/2) (ِ يز
ِ ب
ِ ِال ِكت َا
ِ ِال َع ِز

ḥaḳ ( )حقAr. ( )الحقSözlükte masdar olan ḥak kelimesi “doğru, gerçek, pay” anlamlarını
taşımaktadır. Bu isim Allah’a nispet edildiğinde onun zâtının hak olduğu, ondan gelen ve ona rücû
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eden her şeyde de hak olduğunu ifade etmektedir. NF metninde Allah anlamında kullanılan ḥaḳ
kavramı 19 kere, doğru ve gerçek anlamında ise 120 kere geçmiştir. Kur’an-ı Kerim’de de ḥaḳ
kelimesi hem sözlükteki anlamıyla hem de Allah’ın isimlerinden biri olarak kullanılmıştır. Buna
göre SAKT’nde aşağıdaki ayette 1 kere Allah’a nispet edildiği anlamda kullanılmıştır. Bazı
ayetlerde ise “ol kim mülk aŋa vācib bolur” olarak çevrilmiştir.
“… ol munuŋ birle kim taŋrı, ol ḥaḳ. (SAKT (320a/3)
“…ḳa an mūsā peyġāmbar ḥaḳ te ālā emri birle deryāḳa urmış érdi, suv ḥaḳ fermānı birle
a ıldı taḳı yollar peydā boldı érse, mūsā peyġāmbar ʿas yārānları deryādın ké tiler. (NF (73/89)
ḳadīr ( )قديرAr. ( )القديرArapçada “gücü yetmek” anlamındaki “kudret” kökünden müştak olan
ḳadīr Allah’a nispet edildiğinde “her şeye gücü yetip aciz olmayan, her şeyi istediği gibi yapabilen”
anlamına gelmektedir. Kur’ān-ı Kerim’de ḳadīr kelimesi, birçok ayette geçmesine rağmen
SAKT’nde aşağıdaki ayette başka bir anlamı ifade etmeden 1 kere geçmiştir. Fakat ḳadīr kelimesi
geçtiği diğer ayetlerde ḳudretlıġ olarak tercüme edilmiştir. NF metninde ḳadīr yer almamıştır.
“…irmez mü, ol kim yarattı köklerni taḳı yirni, ḳudratlıġ munung üze kim yaratsa anlar
méngizlig? ḳadīr turur; taḳı ol key yaratġan, bilgen. (SAKT (425a/5-6-7)
kerīm ( )كريمAr. ( )الكريمArapçada “cömert olmak, ahlâklı olmakta üstün gelmek”
anlamlarındaki “k-r-m”, “kerâmet” kökünden türetilen kerīm sıfatı Allah’a nispet edildiğinde
“yaratıklarına nimet veren, bağışta bulunan, tevbe edenleri affeden, ihsanı bol olan” gibi anlamlara
gelmektedir. SAKT ve NF kerīm kavramı 2 kere Allah’ın sıfatı olarak kullanılmıştır. Diğer
varaklarda ise Allah’a değil insanlara nispet edilmiştir. SAKT’ndeki bazı ayetlerde kerīm kelimesi
keremlüg manasına tercüme edilmiştir.
“…ay ādemī! né néŋ arsıḳturdı saŋa, kerīm iḏiŋ birle? ol kim yarattı saŋa, tüz ḳıldı sini taḳı
azalarıŋnı rāst ḳıldı. (SAKT(566b/6-7)
“…i gil, ḥaḳ teʿālā kerīm turur taḳı rāḥīm turur, ké ürgey taḳı ʿa v ḳılġay, tédi érse, oġlı
aydı…”(NF(298/12)
laṭīf ( )لطيفAr. ( )الطيفArapçada “merhametli davranmak ve iyi muamele etmek” anlamındaki
“lutf” kökünden gelip sıfat olan laṭīf kelimesi Allah’a nispet edildiğinde “kullarına iyilik ve
merhamet eden, kullarının ihtiyaçlarını gideren ve en ince noktasına kadar bilip sezilmez yollarla
karşılayan” manalarına gelmektedir. SAKT’nde laṭīf başka bir anlamı ifade etmeden 1 kere tespit
edilmiştir. Geçtiği diğer ayetlerde ise “ ʿilmi örtüglügge ulanġannı bilgen, ʿilmi örtüglügge yiŋge,
körklüg işlig, luṭf ḳılġan” anlamlara tercüme edilmiştir. NF metninde laṭīf geçmemiştir.
“…taḳı ol laṭīf, yaʿni köz yitmes, bilgen. (SAKT (136b/5)
“…ḥaḳīḳat üze iḍim, luṭf ḳılġan ol nersege kim tilese. ḥaḳīḳat üze ol, ol bilgen, ḥiḳmetlıg…”
ْ ِال َع ِلي ُم
ْ يفِ ِل َماِ َيشَا ُءِ ِإنَّهُِه َُو
(SAKT(238a/2) ِال َح ِكي ُِم
ٌ ِر ِبيِلَ ِط
َ ِإ َّن
rab(b) ( )ربAr. ( )الربArapçada “idare, ıslah ve terbiye eden, gözetip koruyan” anlamları
taşmaktadır. rab Allah’a nispet edildiğinde “kullarını gözetip koruyan, onlara nimet veren” şeklinde
tanımlamaktadır. NF’te 50 kere, SAKT’nde rab başka bir anlamı ifade etmeden 1 kere tespit

TURUK
International Language, Literature and Folklore Researches Journal
2020, Year 8, Issue 20
Issn: 2147-8872

- 174 -

www.turukdergisi.com

Ayşe Aydın & Fatma Elazhary

edilmiştir. Yalnızca incelediğimiz eserlerin metinlerinde rabb anlamında kullanılan iḍi kavramı
daha çok geçmiştir.
“… taḳı ant i er men sözi birle, yaʿnī yā rab tiyü aymaḳı birle: "ay iḏim! ḥaḳīḳat üze munlar
erenler bitmezler. (SAKT 472b/9)
“… peyġāmbar ʿas munlarnı kördi, taḳı yigrendi, taúı aydı kim munlarḳa kim: saḳallarıŋıznı
yulup bıyıḳlarıŋıznı ḳapartmaḳḳa ménim rabbüm maŋa andaġ buyurdı kim bıyıḳlarını késsem taḳı
saúallarını ḳoḍsam tép. (NF(81/13-14-15)
rabbü'l-ʿizze ( )رب ِالعزةAr. (“ )رب ِالعزةYüce Allah” anlamını taşmaktadır. NF metninde
rabbü'l-ʿizze 3 kere yer almıştır. SAKT’nde rabbü'l-ʿizze bulunmamıştır.
“ yétti ḳat kökni kézdim, te errüc ḳıldım andın ʿarşke bardım taḳı ʿarşke te errü ḳıldım. andın
soŋ ḳurbat maḳāmınġa tégdim érse, rabbü'l-ʿizze maŋa ḫiṭāb ḳıldı taḳı aydı: sén ménim ḥaḳīḳat
ḳulum turur-sen. (NF(318/1-2-3)
raḥīm ( )رحيمAr. ( )الرحيمArapçada “merhamet etmek, acımak” anlamındaki “r-h-m,
merhamet” kökünden türetilmiş olan raḥīm Allah’a nispet edildiğinde “merhametli, acıyan ve
sonsuz lutf ve ihsanda bulunan” anlamları taşımaktadır. NF’te 2 kere yer almıştır. SAKT’nde raḥīm
kavramı geçtiği ayetlerde şu anlamlara (raḥmeti lazım, raḥmetlıġ, raḥmet ḳılġan, raḥmet ḳılġan
taŋrı, uluġ raḥmetlig, üküş raḥmet ḳılġan, üküş raḥmetlig, üküş raḥmetlig taŋrı ) çevrilmiştir.
“… ey ana, bu süt bahāsını ḳandın ḥāṣil ḳıldıŋız? tédi érse, anası aydı: kesb ḳıldım, tédi.
andın soŋ oġlı aydı: ey ana, bu ḳoylar ḳayu yérde otlayurlar? tédi érse, anası aydı: ey oġlum,
mun a üküş sorar-sen. i gil, ḥaḳ te ālā kerīm turur taḳı rāḥīm turur…”(NF (298/10-1)
“…taḳı irmedi taŋrı żāyı ḳılmaḳ ü ün imānıŋıznı, ḥaḳīḳat üze taŋrı kişilerge raḥmet ḳılġan,
َّ ُضي َعِإِي َمانَ ُك ْمِإِ َّن
َّ ََو َماِ َكان
raḥmet ḳılġan…” (SAKT(21a/1) ِر ِحي ٌِم
ٌ اسِلَ َر ُء
ِ ََِّّللاَِبِالن
ِ َِّللاُِ ِلي
َ وف
raḥmān ( )رحمانAr. ( )رحمانArapçada “merhamet etmek, acımak” anlamındaki “r-h-m,
merhamet” kökünden türetilmiş olan raḥmān Allah’a nispet edildiğinde “bütün yaratıklarına
merhamet eden, acıyan ve sonsuz lutf ve ihsanda bulunan” şeklinde tanımlamaktadır. Kur’ān-ı
Kerim’de Allah’ın isimlerinden biri olan raḥmān birçok ayette geçmiştir. Ancak SAKT’nde
aşağıdaki ayette raḥmān başka bir anlamı ifade etmeden 1 kere görülmüştür. Diğer ayetlerde ise bu
anlamlara çevrilmiştir (yarlıḳaġan, raḥmeti lazım, raḥmetlıġ, raḥmet ḳılġan, raḥmet ḳılġan taŋrı,
uluġ raḥmetlig, üküş raḥmet ḳılġan, üküş raḥmetlig, üküş raḥmetlig taŋrı). NF metninde raḥmān
tespit edilmemiştir.
“…allāh la ẓın, yā adaŋ raḥmān lafẓın ḳayusın adasaŋız, aŋa atlar körklügrek. taḳı ḳatıġ
ḳılmaġıl namāznuŋ oḳımaḳın, taḳı aḳru oḳumaġıl anıŋ birle taḳı istegil anıŋ arasında yol. (SAKT
(281a/8-9)
4. Allah’a Hitap Üzerine Kavramlar
ilāhī ( )الهىAr. ( )إلهيMM, NF( )آلهىNF (“ )إلهىBenim Allah’ım” anlamında kullanılan bir
sözdür. NF’te 1 kere kullanılmıştır. SAKT’nde ilāhī görülmemiştir.
“… ilāhī körer-sen, men maẓlūm öler-men, tédi. (NF(184/11)
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rabbe'l-ʿālemīn (  )رب ِالعالمينAr. (“ )رب ِالعالمينÂlemlerin rabbi” manasını ifade eden bir
sözdür. NF metninde rabbe’l- ʿālemīn 3 kere geçmiştir. SAKT’nde rabbe'l-ʿālemīn geçtiği ayetlerde
ʿālamlarnıŋ erkligi olarak çevrilmiştir.
“…ḥaḳ tvt cümle yazuúlarıŋnı yarlıḳaġay yaḳı tamuġdın seni ḳurtġarġay taḳı saŋa u tmaḥ
rūzī ḳılġay. āmīn rabbe'l- ʿālemīn. (NF(229/2-3)
َّ ِ ْال َح ْمد
“…ögmek taŋrıġa, ʿālamlarnıŋ erkligi…” (SAKT(1b/1) َِبِ ْالعَالَ ِمين
ِ ِر
َ ُِِّلِل
rabbenā ( )ربناAr. (“ )ربناBizim Allahımız” anlamına gelen bir sözdür. NF metninde rabbenā
7 kere tespit edilmiştir. SAKT’nde rabbenā geçtiği ayetlerde iḍimüz olarak tercüme edilmiştir.
“… yā rabbenā, bu yér yüzinde ol kimerselerni mü yaratur-sen kim yér yüzinde esād
ḳılġaylar, nāḥaḳ ḳan tökgeyler, néteg kim benū'l-cānnı yarattıŋ taḳı yer yüzini anlardın toldurduŋ
anlar fisḳ ve esād ḳıldılar, nāḥaḳ ḳanlar töktiler, anlarını helak ḳıldıŋ. (NF (277/1-2-3-4)
“…iḍimüz tutmaġıl bizni, eger unutsa miz, yā ḫatā ḳılsa miz…” (SAKT (46b/6)
َ اخذْنَاِإِنِنَّلْسِينَاِأَ ْوِأ َ ْخ
طأْنَا
ِ َربَّنَاَِّلَِتُ َؤ
rabbī ( )ربىAr. (“ )ربيBenim Allahım”anlamında kullanılan bir sözdür. NF metninde rabbī
57 kere yer almıştır. SAKT’nde geçtiği ayetlerde iḍim anlamına çevrilmiştir.
“…peyġāmbar ʿas aydı: yā rabbī, anı tutġıl! témiş érdi. (NF(20/12)
“.. ibrāhīm: menim iḍim ol kim tirgüzür taḳı öldürür. aydı…” (SAKT(40b/2) ِ ي
َ ِإذْ ِقَا َل ِ ِإب َْراهِي ُم
َ ِر ِب
َّ
ُِيِوي ُِميت
َ الذِيِيُحْ ِي
5. Ahiret İle İlgili Kavramlar
āḫiret ( )آخرتAr. ( )اآلخرةSözlükte “son” anlamına gelen āḫiret kelimesi dinî kavram olarak
kullanıldığında, İslam’ın temel iman şartlarından biri olup ölüm ve “dirilişten sonra yaşanacak
hayat” anlamına gelir. NF metninde āḫiret kavramı 87, SAKT’nde 110 kere geçmiştir.
“…kim tileyür bolsa dünyā yanutını, taŋrı ḳatında dünyānıŋ yanutı taḳı āḫiret yanutı. (SAKT
(96b/9ʾ97a/1)
“…maḳṣūdları dünya āyidesi turur, āḫiret sevābı érmez. yana bir żaʿī anı körer-men tamuġ
i inde, sa ındın asılmış, dimāġı ḳaynayur erdi. (NF (67/14-15)
dār-ı beḳā ( )دارالبقاAr. ( )دارالبقاءÖteki dünya, ahiret anlamında bir sözdür. NF metninde dār-ı
beḳā 9 kere geçtiği tespit edilmiştir. SAKT’nde dār-ı beḳā yer almamıştır.
“…peyġāmbar ʿas aydı: ey ʿammum, ne ü ün yıġlar-sen? tédi erse, ʿabbas aydı: yā resūlallāh
bu sūra i inde siziŋ dār-ı enādın dār-ı beḳāġa riḥlat ḳılmaúıŋız, ḥaḳ tvt ḥażratınga barmaḳ ḫabarı
andın soŋ ʿara a kün cümle ḥācīlar ʿara āt taġında vuḳū ḳılmışında peyġāmbar ʿas minberke
mündi, taḳı taŋrı tabāraka va taʿālāḳa üküş ḥamd u senā ḳıldı, taḳı ḫalāyıḳḳa vaʿżunaṣ īḥat ḳıldı,
taḳı üküş vaṣiyyatlar ḳıldı. (NF (84/3-4-5-6-7)
ḳıyāmat ( )قيامتAr. ( )قيامةİnsanların diritilmesiyle başlayacak ve ebediyen devam edecek
olan âlem manasına gelmektedir. NF’te ḳıyāmat 96, SAKT’nde 8 kere geçmiştir.
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“…ḥaḳīḳat üze anlar kim bittiler taḳı anlar kim cuhūd boldılar, taḳı tersālar taḳı dīndin
ıḳġanlar kim kim bitse taŋrıġa taḳı ḳıyāmat künge, taḳı işlese yaḫşı işni anlarġa sevābları,
anlarnıng iḏisi ḳatında. (SAKT (9b/2-3-4)
“... bu ḥadīs maʿnīsi ol bolur kim peyġāmbar ʿas ḫabar bérü yarlıḳar: bu musulmānlıḳ dīni
ġarībluḳın ẓāhir boldı, ḳıyāmat étekinde taḳı ġarībluḳın ḳaytġay. (NF (7/2-3-4)
ṣırāṭ ( )صراطAr. ( )صراطCennete geçmek üzere cehennemin üzerinde bulunan geçilmesi zor
ve dar olan köprüdür. Ancak Kur’ān-ı Kerim’de ṣırāṭ kelimesi, cehennemin üzerinde kurulan köprü
anlamında kullanılmayıp, doğru yol manasını ifade etmektedir. Dolayısıyla SAKT’nde ṣırāṭ
kelimesi geçtiği ayetlerde “yol” olarak çevrilmiştir. NF’te ise ṣırāṭ 6 kere tespit edilmiştir.
“…taḳı taŋrı tvtʼnı bilmişdin soŋ cümle peyġāmbarlarnı ḥaḳ teʿālānıŋ yalava ları turur tép
bilmek kérek taḳı kökdin éngen kitāblar kim peyġāmbarlarġa nāzil boldı, ol cümle kitāblar ḥaḳ
turur tép bilmek kerek taḳı cümle erīşteler taŋrı teʿālānıŋ ḳulları turur tép bilmek kérek taḳı ölüp
tirilmek ḥaḳ turur tép bilmek kerek, taḳı ḳıyāmat küni taḳı ṣırāṭ taḳı tarāzū taḳı suʾāl taḳı ḥisāb
cümlesi ḥaḳ turur tép bilmek kérek. (NF (230/5-6-7-8-9)
ْ ط
َ َاِالص َرا
“…köndürgil bizge, yolġa köni…” يم
َِ ِال ُم ْلْست َ ِق
ِ ا ْه ِدن
ṣūr ( )صورAr. ( )الصورKıyamette İsraf’in üfleyeceği boru anlamını taşımaktadır. SAKT
eserinde ṣūr kavramı 1 kere kullanılmıştır. NF metninde ṣūr geçmemiştir.
“..taḳı ol kün kim ürülür ṣūrġa, ḳorḳtı ol kim irseler kim kökler i inde taḳı ol kim irseler kim
yir i inde, meger ol kim irseni kim tiledi taŋrı. taḳı ḳamuġ keldiler, ḫorlar. (SAKT (367a/7-8-9)
ʿuḳbā ( )عقبىAr. (“ )عقبىAhiret, öbür dünya” anlamında kullanılmaktadır. NF metninde ʿuḳbā
1 kere yer almıştır. SAKT metninde ʿuḳbā geçmemiştir.
“…uş ıḳmış, bizke bitigi kéldi tédi taḳı ol bitigni oḳıdı taḳı aydı kim: ey baṭrīḳlar, ey uluġlar,
cümle itti āḳ ḳılıp ol aḥmedke ittibāʿ ḳılalıŋ, dünyāmız taḳı ābadān bolġay, ʿuḳbāmız taḳı ābadān
bolġay tédi érse, cümle baṭrīḳlar bir yolı eryād ḳıldılar…” (NF (80/7-8-9)
6. Ölüm İle İlgili Kavramlar
ecel ( )اجلAr. ( )أجلArapçada geleceğe ait olmak üzere “belirlenmiş zaman, muayyen bir
müddetin sonu” anlamını ifade etmektedir. Ecel, din kavram olarak hayatın sonu, ölüm vaktı
anlamlarında kullanılmaktadır. NF metninde ecel 12, SAKT’de 1 kere geçmiştir.
“…kim ümenür irse taŋrınıŋ satġaşmaḳını, ḥaḳīḳat üze taŋrınıŋ taḳdīr ḳılmışı ecel kélgen.
(SAKT (378b/1-2)
“…eger ecel yétse, néteg ḳılġay-men? (NF (130/7-8)
ḳābż ( )قبضAr. ( )قبضSözlükte “ tutmak” anlamındaki “k-b-z” kökünden türetilen ḳābż
“Azrail tarafından canın teslim alınması” anlamına gelmektedir. NF metinde ḳābż 14 kere tespit
edilmiştir. ḳābż SAKT metninde kullanılmamıştır.
“…évinge kirseŋ, destūr tilegil, cānını ḳabż ḳılmaḳġa taḳı destūr tilegil. eger destūr bérmese,
ḳabż ḳılmaġıl ve eger destūr bérse, ḳabż ḳılġıl! (NF (87/11-12)
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kefen ( )كفنAr. ( )كفنSözlükte “örtmek” anlamına gelen “kefn” kökünden türetilmiştir. Kefen
kelimesi, dinî kavram olarak kullanıldığında, “ölen kimsenin yıkanıp genelde beyaz olan temiz bir
beze sarılarak gömülmesini” ifade etmektedir. NF metninde kefen kavramı 6 kere bulunmuştur.
kefen SAKT metninde tespit edilmemiştir.
“…eger ecel yétse, néteg ḳılġay-men? bu ṣaḥrā yér turur, hé kimerse yoḳ yuġu ı taḳı yoḳ
kefen taḳı yoḳ namāz ḳılġu ı taḳı yoḳ. (NF 130/8-9)
mevt ( )موتAr. ( )موتSözlükte mevt, ve ât, helâk gibi anlamlarla ifade edilen ölüm; hayatın
karşıtı olup, “hayatın sona ermesi” anlamında kullanılmaktadır. NF metninde mevt kavramı 10 kere
geçmiştir. SAKT’nde ise mevt “ölüm” olarak tercüme edilmiştir.
“…peyġāmbar ʿas aydı: ol taŋrı birle ant yāḍ ḳılur-men kim muḥammedniŋ rūḥı anıŋ
taṣarru ında turur. eger ādam oġlanları melekü'l-mevtnüŋ bu sözlerini éşitür bolsa érdiler taúı
melekü'l-mevtnüŋ turġan yerini körer bolsalar érdi, öz ölügleridin ġā il bolġay érdiler taḳı öz
başlarınġa taḳı ne sleringe yıġlaġay érdiler. (NF (442/16-17, 443/12)
“…taḳı keldi ölüm esrüklüki, ḥaḳ birle. ol, ḳa ar erdiŋ andın…” (SAKT( 495b/4)
ْ ُ س ْك َرة
ْ َو َجا َء
ُِم ْنهُِت َِحي ِد
ِ َقِذَلِكَ ِ َماِ ُك ْنت
َ ِت
ِ ِال َم ْوتِِ ِب ْال َح
rıḥlet ( )رحلتAr. ( )رحلةArapça’da “r-h-l” kökünden türetilen rıḥlet “göç etme ve taşınma”
anlamlar taşımaktadır. Aşağıdaki varakta rıḥlet dinî kavram olarak kullanılıp “ölüme, mevt ve
ölüm” anlamına gelmektedir. NF eserinde rıḥlet kavramı 12 kere geçmiştir. rıḥlet SAKT eserinde
yer almamıştır.
“…künüm turur, āḫiratḳa riḥlat ḳılur künüm turur. maŋa né bişārat birle keldiŋ? tédi erse,
cebreʾil ʿas aydı…” (NF (88/16)
cenāza ( )جنازهAr. ( )جنازةSözlükte hem “ölü” hem de “tabut” anlamını taşımaktadır. NF
eserinde cenāza kavramı 5 kere kullanılmıştır. cenāza kelimesine SAKT’nde yer verilmemiştir.
“…ka an kim meni cenāza üze koḍsaŋız, cümle ıḳġay-siz méni ḫālī ḳoḍġay-siz. (NF (87/7)
defn ( )دفنAr. ( )دفنSözlükte “d-f-n” kökünden türetilen defn “gömme” anlamına gelmektedir.
NF metninde defn 8 kere geçmiştir. SAKT eserinde defn tespit edilmemiştir.
“…eger peyġāmbar ʿasʼnuŋ mezārınıŋ ḳu lı kilīdsiz özi a ılsa, méni peyġāmbar ʿas
ḫıdmatınġa defn ḳılġay-siz ve eger ḳu lı özi ḫıdmatında a ılmasa, musulmānlar gūristānıŋa éltip
kömgey-siz tédi. (NF (103/15-16)
sekerāt ( )سكراتAr. ( )سكراتSözlükte “s-k-r” kökünden türetilen sekerāt “sarhoş olmak ve
kendinden geçmek” anlamında kullanılmaktadır. sekerāt din kavram olarak insanın canını verirken
çektiği zorlukların anlamını ifade etmektedir. NF’te sekerāt kavramı 1 kere tespit edilmiştir. Ancak
Kur’ān-ı Kerim’de sekerāt kelimesi tekil olarak “sekret” geçmiştir. Dolayısıyla SAKT’nde sekerāt
kelimesinin tekili olan “sekret” esrüklük anlamına tercüme edilmiştir.
“…ḳa an kim meleküʼl-mevt ol kimerseke ölüm ḳaḍġusını kemişür bolsa, ol kimerseke üze
ölümnüŋ eserleri ẓāhir bolur taḳı ölümnüŋ sekerātı ol kimerseke üze ġalib bolur. (NF (442/11-12)
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“…taḳı keldi ölüm esrüklüki, ḥaḳ birle. ol, ḳa ar erdiŋ andın…” (SAKT( 495b/4)
ْ ُ س ْك َرة
ْ َو َجا َء
ُِم ْنهُِت َِحي ِد
ِ َقِذَلِكَ ِ َماِ ُك ْنت
َ ِت
ِ ِال َم ْوتِِ ِب ْال َح
vefāt ( )وفاتAr. (“ )وفاةölüm” anlamında kullanılan bir sözdür. NF’te vefāt 37 kere yer
almıştır. SAKT metninde vefāt geçmemiştir.
“…peyġāmbar asʼnı abduʼl-muṭṭalib ḥalīme atlıġ dāyaḳa émdürmek ü ün bérdi. taḳı
pyġāmbar as altı yaşḳa yetmiş érdi kim anası emine vefat boldı. (NF(4/14-15)
mezār ( )مزارAr. ( )مزارMezar, kabir anlamına gelmektedir. NF mezār kavramı 1 kere
kullanılmıştır. SAKT eserinde mezār geçmemiştir.
“…eger peġāmbar asʼnuŋ mezārınıŋ ḳu lı kilīdsiz özi a ılsa, méni peġāmbar as ḫıdmatınġa
defn ḳılġay-siz ve eger ḳu lı özi ḫıdmatında a ılmasa, musulmānlar gūristānıŋa éltip kömgey-siz
tédi. (NF (103/15-16)
7.

Cennet, Cehennem ve Hesap Günü İle İlgili Kavramlar

ʿaẕāb ( )عذابAr. ( )عذابSözlükte “a-z-b” kökünden türetilen ʿaẕāb “vazgeçirme, işkence ve
eziyet manalarını” ifade etmektedir. NF metninde ʿaẕāb kavramı 46, SAKT’nde 5 kere geçmiştir.
“…taḳı tutunmaŋ antlarıŋıznı, esād araŋızda kim tayınsa taban, tölenmişindin soŋ. taḳı
tatsaŋız ʿaẕābnı, munuŋ birle kim yıġdıŋız taŋrı yolındın. (SAKT(267a/2)
“…men aydım: hé bu ʿaẕab séndin eksülür-mü? tédim érse, abū leheb aydı: tégme bir
duşenbe kün bu ʿaẕab méndin kéter. mén aydım: né sebebdin, ey ḳarındaş? abū leheb aydı:
muḥammed tuġmışta maŋa ḫabar bérdiler kim ḳarındaşıŋ ḫatunı emine ḫatun duşenbe kün
muḥammed atlıġ oġul keltürdi tép. mén ġāyat sevündüm, bir ḳaravaşnı āzād ḳıldım. ol sebebdin
ʿaẕābum duşenbe kün kéter tép aydı. (NF (18/10-11-12-13)
ʿadn ( )عدنAr. ( )عدنSözlükte, “devamlı ikamet edilen yer” anlamını taşımaktadır. ʿadn dinî
kavram olarak, “cennetteki tabakalardan birinin ismini” ifade etmektedir. SAKT ʿadn kavramı 1,
NF’te 4 kere kullanılmıştır.
“…vaʿde ḳıldı taŋrı bitgen erenlerge taḳı bitgen tişilerge, būstānlar aḳar altınıdın arıḳlar,
cāviḏānalar anıŋ i inde taḳı turġu yir arıġ, ʿadnnuŋ būstānları i inde. (SAKT (191a/9, 191b/1-2)
“…peyġāmbar ʿas ḫabar bérü yarlıḳar: ḳa an kim ḥaḳ teʿālā ʿadn atlıġ u tmaḥnı yarattı taḳı
ol u tmaḫ, i inde türlüg türlüg niʿmetler yarattı kim he ādemīniŋ közi körmişi yoḳ taḳı ḳulaḳ
eşitmişi yoḳ taḳı ādemīniŋ köŋliŋe hem tüşmişi yoḳ. (NF (248/3-4-5)
ʿalāʿilliyyīn ( )عَل ِعلينAr. ( )على ِالعلينCennetin ve gökyüzünün en yüksek tabakasıdır. NF’te
ʿalāʿilliyyīn 2 kere geçmiştir. ʿalāʿilliyyīn SAKT metninde tespit edilmemiştir.
“…kördiler kim mübārek cānı ʿalāʿilliyyīnke aşmış. (NF (92/14)
ʿarş ( )عرشAr. ( )عرشArapçada ʿarş “yüksek yer” anlamına gelmektedir. Fakat Kur’ān-ı
Kerim’de ʿarş, “Allah’ın tahtını, hükümdarlığını” ifade etmektedir. NF eserinde ʿarş kavramı 7,
SAKT'’de 1 kere yer almıştır.
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“…ḥaḳīḳat üze iḍiŋniŋ tutmaḳı ḳatıġ. ḥaḳīḳat üze ol, ol yaŋıla ḳılur taḳı ḳaytarur. taḳı ol
yarlıḳaġan, dost tutġan. ʿarş eyesi, ögmekke seza. (SAKT (570a /7-8)
“…taḳı bilgil, āgāh bolġıl kim bu miʿrāc ḳıṣṣasını éşitip köŋlüŋe andaġ tüşmesün kim ḥaḳ
teʿālā ʿarş üstünde turur tép, neteg kim bir ḳavm-i müşbihī térler. (NF (60/5-6)
cehennem ( )جهنمAr. ( )جهنمArapça asıllı bir kelime olmayan cehennem derin kuyu anlamında
kullanılmaktadır. Kur’ān-ı Kerim’de cehennem kelimesi birçok ayette geçmektedir. Yalnızca
SAKT’nde cehennem kelimesinin geçtiği ayetler, “tamuġ” olarak tercüme edilmiştir. NF metninde
cehennem kavramı 2 kere kullanılmıştır.
“…peyġāmbar as aydı ׃ol yerniŋ atı cehennem turur…” (NF (14/10)
“…taḳı kim yazsa taŋrıġa taḳı yalava ınġa, ḥaḳīḳat üze aŋa tamuġ otı, cāviḍānalar anıŋ
َّ ص
i inde ulaşu…” َارِ َج َهنَّ َمِخَا ِلدِينَ ِفِي َهاِأَبَدًا
ُ ِو َر
ِ َو َمنِ َي ْع
َ سولَهُِفَإ ِ َّنِلَهُِن
َ ََِّللا
cinān ( )جنانAr. (“ )جنانCennetler ve cennet bahçeleri “anlamında kullanılmaktadır. NF
metninde cinān kavramı 1 kere bulunmuştur. SAKT cinān geçmemiştir.
“…biḥār-i raḥmatıŋ i inde bizlerni mustaġraḳ ḳılġıl taḳı atalarımıznı taḳı analarımıznı taḳı
ūstāḍlarımıznı taḳı cümle aḳribā ve ʿaşāyirlarımıznı sén yarlıḳaġıl taḳı kerem-i beġāyatıŋ birle
cümle ümmet-i muḥammedni ṣadr-i cinānda sén orun bérgil taḳı luṭf-i benihāyatıŋ birle ādamdın
ḳıyāmatḳa tégi kim kim séni birlediler taḳı peyġāmbarlarıŋnı rāstḳa tuttılar, cümlesini sén
yarlıḳaġıl. (NF (443/11-12-13-14)
firdevs ( )فردوسAr. ( )فردوسSözlükte “büyük bahçe” anlamında kullanılan firdevs, ahiretteki
cennetlerin isimlerinden biridir. NF ve SAKT eserlerinde firdevs kavramı 1 kere tespit edilmiştir.
“…ḥaḳīḳat üze anlar kim bittiler taḳı ḳıldılar eḍgü ʿamellerini irdi anlarġa firdevs
bustānları, tuzġu. (SAKT (292b/5-6)
“…yā yaḥyā, ʿizzetim birle ant yaḍ ḳılur-men, eger sen firdevs atlıġ u tmaḥnı bir ḳata körmiş
bolsa erdiŋ, ol u tmaḥ ārzūsıdın yaġıŋ érigey erdi taḳı ne siŋ uluġ meşaḳḳatḳa taḳı zaḥmetke
tahammül ḳılġay érdi. (NF (267/10-11-12)
ḥisāb ( )حلْسابAr. ( )حلْسابArapçada “saymak, hesap etmek, hesaba çekmek” anlamları ifade
etmektedir. Din kavram olarak ḥisāb kelimesi, insanların hesaba çekilecekleri âhiret safhalarından
biridir. NF metninde ḥisāb kavramı 22, SAKT’nde 2 kere yer almıştır.
“…anlar, anlarġa ḥisābnıŋ yavuzı…” (SAKT (242b/4)
“…taḳı taŋrı tvtʼnı bilmişdin soŋ cümle peyġāmbarlarnı ḥaḳ te ālānıŋ yalava ları turur tép
bilmek kérek taḳı kökdin éŋen kitāblar kim peyġāmbarlarġa nāzil boldı, ol cümle kitāblar ḥaḳ turur
tép bilmek kérek taḳı cümle erişteler taŋrı te ālānıŋ ḳulları turur tép bilmek kérek, taḳı ölüp tirilmek
ḥaḳ turur tép bilmek kérek, taḳı ḳıyāmat küni taḳı ṣirāṭ taḳı tarāzū taḳı suʼāl taḳı ḥisāb cümlesi ḥaḳ
turur tép bilmek kérek. (NF (230/6-7-8-9)
ḥūr ( )حورAr. ( )حورSözlükte “beyaz olmak, beyazlaşmak” anlamlarına gelir. NF metninde
ḥūr kavramı 9 kere geçmiştir. SAKT metninde ḥūr bulunmamıştır.
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“…u tmaḥnıŋ ḥūrlarıdın bir ḥūr yer yüziŋe bir ḳata naẓar ḳılsa, maşrıḳdın maġribḳa tégi ḫoş
yıḍıġ bolġay, taḳı ḥūrlarnıŋ kéygen destārlarıdın bir destārnı dünyāke kéltürseler, dünyānıŋ
avvalıdın āḫirinġa tégi né kim māl tavar bar erse, cümlesi [a]nıŋ bahāsıŋa yétmegey. (NF (64/2-34-5)
kevser ( )كوثرAr. ( )كوثرÂhirette Hz. Muhammed’in ümmetiyle yanında buluşacağı belirlenen
havuz ve nehirdir. NF eserinde kevser kavramı 3 kere kullanılmıştır. SAKT’nde kevser “u maḳnuŋ
arıġ ḥavżını” olarak tercüme edilmiştir.
“…taḳı ékki arıḳ ẓāhir turur, āşkārā aḳat, taḳı ékki arıḳ örtüglüg aḳar. ol ékki arıḳ kim āşkārā
aḳar, biri nīl turur, mıṣır şehrinde aḳar, taḳı biri urāt turur kim kū e şehrinde aḳar, taḳı ol ékki arıḳ
kim örtüglüg aḳar, biri selsebīl turur, u tmaḥḳa aḳar, taḳı biri kevser ḥavżınga aḳar, ogdın ḳatıġraḳ
aḳar taḳı suvı sütdin aḳraḳ turur taḳı ʿaseldin sü üg turur. (NF (57/5-6-7)
ْ َط ْينَاك
َ إِنَّاِأ َ ْع
“…biz birdük saŋa, uçmaḳnuŋ arıġ ḥavżını…” (SAKT (581b/6) ِالك َْوث َ َِر
siccin ( )سجينAr. (“ )سجينCehenneme girecek insanların amel defterlerinin bulunduğu yer”
anlamında kullanılan bir sözdür. SAKT ve NF metinlerinde siccin kavramı 1 kere geçmiştir.
“…bu amalın életiŋ taúı siccin atlıġ yerde ( yer astıdın aşaġa karaŋġuġa siccin tép ayturlar
koḍuŋ, tép erman kélgey…”(NF (402/12)
“…taḳı ne birdürdi saŋa, ne turur siccin…” (SAKT (567b5)
sidretü'l-müntehā ( )سدرةِالمنتهىAr. (“ )سدرةِالمنتهىArşın sağ yanında ötesine hiçbir mahlûkun
geçemeyeceği ağaç” anlamına gelmektedir. NF metninde sidretü'l-müntehā 7, SAKT’nde 1 kere
yer almıştır.
“…beytüʼl-makdiska bardı, taúı beytüʼl-makdisdin aşıp yéti kat kökke bardım taúı yeti kökdin
aşıp sidretüʼl-müntehāka bardım [tédi] érse kā irlar münkir boldılar. (NF (98/18)
“…taḳı kördi anı taḳı bir inmekdeki sidretü'l-müntehā ḳatında. (SAKT (503a/7, 503b/1)
zaḳḳūm ( )زقومAr. (“ )زقومCehennem’in acı meyvesi, cehenneme gireceklere yedirtilecek
ağaç”tır. NF ve SAKT’de eserlerinde zaḳḳūm kavramı 1 kere tespit edilmiştir.
“…ḥaḳīḳāt üze zaḳḳūm yıġaçı…” (SAKT (428a2)
“…baʿżı mü essirler aymışlar: ḳıyāmat kün bolsa āvṣ ḥaḳ tebāreke ve teʿālā abū lehebni taḳı
ḫatunı umm-i cemīlni tamuġḳa kémişgey. velī kin ḫatunı umm-i cemīlke tamuġ erkliġi erīşteler
buyurġaylar: zaḳḳūm tikenleridin bir baġ ḳılıp arḳaŋġa kéltürgil! tép. (NF (17/17, 18/1-2)
zebānī ( )زبانىAr. (“ )زبانيCehennemlikleri cehenneme atmaya memur edilen meleğe verilen
isimdir. NF metninde zebānī kavramı 1 kere görülmüştür. zebānī SAKT metninde yer almamıştır.
“…ḳıyāmat kün bolsa āvṣ méni zebānīlar tutup életürler bolsalar, bu dōstum méni şe āʿat
ḳılıp ḳurtarġay taḳı maŋa bu dōstumnuŋ āyidası taḳı men aʿatı téggey-mü? tép seniŋ birle dost
boldum. (NF (223/15-16-17)
zebānīye ( )زبانيهAr. ( )زبانيةArapçada “şiddetle sürüklemek” anlamında kullanılan ve zebn
kökünden türetilen zebaniye, dinî kavram olarak, “cehennem’e girecek insanlara şiddetle muamele
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eden meleklere” verilen isimdir. NF metninde zebānīye kavramı 6 kere tespit edilmiştir. SAKT’nde
zebānīye kelimesi “ʿaẕāb firişteleri” anlamında çevrilmiştir.
“…yā rabbī, ménim cezam tamuġ otı turur eger adl ḳılsaŋ ve eger ażl ḳılıp yarlıḳasaŋ, sén
bilür-sen tép, aysam, ḥaḳ te ālā ḫiṭāb ḳılġay: ey zebāniyyeler, tutuŋ taúı bu āmirni tamuġúa életiŋ,
boynınġa zencīr uruŋ taḳı sürüŋ! tép ḫiṭāb kélgey tédi. (NF (147/12-13-14)
َّ سنَدْع
“…ündegey miz ʿaẕāb firiştelerini...” (SAKT(577a/9) َُِالزبَا ِنيَ ِة
َ
8. Temizlik İle İlgili Kavramlar
necāsat ( )نجاستAr. ( )نجاسةArapçada “hak ki ve maddi pislik” manasında kullanılır.
Necāsattan temizlenmek, namazın şartlarından biridir. NF’te 11 kere yer almıştır. SAKT metninde
necāsat geçmemiştir.
“…yā abā hureyre, bu nacāsatlar kim körer-sen, munlarnıŋ cümlesi ṭa āmlar érdi kim özleri
birle köterür érdiler. bukün nacāsat bolup turur. ādemī körer bolsa, yigrenür, tédi. yana aydı: yā
abā hureyre, bu eski öpreklerni kim körer-sen, bu öprekler cümlesi bu ādemīlerniŋ tonları érdi
kim bu tonlarnı keḍip özlerini ārāsta ḳılıp yöriyür erdiler. (NF (391/ 8-9-10)
necis ( )نجسAr. (“ )نجسDinen pis sayılan nesne” anlamında fıkıh bir kavramdır. NF metninde
necis kavramı 9 kere geçmiştir. SAKT’nde necis bulunmamıştır.
“…abū ḥanī e meẕhebinde yunmış suv kim bir yerke yıġılur, aŋar müsta mel ténür ol suv
necis turur, anıŋ ü ün kim peyġāmbar ʿas aydı: ḳayu muʼmin ve muvaḥḥid bir namāz vaḳtında
ābdest ḳılsa, taḳı arīża namāz ḳılsa, taḳı bir vaḳt namāzḳa tégi tégme bir aʿżālarıdın né yazuḳ
kelse, ol ābdest ḳılmışta ol ābdest suvı ol aʿżādın kélgen yazuḳnı kéterür. (NF (44/13-14-15)
9. Abdest İle İlgi Kavramlar
mesḥ ( )ملْسحAr. ( )ملْسحSözlükte “silmek” anlamına gelen mesḥ kelimesi, fıkıh kavramı olarak
“abdest alırken baş, boyun ve kulaklarları silmek” şeklinde tanımlamaktadır. SAKT metninde mesḥ
kavramı 1 kere görülmüştür. mesḥ NF metninde yer almamıştır.
“…ay anlar kim bittiler! ol vaḳtın kim koptuŋız namāżġa, yuŋ yüzleriŋizni taḳı eligleriŋizni
tirseklerge tegrü, taḳı mesḥ ḳılıŋ başlarıŋızġa taḳı aḍaḳlarıŋızġa, iki topuḳġa tegrü. taḳı eger
bolsaŋız cenābatlıġ, arınıŋ…” ( SAKT (104b/4-5-6-7)
teyemmüm ( )تيممAr. ( )تيممArapçada “yönelmek, kastetmek “anlamındaki teyemmüm, din
kavram olarak sözlük anlamıyla kullanılmaktadır. Teyemmüm, “su bulunmadığı zamanlarda büyük
ve küçük (hades)’ten temizlenmek maksadıyla yer cinsinden sayılan bir maddeye sürerek yüzü ve
iki kolu silmeyi” ifade etmektedir. NF ve SAKT metinlerinde teyemmüm kavramı 1 kere tespit
edilmiştir.
“…taḳı eger bolsaŋız sökel, yā se er üze bolsaŋız, yā keldi sizde biriŋiz aşaḳ yirdin, yā cimāʿ
ḳılsangız tişilerni, taḳı bulmasaŋız suvnı teyemmüm ḳılıŋ arıġ topraḳ<ġa> taḳı mesḥ ḳılıŋ
yüzleriŋizni taḳı eligleriŋizni. (SAKT (83a/4-5-6-7-8)
“…ibni ʿabbās aydı rażhu: peyġāmbar ʿas bevl ḳıldı taḳı teyemmüm ḳıldı érse, mén aydım:
yā resūlallāhi, suv yavuḳ turur, teyemmüm ne ḥācat turur? (NF (433/9-10-11)
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10. Gusül İle İlgili Kavramlar
cenābat ( )جنابتAr. ( )جنابةArapçada “uzaklaşmak” anlamını taşıyan cenābat kelimesi, fıkıh
kavram olarak, kişiyi bazı ibadetleri eda etmekten uzaklaştıran cinsî münasebette bulunmayı ifade
etmektedir. SAKT metninde cenābat 1 kere geçmiştir. NF eserinde cenābat yer almamıştır.
“…ay anlar kim bittiler! ol vaḳtın kim koptuŋız namāżġa, yuŋ yüzleriŋizni taḳı eligleriŋizni
tirseklerge tegrü, taḳı mesḥ ḳılıŋ başlarıŋızġa taḳı aḍaḳlarıŋızġa, iki topuḳġa tegrü. taḳı eger
bolsaŋız cenābatlıġ, arınıŋ…” ( SAKT (104b/4-5-6-7)
cünüb ( )جنبAr. ( )جنبDinî bir kavramdır. “Boy abdesti almak zorunda olma” anlamına
gelmektedir. SAKT metninde cünüb kavramı 1 kere görülmüştür. NF metninde cünüb tespit
edilmemiştir.
“…taḳı cünüblüküŋüz ḥālda, meger yolnuŋ ke genleri ġusl ḳılġıngız aġa tegrü…” (SAKT
(83a/4)
ġusl ( )غلْسلAr. ( )غلْسلArapçada “yıkamak, temizlemek, yıkanma” anlamındaki ġusl kelimesi,
kavram olarak “hayız, nifas cünüplük gibi kirlilikten temizlenme niyetiyle bütün vücudu su ile
yıkamak”anlamına gelmektedir. NF metninde ġusl kavramı 6, SAKT’nde 1 kere tespit edilmiştir.
“…taḳı cünüblüküŋüz ḥālda, meger yolnuŋ ke genleri ġusl ḳılġıŋız aġa tegrü…” (SAKT
(83a/4)
“…yana ḳa an kim kā irlar mekkeke ḳayıttılar, taḳı cuhūdlar taḳı öz yerleriŋe ḳayıttılar,
ṣaḥābalar taḳı éwleriŋe ḳayıttılar, peyġāmbar as taḳı āyişe rażhā é iŋe kirdi, taḳı ġusl ḳıldı, taḳı
başını yuvdı taḳı öziŋe ʿūd tütüzdi taḳı ıḳtı. (NF (32/17, 33/1)
ḥāyiż ( )حآيضAr. (“ )حائضKadınların aybaşı olma” durumunu ifade etmektedir. NF eserinde
ḥāyiż kavramı 1 kere geçmiştir. ḥāyiż SAKT metninde tespit edilmemiştir.
“…bu taşnı ka be seŋirinde ḳoḍġıl kim bu taş ḥürmetlig taş turur, munuŋ i inde ʿahdnāma
bar turur tép aydı érse, ibrāhīm peyġāmbar ʿas taḳı cebreʼil ayġanı tég séŋirde ḳoydı. cāhiliyyat
vaḳtında ḥāyīż ʿavretler éliglerini sürttiler taḳı öŋin yazuḳluġ kimerseler éliglerini sürttiler érse, ol
oḳ taş ḳap-ḳara boldı tép aydılar. (NF (38/14-15-16)
ḥayż ( )حيضAr. ( )حيضKadınların aybaşı olma durumudur. SAKT metninde ḥayż kavramı 2
kere kullanılmıştır. NF eserinde ise ḥayż bulunmamıştır.
“…taḳı boşanmış tişiler, küyerler özleri birle ü ḥayż…) (SAKT (33b/7)
11. Namaz İle İlgili Kavramlar
imām ( )امامAr. ( )إمامSözlükte “e-m-m” kökünden gelen imām kelimesi, “öne geçmek ve
idare etmek” anlamına gelmektedir. imām din kavram olarak, “cemaatle kılınan namaza önderlik
eden kimseye” verilen isimdir. NF metninde imām kavramı 22, SAKT’nde 1 kere yer almıştır.
“…taḳı ḳılduḳ anlarnı imāmlar, köndürürler buyruḳumız birle. (SAKT (315b17)
“…bu közüŋ birle hé aḳīhni kördüŋ mü? tédi. mén aydım: yā imām, bu zamāna aḳīhları
faḳīh ermezler-mü? tédim…” (NF (232-14)
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cāmiʿ ( )جامعAr. ( )جامعSözlükte “c-e-m‘” kökünden türetilen cāmiʿ “bir araya getiren,
toplayan” anlamına gelmektedir. cāmiʿ din kavram olarak, “beş vakit namazını kılmak amacıyla
insanların toplandıkları yerlere verilen isim” anlamında kullanılmaktadır. NF metninde cāmiʿ 5 kere
kullanılmıştır. cāmi ʿ SAKT metninde tespit edilmemiştir.
“…muslim bin yasār raḥmhi baṣranıŋ cāmiʿinde namāz ḳılur érdi, nāgāh bu cāmiʿniŋ bir
öresi tüşti taḳı cāmiʿniŋ baʿżısı yıḳıldı…” (NF (249/2-3)
cemāʿat ( )جماعتAr. ( )جماعةMüslümanların cami ve mescidlerde namaz kılmak maksadıyla
toplanmalarını ifade etmektedir. NF metninde cemāʿat 10 kere bulunmuştur. SAKT’nde cemāʿat
geçmemiştir
“…cemāʿat ṣavābıdın maḥrūm bolur-sen, tép, özi aytur érdi kim: cemāʿat birle namaz ḳılmaḳ
sünnet turur taúı ḥalāl istemek ariza turur. (NF (296/3-4)
eẕān ( )اذانAr. ( )أذانArapçada “ilân etmek, çağrıda bulunmak, bildirmek, duyurmak”
manasındaki eẕān, kavram olarak farz namazların vaktinin geldiğini ifade etmektedir. NF metninde
eẕān 7 kere geçmiştir. eẕān SAKT metninde tespit edilmemiştir.
“…émdi ol vaḳt yavudı, tédi taḳı turdı taḳı ābdest ḳıldı, mescid ö ekinge mindi taḳı eẕān
oḳıdı. hemīşe eẕān taḳı özi ḳılur érdi hem imāmluḳ taḳı özi ḳılur érdi.(NF 153/8-9)
ḳażā ( )قضاAr. ( )قضاءArapçada “bir şeyi sona erdirmek, hüküm vermek, borcu ödemek,
tamamlamak” anlamlarda kullanılmaktadır. ḳażā kelimesi, fıkıh kavramı olarak, “ibadetlerin vakit
çıktıktan sonra eda edilmesi” anlamını taşımaktadır. NF ve SAKT metinlerinde 2 kere tespit
edilmiştir.
“…andın soŋ ḳażā ḳılsunlar kirlerini taḳı ve ā ḳılsunlar neẕrleriŋe taḳı ṭavā ḳılsunlar
kaʿbege." (SAKT (322a/8-9)
“…ékin yıl bayaḳı tég istiʿdād ḳıldılar, taḳı kaʿbeke ṭavā ḳıldılar, bıldurġı ḥecniŋ ḳażāsı tép
niyyet ḳıldılar. (NF (46/17,47/1)
ḳıbla ( )قبلهAr. ( )قبلةArapçada “cihet ve yön” anlamında kullanılan ḳıbla, kavram olarak
müslümanların namazda yönelmeleri gereken yönü ifade etmektedir. NF ve SAKT eserlerinde ḳıbla
kavramı 3 kere yer almıştır.
“…taḳı eger uysaŋ anlarġa kim birildiler kitāb, tigme bir āyat birle, uymaġaylar ḳıblaŋġa.
taḳı irmes sen uyġan anlarnıŋ ḳıblasınġa. (SAKT (21a/6-7-8)
“…yüzini ḳıblaḳa evürdi taḳı aydı: ey bār ḫudāyā, bu ölüm ḳatıġlıḳında maŋa yārī bérgil!
tédi. (NF (104/3-4)
ḳırāʿat ( )قراءتAr. ( )قراءةArapçada “okumak” manasına gelen ve Kur’ān kelimesiyle kök
birliğine sahip bulunan ḳırāʿat kelimesi, “Kur’ān okuma” anlamında kullanılmaktadır. NF eserinde
ḳırāʿat kavramı 1 kere yer almıştır. SAKT metninde ḳırāʿat geçmemiştir.
“…yana bular duşmanḳa ḳarşu barsunlar, öngin ṭāyi a kélip bir rekʿatlarını ḳırāʿat birle
tamām ḳılsunlar tép yarlıġ kéldi érse, ékindü namāzını andaġ ḳıldılar érse, ol kā irlarnıŋ mekri
ḥīlesi bāṭil boldı. (NF (40/12-13-14)
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mescid ( )ملْسجدAr. (“ )ملْسجدNamaz kılınan yer” anlamını ifade etmektedir. SAKT metninde
mescid kavramı 1, NF’te 53 kere geçmiştir.
“…aydı anlar kim ġalebe ḳıldılar işleri üze: "tutunġay müz anlar üze mescid." (SAKT
(284a/5-6)
“…taḳı hé mescid i indeki ḳapuġlar bāḳī ḳalmasun, baġlansun, meger abū bekr ḳapuġı
baġlanmasun tédi. (NF 91/15)
minber ( )منبرAr. ( )منبرArapçada “nebr” kökünden müştak olan minber kelimesi, “camilerde
hatibin hutbe okurken daha iyi görülmek ve sesini daha iyi duyurmak için çıktığı basamaklı kürsü”
anlamına gelmektedir. NF metninde minber kavramı 39 kere yer almıştır. SAKT metninde minber
geçmemiştir.
“…baḳar-men, bir uluġ yaşlıġ abuşḳa- sa ı meḥāsini cümle aḳ ermiş erdi- zeberceddin
minber üze olturmış taḳı arḳasını beytü'l-maʿmūrḳa tayamış taḳı ḳatında ḫalāyıḳ üküş turur. (NF
(56/7-8)
miḥrāb ( )محرابAr. (“ )محرابCami ve mescidlerde kıbleyi ve imamın namaz kıldırırken
duracağı yeri” ifade etmektedir. SAKT eserinde miḥrāb kavramı 1 kere yer almıştır. NF’te miḥrāb
geçmemiştir.
“…kim kirdi anıŋ üze zekeriyyā miḥrābġa buldı anıŋ ḳatında rūzi. (SAKT (52a/8)
muṣallā ( )مصلىAr. (“ )مصلىAçık havada namaz kılmaya mahsus yer” manasında
kullanılmaktadır. NF metninde muṣallā kavramı 2 kere tespit edilmiştir. muṣallā SAKT metninde
kullanılmamıştır.
“…yana bir ḳata ābdest ḳıldı taḳı muṣallā üzersinde örü turdı. (NF (317/2)
müʾeẕẕin ( )مؤذنAr. ( )مؤذنsözlükte “çağrıda bulunan, bir şeyi bildiren” manasına
gelmektedir. müʾeẕẕin dinî kavram olarak, “ezan okuyan, insanlara namaz vaktinin girdiğini
bildiren kimse”yi ifade etmektedir. NF eserinde müʾeẕẕin 12 kere yer almıştır. Kur’ān Kerim’de
Yusuf suresinin 70. ayetinde müʾeẕẕin kelimesi geçmiştir ve sözlükteki “çağrıda bulunan ve bir şeyi
bildiren” anlamıyla kullanılmıştır. Ancak SAKT’nde müʾeẕẕin kelimesi geçtiği ayette “ḳıḳırġan”
olarak çevrilmiştir.
“… erīşteler ayġaylar kim: sen dünyāda ḳayu iş birle meşgūl erdiŋ kim bu ʿaraṣātḳa yaruḳ
yüz birle keldiŋ? tép suʾāl ḳılsalar, ol ṭāyi alar ayġaylar kim: biz dünyāda muʾeẕẕin āvāzını éşitür
bolsa érdük, he dünyā işi birle meşġūl bolmas érdük, velīkin ḳopar érdük, ābdast ḳılup namāzḳa
ḥāżir bolur érdük. (NF (241/6-7-8-9)
“…andın soŋ ḳıḳırdı ḳıḳırġan: ay kārvān ḥaḳīḳāt üze oġrılar siz…” (SAKT(234b/4)
ْ ث ُ َّمِأَذَّنَ ِ ُم َؤذ ٌِنِأَيَّت ُ َه
َِارقُون
ُ اِال ِع
َ َيرِإِنَّ ُك ْمِل
ِ لْس
rekʿat ( )ركعتAr. ( )ركعةArapçada rükû‘ masdarından türeyen rek‘at “boyun eğmek, eğilmek”
anlamını taşımaktadır. rekʿat dinî kavram olarak, “namazın kıyam, kıraat, rükû ve iki secdeden
oluşan her bir kısmını” ifade etmektedir. NF metninde rekʿat kavramı 19 kere bulunmuştur.
SAKT’nde rekʿat yer almamıştır.
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“…yana bu ṭāyi a barıp duşmanḳa ḳarşu tursun avvalḳı ṭāyi a kélsün, anlar taḳı bir rekʿat
namāz ḳırāʾatsız ḳılsunlar, taḳı selām bérsünler. (NF (40/11-12)
rükūʿ ( )ركوعAr. ( )ركوعArapçada “eğilmek” anlamında kullanılan rükū‘ kelimesi, dinî
kavram olarak, “namazda kıraatın bitmesinden sonra elleri dizlere dayayıp öne doğru eğilmeyi”
ifade etmektedir. SAKT eserinde rükūʿ kavramı 2 kere geçmiştir. NF metninde rükūʿ kelimesi
tespit edilmemiştir.
“…taḳı ḳılıŋ namāznı taḳı biriŋ zekātnı. taḳı rükūʿ ḳılıŋ, namāz ḳılıŋ, namāz ḳılġanlar birle.
(SAKT (7a/3-4)
seccāde ( )سجادهAr. (“ )سجادةNamaz için kullanılan seccadeyi” ifade etmektedir. NF metninde
seccāde kavramı 2 kere tespit edilmiştir. seccāde SAKT metninde geçmemiştir.
“…ḳa an kim bu ḫabarnı éşitti érse, sévündi taḳı yüreklendi taḳı rāhiblar tonını kéḍip égniŋe
seccāde kémişip élgiŋe ʿaṣā alıp barṣī ṣānıŋ ṣavmaʿasıŋa kéldi taḳı destūr tiledi érse, barṣī ṣā aydı:
kim sén? (NF (369/2-3-4)
secde ( )سجدهAr. ( )سجدةArapçada “sücûd” kökünden türetilmiş olan secde “eğilmek, tevazu ile
alnı yere koymak” anlamında kullanılmaktadır. secde dinî kavram olarak, “namazda alın, burun, el
ayaları, dizler ve ayak parmakları zemine değecek şekilde yere kapanma” anlamına gelmektedir. NF
eserinde secde 30, SAKT’nde 2 kere yer almıştır.
“…körer sen anlarnı rükūʿ ḳılġan, secde ḳılġan. isteyürler artuḳluḳ taŋrıdın taḳı ḫoşnūdluḳ.
nişānları, taḳı yüzlerinde, secdeler eserindin. (SAKT (491b/7-8)
“…muslim bin yasār raḥmhi aydı: ké gen tün secdeke bardım taḳı secde i inde üküşrek
turdum érdi, iley tişlerim tüşti, tédi érse, bir kimerse aydı: yā şeyḫ, ḥaḳ teʿālānıŋ raḥmatı üküş turur
taḳı biz ḥaḳ teʿālānıŋ raḥmatınga umīḍvār turur-miz taḳı özümüzni mundaġ émgetmez-miz, bolġay
kim émgenmedin bizke ḥaḳ teʿālānıŋ raḥmatı vāṣil bolġay, tédi érse, muslim aydı: néme yıraḳ söz
turur bu söz. (NF (426-/14-15-1617)
teheccüd ( )تهجدAr. ( )تهجدGece namazı, “yatsı namazından sonra fecr vaktine kadar geçen
sürede uykudan uyanılıp ve bu süre içerisinde kılınan bir nafile” namazıdır. NF metninde teheccüd
kavramı 1 kere yer almıştır. teheccüd SAKT metnindeise tespit edilmemiştr.
“…te sir éḍileri andaġ aymışlar kim ḳopup teheccüd taḳı ḳılmadı. (NF (413/10)
tekbīr ( )تكبيرAr. ( )تكبيرkelimesi Arapçada “yüceltmek" anlamına gelmektedir. tekbīr kelimesi
dinî bir kavram olarak ise "Allah’ın zâtı, sıfatları ve fiilleri itibariyle her şeyden yüce ve üstün
olduğu” anlamında kullanılan “Allāhüekber” cümlesine tekabül etmektedir. NF’te tekbīr kavramı 6,
SAKT’nde 1 kere geçmiştir.
“…anıŋ meŋizlig musaḫḫar ḳıldı sizge, munuŋ ü ün kim tekbīr ḳılsaŋız taŋrıġa, ol nirse üze
kim köndürdi sizni. taḳı müjde birgil körklüg ḳılġanlarġa. (SAKT (323a/9, 323b/1)
“…balta taḳı ötmedi érse, barduḳ, peyġāmbar ʿasʼḳa ḫabar bérdük érse, peyġāmbar ʿas kéldi
taḳı mübārek élginge bir uluġ balta aldı, taḳı bismillāhiʼr-raḥmāniʼr-raḥīm tédi taḳı tekbīr aydı
érse, cümle ṣaḥābalar taḳı tekbīr aydılar. (NF (30/2-3-4)
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teşehhüd ( )تشهدAr. ( )تشهدArapçada “tahiyyata oturmak” manasına gelen teşehhüd, dinî
kavram olarak, “namaz kılarken kelime-i şehâdeti içine alan Tahiyyat duasını okumak” manasında
kullanılmaktadır. NF metninde teşehhüd kavramı 1 kere kullanılmıştır. SAKT metninde teşehhüd
kelimesi tespit edilmemiştir.
“…ḳıyāmatḳa tégi müʾeẕẕinler bāng-i namāzda ménim ātım aymışdın soŋ seniŋ ātıŋ ayġaylar,
ḫaṭīblar ḫuṭbada ménim ātım aymışdın soŋ seniŋ ātıŋnı ayġaylar, namāz i inde teşehhüdde ménim
ātımı ayġaylar, andın soŋ seniŋ ātıŋnı ayġaylar, ʿulemālar, vāʿiẓlar ménim ātım aytıp séniŋ ātıŋnı
ayġaylar tédi érse, peyġāmbar ʿasʼnuŋ köŋli ḫoş boldı. (NF (63/3-4-5-6)
Sonuç
Eserlerde geçen Arapça kelimelerin kullanım ve sıklık durumlarına göre edindiğimiz sonuçlar
değelendirildiğinde şunlar tespit edilmiştir:
1. Nehcüʼl-Ferādīs’te yukarıda belirlediğimiz avval, laṭīf, raḥmān, ṣūr, mesḥ, cenābat,
cünüb, miḥrāb, rükūʿ gibi kavramlar geçmemiştir.
2. Nehcüʼl-Ferādīs’te Kur’ān-ı Kerim’deki şekliyle kullanılan bazı kelimeler, Satır Arası
Kur’ān Tercümesinde ya Türkçe karşılıklarıyla ya da Arapça veya Farsça ama farklı kelimelerle
karşılık bulmuştur. Örnek vermek gerekirse:
naṣrānī “yārīçlerim ”, yahūdī “ cuhūd ”, rabbenā “iḍimüz”, rabbi “iḍim”, ṣırāṭ “yol”, mevt
“ölüm”, sekerāt “esrüklük”, cehennem “tamuġ”, kevser “uçmaḳnuŋ arıġ ḥavżını”,zebaniye
“ʿaẕāb firiştelerini”, müʾeẕẕin “ḳıḳırġan”.
3. Satır Arası Kur’ān Tercümesi metninde yukarıda belirlediğimiz kavramların bir kısmı yer
almamıştır: diyānet, icmāʿ-i ummat, rabbü'l-ʿizze, ilāhī, dār-ı beḳā, ʿuḳbā, ḳābż, kefen, rıḥlet,
cenāza, defn, vefāt, mezār, ʿalāʿilliyyīn, cinān, ḥūr, zebānī, necāsat, necis, ḥāyiż, cāmiʿ,
cemāʿat, eẕān, ḳırāʿat, minber, muṣallā, rekʿat, seccāde, teheccüd, teşehhüd.
4. Satır Arası Kur’ān Tercümesinde bazı kelimeler (dìn, İslām, kerīm, èazìz, laùìf, raóìm,
raómān, úadìr) Arapçadaki anlamıyla kullanılmıştır ve çevrilmiştir. Örneğin; dīn kavramı
Türkçedeki ilk anlamından (inanç sistemi) farklı olarak 2 anlamda ayetlerde karşımıza çıkar:
Ceza anlamında kullanılan dīn kavramı:
“…erikligi, cezā küniniŋ…” (SAKT (1b/3) (ِِين
ِ ) َما ِل ِكِيَ ْو ِمِالد
Müslümanlık anlamında kullanılan dīn kavramı:
“…taḳı vaṣiyyet ḳıldı anıŋ birle ibrāhīm, oġullarınġa taḳı yaʿḳūb: ay oġullarım ḥaḳīḳat üze taŋrı
üḍürdi sizge müslümānlıḳnı. ölmeŋiz, meger taḳı ol ḥālda kim siz boyun sügenler siz…” (SAKT
(19a/132-2-3-4)
َ ص
َّ يِ ِإ َّن
(َِطفَ ٰىِلَ ُك ُمِالدِينَ ِفَ ََلِتَ ُموت ُ َّنِ ِإ ََّّلِ َوأَنتُمِم ْلْس ِل ُمون
ْ َِّللاَِا
َّ ) َو َو
َّ ِِو َي ْعقُوبُ ِيَاِ َبن
َ ص ٰىِ ِب َهاِ ِإب َْراهِي ُمِ َبنِي ِه
5. Satır Arası Kur’ān Tercümesinde Nehcüʼl-Ferādīs’ten farklı olarak bazı kavramlar
Türkçeleştirildiği için olması gerekenden daha az sayıda Arapça kökenli kelimenin oluşturduğu
kavram bulunmaktadır.
6. Bu aynı döneme mensup iki tarihî metinden Satır Arası Kur’ān Tercümesinin NehcüʼlFerādīs’ten Arapça kökenli dinî kavram olarak geride kalması; hiç şüphesiz ki Kur’ān Tercümesinin
tercüme bir metin olması gereği, kavramları Türkçe kökenli karşılıklarıyla verme çabasının bir
sonucudur:
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Nehcüʼl-Ferādīs’te din ile ilgili Arapça 8 kavram yer alırken, Kur’ān Tercümesinde bu alanla
ilgili 5 Arapça kavram vardır. Bu kavramlar içerisinde Nehcüʼl-Ferādīs’te en sık dīn, Kur’ān
Tercümesinde ise en sık cāhilliyyāt kelimesi tekrar edilir.
Nehcüʼl-Ferādīs’te dinî hükümlerin kaynaklarıyla ile ilgili Arapça 2 kavram yer alırken,
Kur’ān Tercümesinde de bu alanla ilgili 2 Arapça kavram vardır. Bu kavramlar içerisinde NehcüʼlFerādīs’te en sık sünnet, Kur’ān Tercümesinde de en sık sünnet kelimesi tekrar edilir.
Nehcüʼl-Ferādīs’te Allah’ın isimleri ve sı atlarıyla ilgili Arapça 4 kavram yer alırken, Kur’ān
Tercümesinde bu alanla ilgili 9 Arapça kavram vardır. Bu kavramlar içerisinde Nehcüʼl-Ferādīs’te
en sık rab, Kur’ān Tercümesinde de en sık kerīm kelimesi tekrar edilir.
Nehcüʼl-Ferādīs’te Allah’a hitap üzerine Arapça 4 kavram yer alırken, Kur’ān Tercümesinde
bu alanla ilgili Arapça kavrama rastlanmamıştır. Kur’ān Tercümesinde bu tür kelimeler için
Türkçeleri tercih edilmiştir. Bu kavramlar içerisinde Nehcüʼl-Ferādīs’te en sık rabbī kelimesi
tekrar edilir.
Nehcüʼl-Ferādīs’te âhiret ile ilgili Arapça 5 kavram yer alırken, Kur’ān Tercümesinde bu
alanla ilgili 3 Arapça kavram vardır. Bu kavramlar içerisinde Nehcüʼl-Ferādīs’te en sık ḳıyāmet,
Kur’ān Tercümesinde de en sık āḫiret kelimesi tekrar edilir.
Nehcüʼl-Ferādīs’te ölümle ilgili Arapça10 kavram yer alırken, Kur’ān Tercümesinde bu alanla
ilgili 1 Arapça kavram vardır. Bu kavramlar içerisinde Nehcüʼl-Ferādīs’te en sık ve āt, Kur’ān
Tercümesinde de en sık ecel kelimesi tekrar edilir.
Nehcüʼl-Ferādīs’te cennet, cehennem ve hesāb günü ile ilgili Arapça15 kavram yer alırken,
Kur’ān Tercümesinde bu alanla ilgili 8 Arapça kavram vardır. Bu kavramlar içerisinde NehcüʼlFerādīs’te en sık ʿaẕāb, Kur’ān Tercümesinde de en sık ʿaẕāb kelimesi tekrar edilir.
Nehcüʼl-Ferādīs’te temizlik ile ilgili Arapça 2 kavram yer alırken, Kur’ān Tercümesinde bu
alanla ilgili Arapça kavrama rastlanmamıştır. Bu kavramlar içerisinde Nehcüʼl-Ferādīs’te en sık
necāset tekrar edilir.
Nehcüʼl-Ferādīs’te abdest ile ilgili Arapça 1 kavram yer alırken, Kur’ān Tercümesinde bu
alanla ilgili 2 Arapça kavram vardır.
Nehcüʼl-Ferādīs’te gusül ile ilgili Arapça 2 kavram yer alırken, Kur’ān Tercümesinde bu
alanla ilgili 4 Arapça kavram vardır. Bu kavramlar içerisinde Nehcüʼl-Ferādīs’te en sık ġusül,
Kur’ān Tercümesinde de en sık ḥāyż kelimesi tekrar edilir.
Nehcüʼl-Ferādīs’te namaz ile ilgili Arapça 19 kavram yer alırken, Kur’ān Tercümesinde bu
alanla ilgili 6 Arapça kavram vardır. Bu kavramlar içerisinde Nehcüʼl-Ferādīs’te en sık minber,
Kur’ān Tercümesinde de en sık secde kelimesi tekrar edilir.
Hz. Peygamber, dört halife, Allah’a yaklaştıran ameller ve Allah’tan uzaklaştıran ameller
hakkında bilgi veren dört bölümden oluşan kırk hadis tarzında bir kitap olan Nehcüʼl-Ferādīs’te
görüldüğü üzere en sık namaz ile ilgili kavramlar tekrar edilmiştir. Bunu yakın sayıda cennet,
cehennem ve hesāb günü ile ilgili ve ölüm ile ilgili Arapça kavramlar takip eder. Türkçe karşılığı
cennetlerin a ık yolu olan bu kitapta bu tür dinî kavramların sık tekrar edilmesi beklenen bir
durumdur. Dinî kavram bakımından daha çok Türkçe kökenli kavram tercihiyle dikkat çeken
Kur’ān Tercümesinde Arapça kavram bakımından Nehcüʼl-Ferādīs’ten birçok yerde geride
olmasına rağmen Allah’ın isimleri ve sı atlarıyla ilgili Arap a kavramlarda öne geçmesi dikkati
çeker. Allah’ın kelamı olan Kur’ān Kerim’in tercümesinde dahi bu kavram alanı bakımından bu
kutsal kitabın ilk yazıya geçirildiği dildeki şekillerine bağlı kalındığını gösterir.
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