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Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Çevirilerinde Esrna-i Hüsna* 

Gülden Sağol Yüksekkaya 
(İstanbul) 

Kur' an-ı Kerim'in Türkçe çevirileri, dil çalışmalan yönünden büyük bir önem 

taşımaktadır. Türklerin İslamiyeti kabul etmelerinden sonra İslam dini ile 

gelen yeni kavramların nasıl ifade edildiğini göstermeleri, mütercimlerin 

Kur' an gibi bir metnin çevirisini yaparken özellikle dikkatli davranmaları ne

ticesinde metnin aslına mümkün olduğu kadar sadık kalmalarıyla anlam 

bilgisi araştırmaları ve sözlükçülük açısından başvurulacak kaynaklar içinde 

en güvenilir belgeler olarak kabul edilmektediri er. 
Kur'an'ın özellikle satır arası kelime kelime Türkçe çevirileri, mevcut 

Türkçe kelimelerin o devirdeki manalarının Arapça ve varsa Farsça karşılıklan 

yardımıyla doğru olarak tespit edilmesini mümkün kılmaktadır. Arapça keli

melerin çeşitli nüshalarda muhit ve lehçe farkına göre değişik şekillerde 

çevrilmesi ise mukayeseli sözlük çalışmaları yönünden ayrı bir önem taşı

maktadır. İşte bu çalışmada ikisi satır arası olmak üzere üç Kur'an-ı Kerim 

çevirisine dayanılarak esrna-i hüsnanın Türkçede nasıl karşılandığı incele
necektir.! 

ı. Esrna-i hüsna 

İsınin çokluğu olan esma ( esma) ile "güzel, en güzel" anlamına gelen hüsna 

(f:ıüsna) kelimelerinden oluşan esrna-i hüsna terkibi, Allah'a nispet edilen 

* Bu çalışma Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü tarafından 12 Mart 2004'te düzenlenen 'Türkçede Dini Tabirler' 
konulu ulusal toplantıda bildiri olarak sunulmuştur. 
Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenen IV. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayında 
(25-29 Eylül 2000) Aysu Ata tarafından "Türkçede Esrna-yı Hüsna'lar" isimli bir 
bildiri sunulmuştur, ama henüz hasılınayan bu bildiride esrna-i hüsnalar üzerinde 
nasıl bir araştırma yapıldığını bilmiyorum. 



182 GÜLDEN SA GOLYÜKSEKKAYA 

isimleri ifade eder. Sadece Kur'an'da geçen ilahi isimler yüzden fazladır ve 
hadislerde Allah'a nispet edilen başka isimler de vardır. Ama esrna-i hüsna 
terkibinin, geniş anlamıyla bunların hepsini içerdiği bilinmekle birlikte, terim 

olarak daha çok doksan dokuz ismi kapsadığı kabul edilir.2 
Kur'an-ı Kerim çevirilerinde esrna-i hüsnanın nasıl karşılandığını göster

mek üzere hazırlanan bu çalışmada, Kur'an metnindeki esrna-i hüsnadan han
gilerinin Türkçe ile karşılanabildiğinin, hangilerinin yabancı dillerden alınan 
kelimelerle ve nasıl ifade edildiğinin gözler önüne serilmesi hedeflenmiştir. 
Tespit ettiğimiz kadarıyla mütercimler esrna-i hüsnaya Türkçe veya 
Türkçeleşmiş karşılıklar bulmaya gayret etmişler, Arapça kelimeleretek tek 

Türkçe karşılık bulamadıkları durumlarda çeşitli kelime gruplarına başvur

muşlar, yaşayan dilden karşılık bulamayınca, Arapçasını aynen kullanmak 

yerine geçici kelimeler türetmeyi tercih etmişler, hatta tarif yoluna git
mişlerdir. Tabi geçici kelimelerin, tanıma doğru gittikçe sözlük değeri ka
zanmaları zordur. Birleşik kelimeler de ancak kalıplaştıkları takdirde sözlük 
değeri kazanabilirler. Ama biz burada esrna-i hüsnanın Türkçede nasıl 
karşılandığını göstermek üzere bir kelimenin, bazen de bir terkibin karşılığı 
olarak kullanılan her kelime veya kelime grubunu ana madde olarak aldık. 

Harezm Türkçesi Kur'an çevirisinde el-f:ıa~~'ın ol kim mülk anga viicib 
bolur şeklinde karşılanması, Muhammed b. Hamza'nın çevirisinde el

biiri' 'nin yaratmalfda bir nice !Jallfı bir niceneden ayırıcı şeklinde 
çevrilmesi buna örnektir. Bu tarifler, Arapça veya Farsça tefsirlerdeki 
açıklamalardan alınmış olmalıdır. Mü tercimler bazen söz konusu kelimenin 
birden fazla anlamı varsa, bu anlamları art arda sıralarlar, Muhammed b. 
Hamza'nın el-wık[l'i saiflayıcı dalfı iş sürici şeklinde karşılaması gibi. Bazen 
ise aynı karşılığın iki ayrı isim için kullanıldığı görülebilmektedir, mesela 

Harezm Türkçesi Kur'an çevirisinde el-'a:r,lm, el-keblr uluğ ile el-biiri', el

IJiili~ yaratğan ile karşılanmıştır. Muhammed b. Hamza ise el- 'aziz, el-lçiidir, 
el-mu~tedir, el-mu~[t, el-~aviyy, el-viisi'yi güciyiter ile karşılamıştır. Buna 
mukabil aynı isim için birkaç karşılık bulunabildiği de görülmektedir, mesela 
Harezm Türkçesi Kur'an çevirisinde el-' aziz'in 'aziz, ğiilib, ğiilib bolğan, 
yinggen, yinggen Tangrı ile karşılandığı, Muhammed b. Hamza'nın ise el
f:ıallm 'i 'aziib eylemege ivici degül, geçürici, güç götürici, ivici degül, suça 
lfatlanıcı şeklinde farklı karşılıklar verdiği dikkat çekmektedir. 

2 Esrna-i hüsnanın sayısı ile ilgili çeşitli görüşler için bk. TopaJoğlu 1995:406-411. 
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2. Üzerinde çalışılan malzemenin tanıtımı 

Kur'an-ı Kerim X. yüzyılda Farsçaya çevrilmiştir. İlk Türkçe çevirinin de bu 
Farsça çeviriyle aynı zamanda yapılmış olabileceği düşünülmektedir. Doğu 
Türkçesine yapılmış olan bu ilk çevirilerden bugün elimizde altı nüsha 
bulunmaktadır. Burada malzemesini değerlendireceğimiz Kur'an çevirilerin

den ilki, bu altı nüshadan biridir. 
Esrna-i hüsnalar açısından değerlendireceğimiz diğer Kur'an çevirilerinin 

ilki eski Türkiye Türkçesine, diğeri ise bugünkü Türkiye Türkçesine çevrili 

nüshalardır. 

2.1. Harezm Türkçesi Satır Arası Kur'an Çevirisi 

Bu çeviri, 764 yılının Rebiülahir ayının ortalarında (Ocak-Şubat 1363) istinsah 

edilmiş olup Süleymaniye Kütüphanesi Hekimoğlu Ali Paşa Camii 2 
nurnarada -eskiden Millet Kütüphanesi Hekimoğlu Ali Paşa 951 nurnarada 

idi- muhafaza edilmektedir. Çeviri kısmı 583 varaktan oluşan metin -1 96a 

/196b sayfaları hesaba katılmazsa- tam bir nüshadır. Eserin her sayfasında, 9 

satır Arapça, 9 satır Türkçe çeviri olmak üzere toplam 18 satır mevcuttur. 
Metnin çeviri kısmı harekesizdir ve satır arası kelime kelime çeviriden başka 
-birkaç önemsiz istisna dışında- ilave veya tefsir bulunmamaktadır. Mü
tercimi, müstensihi ve istinsah yeri belli değildir. Bu çevirinin dili Karahanlı 
edebi dili ile bağlantılı olan, fakat Harezm'e has lehçe özelliklerinin, Kıpçakça 
ve bilhassa yer yer Oğuzca hususiyederin bulunduğu tipik Harezm Türk
çesidir. Bu eser, metin, sözlük ve tıpkıbasım olmak üzere tarafıından dört cilt 

balinde yayımlanmıştır (Sağol Yüksekkaya 1993-1999). 

2.2. Muhammed B. Hamza'nın Kur'an Çevirisi 

Kur'an'ın Anadolu Türkçesine ilk çevirileri, satır arası kelime kelime çe

viriden ziyade, tefsirli çevirilerdir ve bunlar genellikle bazı surelerin tefsiri 
şeklindedir. Muhammed b. Hamza tarafından yapılan çeviri ise bugünkü bil
gimize göre Kur'an'ın tamamının Anadolu sahasındaki ilk çevirisidir. 827 

/1424 yılında tamamlanmıştır. Müdlifinin 834/1431 'de Bursa'da vefat eden, 
Molla Fenari lakabıyla tanınan ilk şeyhülislam Şemseddin Muhammed b. 

Hamza olup olmadığı hususunda kesin bir şey söylemek mümkün değildir. 3 

3 Geniş bilgi için bk. Topaloğlu 1976: 13-18. 
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Türk ve İslam Eserleri Müzesinde 40 numara ile kayıtlı olan bu eserin, asıl 

çeviri kısmı 290 varaktır, tamamı harekelidir ve her sayfada ı ı satır Türkçe, 1 ı 
satır Arapça olmak üzere toplam 22 satır bulunmaktadır (Topaloğlu ı976: 

ı9). Bu satır arası çeviri, metin ve sözlük halinde Ahmet Topaloğlu tarafından 

iki cilthalinde yayımlanmıştır (Topaloğlu ı976-ı978). 

2.3. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Kur'an Çevirisi 

Kur'an'ın Türkiye Türkçesine çevirilerinden biridir. Diyanet İşleri Baş

kanlığı tarafından yayımlanmıştır. Kitabın ı961 tarihli birinci baskısında Türk

çe meal, Hasan Hüsnü Erdem ve Yusuf Ziyaeddin Ersal'ın nezareti altında 

Dr. Hüseyin Atay ve Dr. Yaşar Kutluay tarafından yapılmıştır. Esrna-i hüs

nalara verilen karşılıklar açısından incelediğimiz çeviri, bu kitabın ikinci 

baskısıdır ve 1973 tarihini taşıyan bu baskı, Doç. Dr. Hüseyin Atay, Doç. Dr. 

Mehmet Hatipoğlu ile Osman Keskioğlu tarafından tekrar gözden geçiril

miştir. 

3. Dizin 

Dizin iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde her iki çeviride esrna-i 

hüsnaya verilen karşılıklar madde başı yapılmış, ardından anlamları, orijinalleri 

ve geçtikleri bir yer gösterilmiştir. İkinci bölümde ise esrna-i hüsnanın 

orijinal şekilleri madde başı durumundadır, ardından Türkçe karşılıkları 

gösterilmiştir. 

3. 1. Esrna-i Hüsna 
Türkçe-Arapça 
3.1.1. Harezm Türkçesi Kur'an Çevirisinde 

3.1.1.1. Tek kelimeden oluşanlar 

3.1.1.1.1. Türkçe kelimeyle 

açuk Zahir, [e:r,-:r,iihir1 514a!5=57/3 

bay Kimseye muhtaç olmayan, [el-ganiyy1 4lbl7=2/263 

bilgen Her şeyi bilen, [el-hablr1 136b/5=61103, [el-'alim1 16b/9=2/115 
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bir Eşi ve benzeri olmayan, [el-af:ıad1 583a/2=ıı2!1, [el-viif:ıid1 

242a!4=13116 

birgen Lutfeden, bağışlayan, veren, [el-vahhiib1 435a!ı=38/35 

erklig Her şeyin sahibi, her şeye hükmeden, [ el-melik1 525a!8=59/23 

eşitgen 1 işitgen Her şeyi duyan, her şeyden haberdar olan, [ es-seml'1 
ı 76a!6=8/42, ı 8b/2=2/ı27 

keçürgen 1 kiçürgen Affeden, bağışlayıcı, [el- 'afuvv 1 83a/8=4/43, 
325b/5=22/60 

king Rahmeti bol olan, [el-viisi'1 38a/4=2/247 

körgen Her şeyi gören, [el-beşir 1 41 Sa/5=35/3 ı 

kutğarğan Kurtaran, emin kılan, [el-mu'min1 5:25a!9=59/23 

küçlüg Güçlü, kuvvet ve kudret sahibi, [ el-~aviyy 1 220b/4=11/66, [el-
metln1 500a!4=51158 

mungsuz ihtiyacı ve sıkıntısı olmayan, müstağni, [el-ganiyy1 60a!6=3/97 

ögdülmiş Övülen, hamd u sena edilen, [ el-f:ıamld1 570a!2=85/8 

ögülmiş Övülen, hamd u sena edilen, [el-f:ıamld1 22ıa/6=ı ı/73 

örtüglüg Görünmeyen, [el-biitin1 5ı4bll=57/3 

sal}çı N ezaret eden, koruyan, gözeten, [el-f:ıafiı]41 ıaJ6=34/2ı, [er-ra~lb1 

75a!4=411, [el-mu~lt} 89a!6=4/85, [el-vakll1 ı02a!6=4/ı7ı 

sal}lağan Nezaret eden, koruyan, gözeten, [el-f:ıaflı1 219b/3=ıl/57, [el-
vakll1 96bl7=41132 

tangrı 1 tengri Tanrı, Allah, [Alliif:ı1 47a!ı=3, 447b/9=40/16 

tanuk Her şeye tanık olan, muttali, [eş-şehld1 ıoıb/2=4/ı66 

tirgüzgen Dirilten, canlandıran, [ el-muf:ıyl} 390b/6=30/50 

tirig Hayat sahibi, [el-f:ıayy1 47a!2=3/2 

tölek Eziyet etmeyen, yumuşak huylu, halim, [el-f:ıallm1 4ı9b/1=35/41 

uğranılmış Başvurulan, kastedilen, kendisine ihtiyaç duyulan, [eş-

şamed1 583a/2=112/2 

uluğ Yüksek, büyük, yüce, [el- 'a:r,lm1 40a/2=2/255, [ el-kebir 1 
325b/9=22/62 

yalğuz Tek, eşi ve benzeri olmayan, [el-af:ıad1 583a/2=112/l, [el-viif:ıid1 

44 7b/9=40/16 

yarağlığ Her şeye gücü yeten, muktedir, [ el-~iidir 1 483a/8=46/33, [el-
mu~tedir 1 469b/8=43/42 
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yaratğan Yoktan var eden, yaratıcı, [el-bari'} 8a/4=2/54, [ el-!Jali~} 3.1.1.1.4. Farsça kelimeyle 
525b/1=59/24 

yarlı~ağan Mağfiret eden, bağışlayan, [el-ğaffar} 438a/9=39/5, [el-

ğafür] 269b/4=16/119 3.1.1.1.5. Farsçalaşmış Arapça kelimeyle 

yinggen Hakimiyet sahibi, kudretli, [el- 'azlz} 47b/2=3/4 

yüksek Yüce, ali, [el- 'aliyy] 40a/2=2/255, [ el-mute 'all} 241a/2=13/9, [el-

keb!r} 274b/6=17/43 3.1.1.2. İki kelimeden oluşanlar 

3.1.1.1.2. Arapça kelimeyle 3.1.1.2.1. İki Türkçe kelimeyle4 

ahir Sonu olmayan, baki, [el-ahir} 5 ı 4a/5=57 /3 bilgen Tangrı Her şeyi bilen Allah, [el- 'allm] 456a/4=4ı/12 

Allah Allah, [Allah J 281 a/8= 171 ı ı o edgülük kılğan İyilik eden, lutufkar, [el-berr} 50ıb/4=52/28 

'aziz Eşsiz, kudretli, [el- 'aziz] 409a/8=34/6 key arığ Her türlü noksan sı fattan uzak olan, münezzeh, [ el-~uddus] 

evvel Evvel, bütün varlıkların öncesinde olan, [ el-evval} 514a/5=57 /3 525a/8=59/23 

ğalib Üstün, galip, güçlü, [el-'az!z} ı8b/7=21129 key bilgen Her şeyi bilen, [el- 'allm} 43b/6=2/273 

k ey erklig Her şeye gücü yeten, [ el-~uddus] 530a/5=62/1 

~ınama~ğa iwmegen Cezalandırmakta acele etmeyen, [ el-J:ıal!m} 
hak Ar. l:ıa~~ Hak, [ el-J:ıa~~} 325b/7=22/62 

hakim Son hükmü veren, [el-J:ıakem] 138a/ı=6/114 
68al4=31155 

körklüg işlig İşi güzel olan, iyi muamele eden, [ el-letlfl 326a/1=22/63 
kerim Kerem, lutuf ve şeref sahibi, [el-kerim] 566b/6=82/6, [ el-mec!d] 

221a/6=1 ı/73 

latlf Lutufkar, [ el-letifl 136bl5=611 03 mülkning erkligi Kudret ve saltanat sahibi; mülkün sahibi, [mali ku' l-

mulk] 50bl1=3126 

ögdülmiş Tangrı Övülen, hamd u sena edilen Allah, [ el-J:ıamzd] 
ral}.man Bütün yaratıklara merhamet eden, çok esirgeyen, [er-ral;man] 

281 a/8=1711 ı o 
409a/8=34/6 

3.1.1.1.3. Türkçeleşmiş Arapça kelimeyle ögülmiş Tangrı Övülen, hamd u sena edilen Allah, [ el-l:ıam!d] 

246b/ ı= 1411 

örtüglügni bilgen Gizli olan her şeye vakıf olan, [ el-!Jab!r} 494a/5=49/ı3, 

[el-' allm} 395bl3=31134 

sakış kılğan Hesap soran, [ el-l:ıas!b] 76a/2=4/6 

yarh~ağan Tangrı Bağışlayıcı, mağfiret edici Allah, [el-ğaffar} 

450b/7=40/42 

yinggen Tangrı Hakimiyet sahibi ve kudretli Allah, [el- 'adz} 

420a/6=36/5 

hikmetlig Hikmet sahibi, [ el-J:ıaklm] 526bl5=60!5 

'ilmlig Her şeyi bilen, alim, [el-'alzm] 36ıa/2=27/6 

keremlüg Cömert, kerem sahibi, [el-kerim] 363b/7=27/40 

~udratlığ Her şeye gücü yeten, kudretli, muktedir, [ el-~adir} 

425a/6=36/81, [ el-mu~tedir] 507b/2=54/42 

rahmetlig Esirgeyen,' rahmet sahibi, [ er-raMm] 35 ı b/8-26/9 

yitiz uluğ Çok yüce, azarnet sahibi, [ el-mutekebbir] 525a/9=59/23 

4 S oğudea key edatıyla kurulanlar da burada ele alınmıştır. 
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3.1.1.2.2. Bir Türkçe ve bir Arapça kelimeyle 

'afv kılğan Bağışl~y_ıcı, affedici, [el- 'afuvv} 99a!4=4/ı 49 

aman bağışiağan Emniyet veren, himaye eden, [ el-muheymin] 
525a!9=59/23 

'aybdın ~urtulğan Bütün noksan sıfatıardan münezzeh olan, kusursuz, 

[es-selam] 525a/9=59/23 

cebr kılğan Kuvvetli, kudretli, galip, cebbar, [ el-cebbar} 525a!9=59/23 

cevab ayğan icabet eden, karşılık veren, [el-mucib] 428bl1=37/75 

dünyada yarlı~ağan Dünyada merhamet eden, esirgeyen, [er-raJ:ıman] 

ı 7ıaJı=8 

ğalib bolğan Galip, üstün, [el- 'aziz] 456a/4=41/ı2 

hükm kılğan Hükmeden, hüküm ve karar veren, [eljettaJ:ı] 4ı ıb/6=34/26 

icabet kılğan Kabul edip karşılık veren, [ el-mucib} 220a!2= ı 116 ı 

kalır kılğan Üstün, galip ve tasarruf sahibi, [el-lç;ahhar] 25ıb/9=14/48 

lutfkılğan Lutufkar, ihsan ve bağış sahibi, [el-letifl 238a!ı=ı2/100 

ral}.met ~ılğan Esirgeyen, merhamet eden, rahmet sahibi, [er-ra 'üf] 
199b/4=9/128, [er-raJ:ılm] 59a!6=3/89 

~evab birgen S evap veren, mükafatlandıran, [ eş-şekür] 535a/1=64/17 

süret kılğan Şekil veren, [ el-muşavvir} 525b/2=59/24 

şükr kılğan Şükredenleri mükafatlandıran, [ eş-şekür] 463b/5=42/23 

takdir kılğan _§ekil veren, takdir eden, [ el-halilç;] 525b/1=59/24 

vekil kılınm!§. Koruyup gözeten, nezaret eden, [ el-vakll} 70b/3=3/ı 73 

3.1.1.2.3. Bir Türkçe ve bir Türkçeleşmiş Arapça kelimeyle 

mülkning erkligi Mülkün sahibi, [maliku'l-mulk]50bl1=3126 

uluğ ral}.metlig Çok merhametli, çok esirgeyen, [ er-raJ:ılm] 

soıb/4=52/28 

üküş ral}.metlig Çok merhamet eden, çok esirgeyen, [ er-raJ:ıman} 

- ı46a!ı=7 

3.1.1.2.4. Bir Türkçe ve bir Farsça kelimeyle 

J dost tutğan Çok seven, [ el-vadüdj 223a/3=11190 
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endaze ~ılğan Ölçüye uygun yapan, biçimlendiren, [ el-Jç;adir] 
560bl1=77/23 

ögmekke seza Övgüye değer, harnde layık, [mecld] 570a/8=85/15 

rast işlig Doğru işli, hikmet sahibi, [el-J:ıaklm} ı8bl7=2/ı29 

rüzi birgen Rızık veren, [ er-razzalç;} 500a/4=51158 

tapunmakğa seza Kulluk etmeye layık olan, Allah, [Allah} 281 a/8= 1711 ı O 

3.1.1.2.5. Bir Türkçe ve bir Türkçeleşmiş Farsça kelimeyle 

3.1.1.2.6. Bir Türkçe ve bir Farsçalaşmış Arapça kelimeyle 

3.1.1.2.6. İki Arapça kelimeyle 

ral}.meti lazım Rahmeti gerekli olan, rahmetine ihtiyaç duyulan, [er

raJ:ılm] 47a/1=3 

3.1.1.3. İkiden çok kelimeden oluşanlar 

3.1.1.3.1. Türkçe kelimelerle 

uluğlu~ i<,Iisi ta~ı ağırlama~ eyesi Azarnet ve ihsan sahibi, [!,u'l-celal 

va'l-ikram] 509a/2=55/27 

3.1.1.3.2. Biri Arapça ve diğerleri Türkçe kelimelerle 

I;ıikmet birle iş ~ılğan Adaletle hükmeden, hikmet sahibi, [ el-J:ıakim} 

49a/9=3118 

'ilmi örtüglügge ulanğannı bilgen Gizli sırlara vakıf olan, [ el-letifl 

393b/2=31116 

'ilmi örtüglügge yinggen Gizli sırlara vakıf olan, her şeyden haberdar 

olan, [el-letlfl 540b/1=67/ı4 

~abül ~ılıp yanut birgen Kabul edip karşılığını veren, mükafatlandıran, 

[ eş-şekür} 418a/3=35/30 

ol kim mülk anga vacib bolur Hükümdarlığı gerekli olan, [ el-J:ıalç;lç;] 
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335a/2=23/1 16 

örtüglügge 'ilmi ötgen Gizli olan her şeye vakıf olan, [ el-IJablr] 

403a/3=33/34 

ral}.met lplğan Tangrı Rahmeti bütün yaratıkları kuşatan, ralıman olan 
Allah, [ er-ra/:ımiin] 562b/4=78/37 

uluğlu~ eyesi ta~ı ikram ey esi Azarnet ve ikram sahibi, [!,U 'l-celiil va 'l-

ikrtim] 51 Ob/6=55/78 

üküş ral}.met ~ılğan Çok merhamet eden, çok esirgeyen, [ er-ra/:ımiin] 

525al7=59/22 

3.1.1.3.3. Biri Türkçeleşmiş Arapça kelime ve diğerleri Türkçe kelimelerle 

üküş ral}.metlig Tangrı Çok merhametli ve esirgeyici olan Allah, [er

ra/:ımiin] 508a/4=55/1 

3.1.1.3.4. Biri Farsça ve diğerleri Türkçe kelimelerle 

ol cihanda yarlıkağan Ahirette merhamet eden, [er-ra/Jim] 171 all =8 

peyveste örelik ~ılğan Daima koruyan, idare edip ayakta tutan, [el-

~ayyüm] 4 7 a/2=3/2 

tapunma~ğa (tapunma~~a) seza Tangrı Kulluk etmeye layık olan 
Allah, [Allah] 50aa/9=3/26 

3.1.1.3.5. Biri Türkçe ve diğerleri Arapça kelimelerle 

1 tevbeni ~abül ~ılğan Tövbeyi kabul eden, [ et-tevviib] 18b/4=2/128 

3.1.1.3.6. Biri Arapça, biri Farsça ve diğerleri Türkçe kelimelerle 

3.1.1.3.7. İkisi Farsça ve diğerleri Türkçe kelime!erle 

3.1.1.3.8. İkisi Arapça, biri Farsça ve diğerleri Türkçe kelimelerle 
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3.1.1.3.9. İkisi Arapça ve diğerleri Türkçe kelimelerle 

3.1.1.3.10. İkiden fazlası Arapça, ikisi Farsça ve diğerleri Türkçe 
kelimelerle 

3.1.2. Muhammed b. Hamza'nın Kur'an çevirisinde 

3.1.2.1. Tek kelimeden oluşanlar 

3.1.2.1.1. Türkçe kelimeyle 

bağışlayıcı Bağışlayan, bol bol veren, [ el-vahhiib] 215b/3=38/9 

bay Kimseye muhtaç olmayan, [el-ğaniyy] 2la!7=2/267 

befideşsüz Kudret sahibi, eşi ve benzeri olmayan, [el- 'aziz] 1 5b/3=2/209 

bilici Her şeyi hakkıyle bilen, [el-/:ıablr] 63a/10=6173, [el-'allm] 

4a!2=2/32 

bil ür Her şeyi hakkıyle bilen, her şeyden haberdar, [ el-l:ıablr] 

197a!2=31/34, [ eş-şehld] 158b/2=22/17, [el- 'alim] 167b/2=24/28 

bir Tek, eşi ve benzeri olmayan, [el-a/:ıad] 290a!5=112/1 

esirgeyici Kullarına karşı merhametli, şefkatli, [ er-ra/:ımiin] 
157a/9=21/112 

geçürici Suç bağışlayıcı, affedici, [ el-l:ıallm] 160bl10=22/59 

gizlü Görünmez, [el-biitin] 256bl7=57/3 

görici Hakkıyle gören, [el-beşir] 209a/4=35/45 

görür Hakkıyle gören, [el-beşir] 161a!2=22/61 

görinür Zahir, [ e~-~iihir] 256bl7=57/3 

işidür Her şeyi duyan, her şeyden haberdar olan, [ es-seml'] 

16la/2=22/61 

ögülmiş Harnde layık, [el-l:ıamld] 262bl4=60!6 

sa~layıcı Her şeye n ezaret eden, bütün yaratıkları koruyan, [ el-l:ıafl~] 

107a/5=11157, [er-ralıib] 35al7=4/l, [el-mu~lt] 4lb/6=4/85, [el-vakll] 

ı 36b/3= 17/65 

sevici Çok seven, [el-vadüd] 109a!1=11190 

sevilmiş (Kulları tarafından) çok sevilen, [el-vadüdj 283b/2=85/14 
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sofi Sonu olmayan, kalıcı olan, baki, [el-ahir} 256bl7=57 /3 

tanrı Allah, Tanrı, [Alla}J] 222b/1 1=40/16, [ er-ra}Jmiin] 147a/1 1=19175 

ulu En büyük, [el- 'a·?]mj 20a/2=2/255, [ el-kebir} 222bl7=40/12, [el-

medd] 283b/2=85/ı5 
yaradıcı Her şeyi yaratan, [el-bedl'] 65a!ı0=6!10ı, [el-bari'] 5a!4=2154, 

[ el-}Jiilif5;} 26 ıb/1 ı=59/24 

yarlığayıcı Bağışlayıcı, affedici, [ el-gafür} ı2b/9=21173, [ el-ğaffar 1 
2ı 7a/11=38/66 

yüce Büyük, all, [el- 'aliyy] 20a/2=2/255, [ el-mute 'al[] ı ı 7b/8=13/9 

3.1.2.1.2. Arapça kelimeyle 

'aziz Mutlak galip, tam kudret sahibi, [el- 'aziz} 264a!ı ı=62/3 

ğalib Her şeye gücü yeten, [eı-ıahir] 257bl7=57/3, [el-'aziz} 

220a/2=39/37 

hak Ar. }Jaf5;15; Hak, [ el-}Jaf5;15;} 22162 

hakim Hikmet sahibi, [ el-}Jaklm} 264a/l ı=62/3 

l].aZır (Her şeyi) gören, (her yerde) hazır bulunan, hazır ve nazır, [eş-

şehld] 259a!6=58/6 
~adir (Her şeye) gücü yeten, [el-15;adir] 21lb/5=36/8ı, [el-muf5;tedir} 

234a/6=43/42 
~avi Kudret sahibi, her şeye gücü yeten, eşi ve benzeri olmayan, [el- 'aziz] 

ı5b/3=2/209, [ el-15;aviyy} 223a!7=40/22 

kerim Sonsuz kerem sahibi, [el-kerlm] ı8ıa/3=27/40, [el-mecld] 

221a/6=ı 1/73 
ral].man Rahmeti bütün yaratıkları kaplayan, çok esirgeyen, [ er-ra}Jman] 

ı 73b/1=25/63 

3.1.2.1.3. Türkçeleşmiş Arapça kelimeyle 

'ayıbsuz Kusursuz, her türlü noksandan münezzeh, [es-selam} 

26ıb/ı0=59/23 

hacatsuz İhtiyaç duymayan, müstağni, [el-ğaniyy} 28b/6=3/97 

keremlü Cömert, lutuf ve ihsan sahibi, [el-kerim} 28 ı b/6=82/6 

kuvvatlu Eşsiz, kudret sahibi, [el- 'azlz} ıoa/4=2/ı29 
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3.1.2.1.4. Farsça kelimeyle 

mihruban Frs. mihr-ban Şefkatli, merhametli, [er-ra'üfj ı ıa/2=21143 

padışah Her şeye hükmeden, her şeyin yegane sahibi, [ el-melik] 
26 ı b/1 0=59/23 

3.1.2.1.5. Farsçalaşmış Arapça kelimeyle 

3.1.2.2. İki kelimeden oluşanlar 
3.1.2.2.1. İki Türkçe kelimeyle5 

arka virici Yardımcı, [ el-}Jaslb} 33/39 

befideşsüz yaradı cı Eşsiz yaradı cı, [ el-bedl'} 9a!ı 0=2/11 7 

e yü i ş ı ü Lutufkar, ihsanı bol, [ el-berr} 250a/10=52/28, [el-
letlf]65bl2=6/ı 03 

gey arı Her türlü noksanlıktan pak ve münezzeh, [ el-15;uddüs} 
261 bil 0=59/23 

gey bağışlayıcı Karşılıksız veren, ihsan eden, [el-vahhiib] 2ı6b/5=38/35 

gey yarlığayıcı Çok affedici, günahları bağışlayan, [ el-ğaffar 1 
237a/8=71/ıO, [ el-gafür] 269b/4=ı6!1 ı9 

görklü işlü Her şeyi hakkıyle yapan, işi güzel, [el-letlfl 269a/5=67/ı4 

gü ci yi ter. Her şeye gücü yeten, [el- 'azlz} 57a/ı=5/95, [ el-15;adir} 
62b/6=6/65, [el-muf5;tedir] ı4ıb/4=ı8/45, [el-muf5;lt] 4ıb/6=4/85, [el-
15;aviyy] 230bl7=42/ı9, [el-vasi'] ı68a/ı=24/32 

güç götürİCİ Yumuşaklıkla muamele eden, ceza hususunda acele etmeyen, 
[ el-}Jallmj 266b/4=64/ı 7 

iş sürici Bütün yaratıkları koruyan, her şeye nezaret eden, [el-vakll] 

ı36b/3=ı7/65 

ivici degül (Ceza hususunda) acele etmeyen, sabırlı, [ el-}Jallm} 

ı 7 a/2=2/225 

suça ~atlanıcı Günaha karşı sabırlı, azap hususunda acele etmeyen, [el-
}Jallm] ı35a/9=ı7/44 

tanrılığa yarar Tanrılığa layık ve müstahak olan, [ el-}Jaf5;15;} ı57b/1 ı=22/6 

5 
Soğudca key edatıyla kurulanlar da burada ele alınmıştır. 
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toğru tanu~, doğru danu~ Her şeyi gözetleyen, her şeyi kontrol eden, 

[ el-muheymini 261 b/ l 0=59/23 
ululı~ issi Azarnet sahibi, [el-mutekebbiri 26lbl10=59/23, [el-mecldi 

ıosa/2=ı ı/73 

uy virici Duaları kabul edici, [el-muclbi ı07a!10=11!6ı 

yanud virici Karşılık veren, [ el-J:ıaslb I 4 ı b/7=4/86 

3.1.2.2.2. Bir Türkçe ve bir Arapça kelimeyle 

'afv eyleyici Çok bağışlayıcı, affedici, [el- 'afuvv I 258b/ı0=58/2 

hisab eyleyici Hesap soran, hesaba çeken, [ el-J:ıaslb I 35b/4=4/6 

hükm eyleyici En doğru hükmü veren, [el-fettii/:ti 204b/9=34/26 

İmin eyleyici Emin kılan, emniyet veren, [el-mu'mini 26lb/10=59/23 

kabül eyleyici Tevbeyi kabul eden, [ et-tevviib I 4a/9/=2/37 

~alır eyleyici Galip, üstün, galebe ve tasarruf sahibi, [ el-cebbiir I 

261 b/10=59/23, [ el-k;ahhiiri 217a/11=38/65 
ral}.mat ~ılı cı Merhametli, kullarını esirgeyen, [ er-ra/:tmiin I 269b=67 /29, 

[er-raJ:ılmi ıb/2=ı/2 

sürat eyleyici (Varlıklara) şekil veren, [el-muşavviri 26ıb/11=59/24 

tevbe virici Tövbeleri kabul eden, günahları yarlığayan, [ et-tevviib I 

95a/4=9/ı04 

3.1.2.2.3. Bir Türkçe ve bir Türkçeleşmiş Arapça kelimeyle 

gifi ralıma tl u Rahmeti bol, [ el-viisi 'I 20b/6=2/26 ı 

lutfissi İyilik sahibi, kullarına karşılutufkar, [el-letifi 116a/ıO=ı2/ıOO 

rahmatıgifi Rahmetibol, [el-viisi'I9al9=2!ıı5 
tanrılığa layık Tanrılığa layık ve müstahak olan, [el-l:ıa~k:I ı52a!ı=20/ı ı4 

3.1.2.2.4. Bir Türkçe ve bir Farsça kelimeyle 

dürüst işlü Hikmet sahibi, [ el-J:ıaklm I 4a/2=2/32 

e.ndaze eyleyici Ölçüye uygun yapan, güzel yaratan, [ el-~iidir I 

278b/4=77/23 
hemişe diri Her zaman diri olan, [ elcJ:ıayy I ı 5 ı b/ı 0=20/11 ı 
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hemişe durıcı Ebeciiyen var olan; her şeye hakkıyle hakim olan, [el-
l);ayyümi l5ıb/ı0=20/1 ll 

hemişe olıcı Her zaman var olan, [el-l);ayyümi ı9b/10-2/255 

rüzi virici Rızık veren, nimetlendiren, [ er-rii/:tmiin I 253bl5=55!1, [er-
razza~I 249b/5=5ı/58 

3.1.2.2.5. Bir Türkçe ve bir Türkçeleşmiş Farsça kelimeyle 

padışahlığufi issi Kudret ve saltanat sahibi; mülkün sahibi, [milli ku' l
mulki 24b/4=3/26 

3.1.2.2.6. Bir Türkçe ve bir Farsçalaşmış Arapça kelimeyle 

3.1.2.2.6. İki Arapça kelimeyle 

3.1.2.3. İkiden çok kelimeden oluşanlar 

3.1.2.3.1. Türkçe kelimelerle 

ululı~ issi da~ı ağırlama~ issi Azarnet ve ikram sahibi, [:;,u 'l-celiil 
va'l-ikriimi 254a!3=55/27 

iş sürici dakı sa~layıcı Her şeye nezaret eden, herkesi saklayıp gözeten, 
[el-vaklli 104a!10=111ı2 

sa~layıcı da~ı iş sürici Bütün yaratıkları koruyan ve her şeye nezaret 
eden, [el-vaklli 22ıa!8=39/62 

sevici işin eyleyici Sevene yakışır tarzda hareket eden, çok seven, [el- · 
vadüdi 283b/2=85/ı4 

3.1.2.3.2. Biri Arapça ve diğerleri Türkçe kelimelerle 

'aza b eylemege i vi ci degül Ceza Jıususunda acele etmeyen, sabırlı, [el
J:ıallm} 32a/7=3/ı55 

gey ral}.mat ~ılıcı Çok merhametli, bütün kullarını esirgeyen, [er
ra/:tmiin I ı b/2= 112 
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gey tevbe virici Tevbeyi kabul eden, [ et-tevviib 1 4a/9/=2/37 

yaratma~ da bir nice yal~ı bir niceneden ayıncı Y aratışda malılükatı 
birbirinden ayıran, farklı şekillerde yaratan, [el-bari '1 261 b/11=59/24 

3.1.2.3.3. Biri Türkçeleşmiş Arapça kelime ve diğerleri Türkçe kelimelerle 

3.1.2.3.4. Biri Farsça ve diğerleri Türkçe kelimelerle 

dürüst işlü sözlü Hikmet sahibi, [el-J:ıaklm1 103b/5=11/1 

dürüst sözlü işlü Hikmet sahibi, [el-J:ıaklm1 179a/11=27/6 

3.1.2.3.5. Biri Türkçe ve diğerleri Arapça kelimelerle 

şükre ı!evab virici Şükre mükafat veren, şükredenlerin ecrini arttıran, [eş

şekür 1208a!7=35/34 
tevbe ~abül eyleyici Tövbeleri kabul eden, günahları yarlığa yan, [et

tevviib 1 40a!8=4/64 

3.1.2.3.6. Biri Arapça, biri Farsça ve diğerleri Türkçe kelimelerle 

hacat olınur server Kendisine ihtiyaç duyulan, ihtiyaçları gideren server, 

[eş-şamed1290al5=112/2 

şükre müzd virici Şükre mükafat veren, şükredenlerin ecrini arttıran, [eş

şekür 1231a/3=42/23 

3.1.2.3.7. İkisi Farsça ve diğerleri Türkçe kelimelerle 

1 dürüst işlü dürüst sözlü Hikmet sahibi, [ el-J:ıakim1 lOa/4=2/129 

3.1.2.3.8. İkisi Arapça, biri Farsça ve diğerleri Türkçe kelimelerle 

3.1.2.3.9. İkisi Arapça ve diğerleri Türkçe kelimelerle 
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3.1.2.3.10. İkiden fazlası Arapça, ikisi Farsça ve diğerleri Türkçe 

kelimeler le 

3.1.3. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Kur'an 

Çevirisinde 

3.1.3.1. Tek kelimeden oluşanlar 

3.1.3.1.1. Türkçe kelimeyle 

acıyan [er-raJ:ıim1 52/28 

6*bağışla[yan] [el-gafür1 161119 

bilen 1 *bil[en] [el-'allm121273, 41112 

büyük [el-'a:r,Tm121255 

diri [ el-J:ıayy 1 3/2 
*dirilt[en] [ el-muJ:ıy[1 30/50 
gerçek [ el-J:ıa~(~1 23/116 (Burada fet e 'ala 'lliihu '1-melikü'l-J:ıakk şöyle 

çevrilmiştir: "Gerçek hükümdar olan Allah yücedir." 

gören [ el-beş[r 1 35/31 

gözleyen [ el-J:ıaJTz1 34/21 

güçlü [el- 'az[z134/6 

*işit[en] [es-semT '1 8/42 

koruyan [ el-J:ıaf[ı111/57 

tek [el-viiJ:ıid140/16 
ulu [ el-keb[r 1 17/43 

yaratan [el-bari' 12154 

yüce [el- 'aliyy 121255, [ el-mecid185!15 

3.1.3.1.2. Arapça kelimeyle 

Allah [Alliih140116 

hak Ar. J:ıa~~ [ el-J:ıa~~1 22/62 

6 Önünde (*) işareti bulunan karşılıklar çeviride çekimli fiille karşılanmışlardır, ben 

bunlara parantez içinde sıfat fiil eki ilave ettim. 
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hakem [el-J:ıakem] 6/114 görüp gözeten [el-muheymin] 59/23 
hakim [el-J:ıakim] 3118 gücü yeten [ el-mu!ç,tedir] 43/42 
halim [el-J:ıalim] 35/41 güç yetiren [ el-Jç,adir] 77/23 
kadir [el-Jç,adir] 46/33 güvenlik veren [el-mu'min] 59/23 
latif [ el-letlfl 22/63 güzel yaratan [ el-halilç,] 59/24 
müstağni [el-ganiyy] 2/263 iyilik yapan [ el-berr] 52/28 
ralıman [er-raJ:ıman] 17/110 *karşılığını ver[en] [el-mu!ç,it] 4185 
şahid [ eş-şehid] 4/166 öcalan [el-Jç,ahhar] 14/48 
vekil [ el-vakll] 4/171 tek Tanrı [el-vaJ:ıid] 13/16 

var eden [ el-halilç,] 59/24 
3.1.3.1.3. Türkçeleşmiş Arapça kelimeyle yücelerin yücesi [ el-mecid] 11/73; [ el-keblrü 'l-mute 'all] 13/9 (Burada iki 

esma-i hüsna birlikte çevrilmiştir.); [el-' allyyü 'l-keblr] 22162 (Burada iki 
merhametli [ er-raJ:ıim] 2619 esrna-i hüsna birlikte çevrilmiştir.) 
rızıklandıran [ er-razza!ç,] 51158 

şefkatli [er-ra'ıif] 9/128 3.1.3.2.2. Bir Türkçe ve bir Arapça kelimeyle 

3.1.3.1.4. Farsça keJimeyle affeden 1 *affed[en] [el- 'afuvv] 4/43, 41149 

hakim olan [el-J:ıakim] 60/5 

*hesap sor[an] [ el-J:ıaslb] 4/6 
3.1.3.1.5. Farsçalaşmış Arapça kelimeyle *icabet ed[en] [el-mucib] 37175 

haberdar Ar. haber Far. -dar [el-hablr] 61103 
latif olan [ el-letifl 33/34 
*merhamet ed[en] [er-raJ:ıim] 3/89 

övülmeğe layık [el-J:ıamid] 85/8 hükümran Ar. J:ıukm Far. -ran [el-me lik] 59/23 

lütufkar [el-letlfl 121100 

3.1.3.2. İki kelimeden oluşanlar 
3.1.3.2.3. Bir Türkçe ve bir Türkçeleşmiş Arapça kelimeyle 

3.1.3.2.1. İki Türkçe kelimeyle 
1 pek kuvvetli [ el-!ç,aviyy] 11166 

acıyıcı olan [ er-raJ:ıman] 59122 
3.1.3.2.4. Bir Türkçe ve bir Farsça kelimeyle 

bir tek [el-aJ:ıad] 112/1 

çok bağışlayan [ el-gajfar] 39/5 

çok kutsal [ el-!ç,uddüs] 59/23 

rast işlig Doğru işli, hikmet sahibi, [el-J:ıakim] 18b/7=2/129 

varlığı aşikar [ e?,-J,ahir] 57/3 

*çok sev[ en] [ el-vadüd] 11190 3.1.3.2.5. Bir Türkçe ve bir Türkçeleşmiş Farsça kelimeyle 
esenlik veren [es-selam] 59/23 
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3.1.3.2.6. Bir Türkçe ve bir Farsçalaşmış Arapça kelimeyle 

1 haberdar olan [ el-bablr] 33/34 

3.1.3.2.6. İki Arapça kelimeyle 

kerem sahibi [el-kerlm] 27/40 

kuvvet sahibi [ el-mu~tedir 1 54/42 

mülkün sahibi [maliku'l-mulk] 3/26 

3.1.3.3. İkiden çok kelimeden oluşanlar 

3.1.3.3.1. Türkçe kelimelerle 

1 *hepinizi görüp gözet[en] [ er-ra~ib] 4/1 

3.1.3.3.2. Biri Arapça ve diğerleri Türkçe kelimelerle 

çok bağışlayan Allah [el-gaffar] 40/42 

güçlü olan Allah [el-'aziz] 41/12 

l§_ükrün karşılığını bol bol veren [ eş-şekür] 35/30 

şükrün kal:Jıhğını veren [ eş-şekür] 64117 

ulu olan Allah [ el-mutekebbir] 59/23 

yarattıklarına şekil veren [ el-muşavvir] 59124 

3.1.3.3.3. Biri Türkçeleşmiş Arapça kelime ve diğerleri Türkçe kelimelerle 

3.1.3.3.4. Biri Farsça ve diğerleri Türkçe kelimelerle 

1 çok cömert olan [ el-kerlm] 82/6 

daima bağışta bulunan [ el-vahhilb] 38/35 

3.1.3.3.5. Biri Türkçe ve diğerleri Arapça kelimelerle 
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adaletle hükmeden [ el-fettaJ:ı] 34/26 

alim olan Allah [el-'alim] 2716 

duaları kabul eden [ el-mucib] 11/61 

güç ve kuvvet sahibi [el-metin] 51158 Burada ı,u'l-~uvveti'l-metin bütün 
olarak s_evrilmiştir. 

harnde layık olan [el-J:ıamid] 34/6 

mülkün sahibi olan [maliku'l-mulk] 3/26 

ralıman otanAllah [er-raJ:ıman] 78/37 

3.1.3.3.6. Biri Arapça, biri Farsça ve diğerleri Türkçe kelimelerle 

buyruğunu her şeye geçiren [ el-cebbar] 59/23 

büyük ve pek cömert olan [zu'l-celal va'l-ikram] 55178 

her an yaratıklarını gözetip duran [el-~ayyüm] 3/2 

herşeyden önce [el-evval] 57/3 

*her _§_eyi bil[ en] [el- 'allm] 2/115 

*her şeyi kapla[yan] [el-vasi'] 2/247 

kendisinden sonraya hiçbir şeyin kalmayacağı son [el-ahir] 57/3 

yüce ve cömert olan [zu'l-celal va'l-ikrilm] 55/27 

3.1.3.3.7. İkisi Farsça ve diğerleri Türkçe kelimelerle 

3.1.3.3.8. İkisi Arapça, biri Farsça ve diğerleri Türkçe kelimelerle 

1 tevbeleri daima kabul eden [ et-tevvab] 21128 

3.1.3.3.9. İkisi Arapça ve diğerleri Türkçe kelimelerle 

1 *gerçek mahiyeti insan için gizli [olan] [ el-batin 1 57/3 

3.1.3.3.10. İkiden fazlası Arapça, ikisi Farsça ve diğerleri Türkçe 
kelimelerle 

1 *her şeyden müstağni ve her şey ona muhtaç [olan] [eş-şamed] 112/2 
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3. 2. Esrna-i hüsna 
Arapça-Türkçe 

3 2 1 Harezm Türkçesi Kur'an Çevirisinde ... 
el-'afuvv 'afv *ılgan, keçürgen, kiçürgen 

el-ahad, el-viihid bir, yalguz 

el-iihir ahir 

el-'alim bilgen Tangrz, 'ilmlig, key bilgen 

el-'aliyy, el-mute'iili, el-kebir yüksek· 

Alliih Allah, tangrz 1 tengri, tapunma*ga seza, 

tapunmaMa (tapunma**a) seza Tangrz 

el-'azim, el-kebir ulug 

el-'aziz 'aziz, galib, galib bolgan, yinggen, 

yinggen Tangrz 

el-biiri', el-hiililf yaratgan 

el-biitin örtüglüg 

el-berr eçlgülük *ılgan 

el-be sir körgen 

el-cebbiir cebr *ılgan 

el-evval evvel 

el-fettiih J:ıükm *ılgan 

el-gaffiir, el-gafür yarlı*agan 

el-gaffiir yarl*agan Tangrı 

el-ganiyy bay, mungsuz 

el-habir, el-'alim bilgen, örtüglügni bilgen 

el-habir örtüglügge 'ilmi ötgen 

el-haflz, el-vakll sa*lagan 

el-IJafi:r,, er-ralfib, el-mulfit, sa*çı 

el-vakll 

el-halfk f:ıa*, ol kim mülk anga vacib bolur 

el-hakim J:ıikmet birle iş *ılgan, J:ıikmetlig, rast i§Jig 

el-hiililf ta*dir *ılgan 

el-halim *znama*i5a iwmegen, tölek 

el-IJamid ögdülmiş, ögdülmiş Tangrz, ögülmiş! 

ögülmiş Tangrz 
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el-hasib sa*ış *ılgan 

el-hayy tirig 

el-lfiidir endaze *ılgan 

el-lfiidir, el-mulftedir *udratlıg, yaraglıg 

el-lfahhiir *ahr *ılgan 

el-kaviyy, el-metin küçlüg 

el-kayyüm peyveste örelik *ılgan 

el-lfuddüs key arzg, key erklig 

el-kerim keremlüg 

el-kerim, el-mecid kerim 

el-le.tlj 'ilmi örtüglügge ulangannz bilgen, 'ilmi 

örtüglügge yinggen, körklüg işlig, latlf, 

luif*zlgan 

el-mecid ögmekke seza 

el-me lik erklig 

el-mucib cevab aygan, icabet *ılgan 

el-muheymin aman bagışiağan 

el-mu'min *utgargan 

el-musavvir şüret *ılgan 

el-mutekebbir yitiz ulug 

er-ralJim ol cihanda yarlı*agan, raf:ımeti lazım, 

raf:ımetlig, ulug raf:ımetlig 

er-ra!Jmiin dünyada yarl*agan, raf:ıman, raf:ımet 

*ılgan Tangrz, üküş raf:ımet *ılgan, üküş 

raf:ımetlig, üküş raf:ımetlig Tangrı 

er-ra'üf, er-rahim raf:ımet *ılgan 

er-razziilf rüzi birgen 

es-seliim 'aybdzn *urtulgan 

es-semi' eşitgen, işitgen 

es-samed ugranzlmış 

eş-şehid tan u* 

eş-şekür *abül *ılıp yanut birgen, ~evab birgen, 

şükr *ılgan 

et-tevviib tevbeni *abül *ılgan 
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el-vadüd dost tutğan el-IJalf;lf; J:ıa~, tanrılığa layı~, tanrılığa 

el-vahhiib birgen yarar 
el-vakll vekll ~ılınmış el-!Jaklm dürüst işlü, dürüst işlü dürüst 
el-viisi' king sözlü, dürüst işlü sözlü, 

ez-ziihir açu~ dürüst sözlü i§Jü, J:ıaklm 

miiliku'l-mulk mülkning erkligi el-IJallm 'aza b eylemege iv i ci de gül, 

;u '1-celiil va '1-ikriim uluğlu~ eyesi ta~ı ikram eyesi, uluğ lu~ geçürici, güç götürici, iv i ci 
içiisi ta~ı ağırlama~ eyesi de gül, suça ~atlanıcı 

el-hamld ögülmiş 

3.2.2. Muhammed b. Hamza'nın Kur'an çevirisinde el-IJasib ar~a virici, J:ıisab eyleyici, yanud 

virici 

el-'afuvv 'afv eyleyici el-hayy hemişe diri 

el-ahad bir el-kiidir, el-muktedir ~adir 

el-iihir safi el-lf;iidir endaze eyleyici 

el-'aliyy, el-mute'iili yüce el-kayyüm hemişe durıcı, hem[ş_e alıcı 

Alliih, er-rahmiin Tanrı el-kuddüs gey arı 

el-'azim, el-kebir, el-mecid ulu el-kerim, el-mecid kerim 

el-'aziz 'aziz, beiide_şsüz, ~uvvatlu el-kerim keremlü 

el-'aziz, el-lf;aviyy ~vi el-letij görklü işlü, lutf is si 

el-'aziz, el-lf;iidir, el-mulf;tedir, el- güciyiter el-me lik padışah 

mulf;it, el-kaviyy, el-viisi' el-mucib uy virici 
el-biiri' yaratma~da bir nice bal~ı bir el-muheymin toğru tanu~, doğru danu~ 

niceneden ayıncı el-mu'min İmin eyleyici 
el-be sir görici, görür el-musavvir şürat eyleyici 
el-biitin gizlü el-mutekebbir, el-mecid ululı~ issi 
el-bed[', el-biiri', el-hiililf; yaradıcı er-ra!Jmiin esirgeyici, gey raJ:ımat ~ılıcı, 

el-bed[' beiideşsüz yaradıcı raJ:ıman 

el-berr, el-letij eyü işlü er-rahmiin, er-razziik rüzl virici 
el-cebbiir, el-lf;ahhiir ~ahr eyleyici er-rahmiin, er-rahlm raJ:ımat ~ılıcı 

el-fettiih J:ıükm eyleyici er-ra'üf mihruban 
el-ğaffiir, el-ğafür gey yarlığayıcı, yarlığayıcı es-seliim 'ayıbsuz 

el-ğaniyy bay, }:ıacatsuz es-seml' işidür 

el-habir, eş-şehid, el-'alim bil ür eş-şehld J:ıaz.ır 

el-habir, el-'alim bilici eş-şekür şükre müzd virici, şükre şevab 
el-ha/[z, er-ralf;ib, el-mulf;it, el-vakil sa~layıcı virici 
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et-tevvab gey tevbe virici, lç_abül eyleyici, 

tevbe lç_abül eyleyici, tevbe 
virici 

el-vadüd sevici, sevitmiş 

el-vahhab bagışlayıcı, gey bagışlayıcı 

el-vakll iş sürici, iş sürici dakı salç_layıcı, 

sa!ç_layıcı dalç_ı iş sürici 

el-vasi' gifi raJ:ımatlu, raJ:ımatı gifi 

ez-zahir görinür " 

ez-zahir, el-'azlz galib 

maliku 'l-mulk padışahlıgufi issi 

&U 'l-celal va 'l-ikram ululılç_ issi dalç_ı agırlamalç_ issi 

3.2.3. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Kur'an 
çevirisinde 

el-'afuvv affeden 1 affed[ en] 

el-ahad bir tek 

el-a!Jir kendisinden sonraya hiçbir şey ın 
kalmayacağı son 

el-'allm alim olan Allah, bilen 1 bil[en], her 

şeyi bil[en] 

el-'aliyy, el-mecld yüce 

Allah Allah 

el-'azim büyük 

el-'azlz güçlü, güçlü olan Allah 

el-bari' yaratan 

el-batin gerçek mahiyeti insan için gizli [olan] 

el-berr iyilik yapan 

el-beslr gören 

el-cebbar buyruğunu her şeye geçiren 

el-evval her şeyden önce 

el-fettah adaletle hükmeden 

el-gaffiir çok bağışlayan, çok bağışlayan Allah 

el-gafür bağışla[yan] 

ı ---
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el-ganiyy müstağni 

el-hablr haberdar, haberdar olan 

el-ha/iz gözleyen, koruyan 

el-halflf gerçek, hak 

el-hakem hakem 

el-hakim hakim, hakim olan, rast işlig 

el-halilf güzel yaratan, var eden 

el-hallm halim 

el-hamld harnde layık olan, övülmeğe layık 

el-haslb hesap sor[an] 

el-hayy diri 

el-lfadir güç yetiren, kadir 

el-lfahhar · öcalan 

el-lfaviyy pek kuvvetli 

el-lfayyüm her an yaratıklarını gözetip duran 

el-lfuddüs çok kutsal 

el-kebir ulu 

eZ-kerlnı çok cömert olan, kerem sahibi 

el-letlf latif, latif olan, lütufidr 

el-mecld, el-keblrü'l-mute'ali, el- yücelerin yücesi 

'aliyyü'l-keblr 

el-me lik hükümran 

el-metin güç ve kuvvet sahibi 

el-muclb dualan kabul eden, icabet ed[ en] 

el-muheymin görüp gözeten. 

el-muhyi dirilt[en] 

el-muklt karşılığını ver[ en] 

el-mu]ftedir gücü yeten, kuvvet sahibi 

el-mu'min güvenlik veren 

el-musavvir yarattıklarına şekil veren 

el-mutekebbir ulu olan Allah 

er-rahlm acıyan, merhamet ed[ en], merhametli 

er-ra}Jman acıyıcı olan, rahman, ralıman olan 

Allah 

er-ra]flb hepinizi görüp gözet[en] 
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er-ra'üf şefkatli 

er-razziik nzıklandıran 

es-seliim esenlik veren 

es-seml' işit[en] 

eş-şamed her şeyden müstağni ve her şey ona 
muhtaç [olan] 

eş-şehld ş ahi d 

eş-şekür şükrün karşılığını bol bol veren, 

şükrün karşılığım veren 

et-tevviib tevbeleri daima kabul eden 

el-vadüd çok sev[ en] 

el-vahhiib daima bağışta bulunan 

el-viihid tek, tek Tann 

el-vakll vekll 

el-viisi' her şeyi kapla[yan] 

ez-ziihir varlığı aşikar 

miiliku'l-mulk mülkün sahibi, mülkün sahibi olan 

!,U '1-celiil va 'l-ikriim büyük ve pek cömert olan, yüce ve 

cömertolan 

4.Sonuç 

Esrna-i hüsnayı karşılamak üzere kullanılan kelimelere bütünüyle bakıldığında 

Harezm Türkçesi Kur'an çevirisinde %68.3 oranında Türkçe, %21.9 ora
nında Arapça, %4.9 oranında Farsça ve yine aynı oranda Türkçeleşmiş 

Arapça kelimenin kullanıldığı görülmektedir. 
Bu açıdan Muhammed b. Hamza'nın çevirisine baktığımızda %69.5 ora

nında Türkçe, %16.7 oranında Arapça, %8.4 oranında Farsça, %4.8 oranında 
Türkçeleşmiş Arapça ve %0.6 oranında Türkçeleşmiş Farsça kelimenin 

tercih edildiği ortaya çıkmaktadır. 
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Kur' an çevirisinde ise 

Türkçe kelimelerin oranı %57 .3, Arapça kelimelerin oranı %31.2, Farsça ke

limelerin oranı %7.5'tir. Bu çeviride %2 oranında Türkçeleşmiş Arapça ile 

yine aynı oranda Farsçalaşrmş Arapça kullanıldığı tespit edilmiştir. 
Esrna-i hüsnaya bulunan karşılıklar açısından Harezm Türkçesi Kur'an 

çevirisinde %44.7 oranında tek kelimeyle karşılık bulunduğu (%67.4 ora-
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nında Türkçe, %21.7 oranında Arapça, %10.9 oranında Türkçeleşmiş 
Arapça), %55.3 'ünü karşılamak için kelime gruplarına müracaat edildiği 
görülmektedir ki bunlardan %40.8'inde iki kelimelik grup kullanıldığı 
(%40.5'i bir Türkçe ve bir Arapça kelimeyle, %35.7'si iki Türkçe kelimeyle, 

%14.3'ü bir Türkçe ve bir Farsça kelimeyle, %7.1'i bir Türkçe ve bir 
Türkçeleşmiş Arapça kelimeyle, %2.4'ü ise iki Arapça kelimeyle), 
%14.5'inde ise ikiden çok kelimeden oluşan grupların (%60'ı biri Arapça ve 

diğerleri Türkçe kelimelerle, %20.2'si biri Farsça ve diğerleri Türkçe 
kelimelerle, %6.7'si Türkçe kelimelerle, yine %6.7'si biri Türkçeleşmiş 
Arapça kelime ve diğerleri Türkçe kelimelerle ve yine aynı oranda olmak 
üzere biri Türkçe ve diğerleri Arapça kelimelerle) devreye sokulduğu anla
şılmaktadır. 

Muhammed b. Hamza'nın çevirisinde %42.2 oranında tek kelimeyle ka
rşılık bulunabildiği (%60.5 oranında Türkçe, %23.7 oranında Arapça, %10.5 

. oranında Türkçeleşmiş Arapça kelime, %5.3 oranında Farsça), %57.8'ini 
karşılamak için kelime gruplarına başvurulduğu görülmektedir ki bunlardan 

%41.1 'inde iki kelimelik grup kullanıldığı (%46'sı iki Türkçe kelimeyle, 
%24.3'ü bir Türkçe ve bir Arapça kelimeyle, %16.2'si bir Türkçe ve bir 
Farsça kelimeyle, %10.8'i bir Türkçe ve bir Türkçeleşmiş Arapça kelimeyle, 
%2.7'si bir Türkçe ve bir Türkçeleşmiş Farsça kelimeyle), %16.7'sinde ise 

ikiden çok kelimeden oluşan grupların (%26.7'si Türkçe kelimelerle ve aynı 
oranda biri Arapça ve diğerleri Türkçe kelimelerle, %13.3 'ü biri Farsça ve 
diğerleri Türkçe kelimelerle ve aynı oranda biri Türkçe ve diğerleri Arapça 
kelimelerle ve yine aynı oranda olmak üzere biri Arapça, biri Farsça ve 
diğerleri Türkçe kelimelerle ve %6.7'si ikisi Farsça ve diğerleri Türkçe 
kelimelerle) kullanıldığı görülmüştür. 

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Kur'an çevirisinde %36.3 
oranında tek kelimeyle karşılık bulunabildiği (%48.5 oranında Türkçe, %33.3 

oranında Arapça, %9.1 oranında Türkçeleşmiş Arapça ve yine aynı oranda 
Farsçalaşmış Arapça), %63.7'sini karşılamak için kelime gruplarına müracaat 
edildiği görülmektedir ki bunlardan %34'ünde iki kelimelik grup kullanıldığı 
(%54.8'i iki Türkçe kelimeyle, %22.6'sı bir Türkçe ve bir Arapça kelimeyle, 
%9.7'si ise iki Arapça kelimeyle, %6.5'i bir Türkçe ve bir Farsça kelimeyle, 

%3.2'si bir Türkçe ve bir Türkçeleşmiş Arapça kelimeyle ve aynı oranda bir 
Türkçe ve bir Farsçalaşmış Arapça kelimeyle), %29.7'sinde ise ikiden çok 
kelimeden oluşan grupların (%29.7'si biri Arapça, biri Farsça ve diğerleri 
Türkçe kelimelerle, %25.9'u biri Türkçe ve diğerleri Arapça kelimelerle, 

~ı 

ı 
' 
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%22.2'si biri Arapça ve diğerleri Türkçe kelimelerle, %7.4'ü biri Farsça ve 

diğerleri Türkçe kelimelerle, %3.7'si Türkçe kelimelerle, %3.7'si ikisi 

Arapça, biri Farsça ve diğerleri Türkçe kelimelerle ve aynı oranda ikisi 

Arapçr ve diğerleri Türkçe kelimelerle ve yine aynı oranda olmak üzere 

ikiden fazlası Arapça, ikisi Farsça ve diğerleri Türkçe kelimelerle) tercih 

edildiği anlaşılmaktadır. 

Bu çevirilerde esrna-i hüsna için kullanılan kelimelere bütünüyle 

baktığımızda 1973 tarihli Kur' an çevirisinde Türkçe kelimelerin diğer iki 

çeviriye nazaran azaldığı, Arapça kelimelerin ise arttığı fark edilmektedir. Yine 

bu çeviride esrna-i hüsnaya hem tek kelimeyle verilen karşılıkların oranında, 

hem de bu tek kelimelik karşılıklarda Türkçe oranında azalma, Arapça ora

nında ise artma olduğu dikkat çekmektedir. Bu çeviride ayrıca iki kelimelik 

grupların oranının azaldığı, ikiden çok kelimeden oluşanların oranının ise diğer 

çevirilere göre arttığı görülmektedir. Her ne kadar ilk çevirilerde esrna-i 

büsnalara olabildiğince Türkçe ve tek kelimelik karşılıklar bulunmaya çalı

şılmışsa da bu karşılıkların zaman içinde tutunamadığı anlaşılmaktadır. Üstelik 

Kur'an'ın ilk çevirilerinden bu yana pek çok dini tabir gibi, esrna-i büs

naların da orijinal şekilleri bilinmekte ve rahatlıkla kullanılmaktadır, yani orij

inal şekiller benimsenmiştir. Zaten bu çevirinin girişinde şöyle bir açıklama 

bulunmaktadır: "En eskilerinden, günümüzde yapılanlara kadar, bu, terceme 

çalışma ve gayretleri ortaya çıkarmıştır ki bu ilahi, beşer üstü ve müciz Ki

tab'ın tam hakkını vererek aynen Türkçeye çevrilmesi mümkün değildir. Bu 

itibarla en isabetli yol, ayetleri kelime kelime aynen terceme etmek yerine, 

Arabça aslından anlaşılan mana ve meali Türkçe ile ifade yolu olsa gerektir. 

Çalışmalarımızda biz de bu yolu takib ettik, bununla beraber yine de zorlukla 

ve hatta imkansızlıklarla karşılaştık. Zorluk, bilhassa Allah' ın isim ve sıfatları 

konusunda ortaya çıktı. Bunları en güvenilir ilmi kaynaklara başvurarak eli

mizden geldiği kadar ifadeye çalıştık; fakat bu, herhalde, verdiğimiz anlamın 

aslını tamamen ifade ettiği şeklinde anlaşılmamalı, Allah'ın isim ve sıfatları ile 

insani isim, sıfat ve kelimeler arasındaki mahiyet farkı daima gözönünde bu

lundurulmalıdır" (s. IX). 
Bu araştırmaya başka Kur'an çevirileri de dahil edilse esrna-i hüsnaya 

verilen karşılıklar açısından sonuç pek değişmeyecektir. Sebeplerinden biri 

esmi büsnalardan bir kısmı birkaç anlamı birden ihtiva ettiği için tek keli

meyle karşılanmaları güçtür. Bu tür kelimeler ancak birden fazla kelimeyle 

karşılanabilir. Diğer bir sebep ise söz konusu kelimelerden bir kısmına kar

şılık bulma zorluğudur. Bunlar ancak çevrilerek karşılanabilirler ki bu durum-

ı 
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da da terimleşme imkanları zayıf olur. Böylece söz konusu terimler inançla 

ilgili olduğu için dil bilincinin yerini dini hassasiyetİn aldığı, ilk çevirilerdeki 

olabildiğince Türkçe ile karşılama gayretinden büyük ölçüde vazgeçildiği 

görülmektedir. 
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