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Giriş     

Kitabı   Mukaddes   (Tevrat,   Zebur   ve   İncil)’in   Türkçe’ye1 tercüme   edilmesinin   tarihi   neredeyse  

Protestan  Reform’un  İngilizce,  Fransızca  ve  Almanca  Kitabı  Mukaddes  tercümeleri  kadar  eski  olduğu  

söylenebilir.  Günümüzde  Kutsal  Kitap  da  denilen  Kitabı  Mukaddes’in  iki  Türkçe  çevirisi  yaklaşık  350  

yıl   önce   yapılmıştır.   Bunların   ilki   lakabı   Haki   olan   Yahya   ibn-‐‑i   İshak’ın   el   yazması   olup   tercüme  

süresi   1657-‐‑1661   olarak   tarihlendirebilmektedir.   İkincisi   ise   Ali   Bey   olarak   da   tanınan   Wojciech  

Bobowski’nin  1662’de  başlayıp  1665’de  bitirdiği  ve  Haki’ninkine  kıyasla  gayet  kuvvetli  tercümesidir.  

Bundan   yüz   yıl   önce   de   Davut   Peygamber’in   Mezmurları,   Leâli   olarak   da   tanınan   Ahmed   ibn-‐‑i  

Mustafa   tarafından   çevrilmiştir.   Kitabı   Mukaddes’in   bu   ilk2   Osmanlı   Türkçesi   çevirileri   dikkate  

değerdir.  Çünkü  bu  çeviriler,  Protestanlığın  yayılması  henüz  ne  Müslüman  topraklara  ne  de  Osmanlı  

Türkiye’sine   ulaşmışken,   Osmanlı   Türkçesinde   ve  Müslüman   okuyucu   kitlesi   için   yapılmıştır.3   Ali  

Bey’den   yaklaşık   yüz   elli   yıl   sonra,   onun   yazması   temel   alınarak   Kitabı   Mukaddes’in   ilk   Türkçe  

baskısı   Paris’te   yapılmıştır   (İncil   1819,   Kitabı  Mukaddes’in   tamamı   1827).   Bu   baskı,   daha   sonraları  

Ermeni  ve  Rum  Hristiyanlar  tarafından  kullanılan  Ermeni  ve  Rum  alfabesinde  basılan  Türkçe  Kitabı  

Mukaddes’e  temel  oluşturmuştur.  1852’den  itibaren  Müslüman  okuyucular  yine  göz  önüne  alınarak  

Osmanlıcanın   Arapça   alfabesi   gözden   geçirilerek   bu   baskıya   düzeltmeler   yapılmıştır.   Çalışmalar,  
                                                             
1

  Bu çalışmada, “Türkçe” denildiği zaman Selçuklular, Osmanlı Türkleri ve Cumhuriyet dönemi Türklerinin 
Türkçesi yani Oğuz Türkçesi belirtilmektedir. Orta Asya ve Altınordu’nun dillerinden ayrıntıyla 
bahsedilmemiştir. Ancak, Kitabı Mukaddes’in Osmanlı Türkçesi tercümesinden önce yapılan bir kısmî Kıpçak 
Türkçesi tercümesine kısaca değinilmiştir (Ek II’de örnek mevcuttur). Bundan daha da önce yapılmış Eski 
Türkçe Kitabı Mukaddes tercümelerinin bir gün keşfedilme olasılığı bulunmaktadır. Dokuzuncu yüzyılında, 
Taraz’da (güney Kazakistan ve Kırgızistan'da)  bulunan ve Hristiyan bir hanlığı olan Karluk Türklerinin 
hizmetine Doğu Kilisesinden (Nasturi) atanmış bir piskopos bulunmaktaydı (Mark Dickens, ”Patriarch Timothy 
I and the Metropolitan of the Turks,” Journal of the Royal Asiatic Society, Series 3, vol. 20 (2): 117-139 
[2010]). Orta Asya’da Kitabı Mukaddes’in günümüzde bilinen en eski izleri, Uygur Türklerinin Nasturi 
Kilisesi’nin ibadetinde kullandıkları Uygur alfabesinde yazılmış Süryanice bir ibadet kitabına aittir  (Mark 
Dickens, “Multilingual Christian manuscripts from Turfan,” Journal of the Canadian Society for Syriac Studies 
9 [2009]; “Biblical fragments from the Christian library of Turfan, an eastern outpost of the Antiochian 
tradition,” yakında çıkacak). 

2 Le’âlî, Haki ve Ali Bey’in ilk Türkçe tercüme hususunda rakipleri vardır: (1)  Jean Deny’nin bahsettiği 
Primus Truber’in 1570’lerde yaptığı Yeni Ahit tercümesi. (“À propos des traductions en Turc Osmanli des 
textes religieux chrétiens,” Die Welt des Islams, N.S. 4 [1]: 30-39 [1955]), ancak, böyle bir tercüme var olmuş 
olsa bile Türkçeden ziyade Hırvatça olması muhtemeldir. Her halükarda Le’âlî’nin Mezmurlarından eski olması 
imkân dahilinde değildir. (2) Haçlılar, Türk emirleri ve ordularıyla iki yüzyıl boyunca bazen savaşmış bazı 
durumlarda da dostane olabilen ilişkilerde bulunmuşlardır. Bu yüzden, Kitabı Mukaddes’ten ayetlerin ya da 
seçme bölümlerin Haçlı Seferleri sırasında Türkçeye tercüme edilmiş olması ihtimaller dahilindedir. Fakat Mark 
Dickens The Chronicle of Michael the Syrian adlı Süryani Ortodoks bir Patriğin Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan’la 
bazı ilahiyat sorunlarına dair konuşmalarını içeren çalışmasında böyle bir olgudan bahsetmemiştir.  

3 Katolik misyonları için bkz. s. 8 ve EK III. 



 

 

1856’da   Kırım   Savaşı’ndan   sonra   Osmanlı   İmparatorluğunda   din   özgürlüğünü   içeren   Hatt-‐‑ı  

Hümâyûn  ilanıyla  hız  kazanmıştır.   

Türkçe, Osmanlı İmparatorluğunun ortak iletişim diliydi. Sadece Türkler değil, Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler 

de o zamanki Türkçe’yi konuşmaktaydılar. Bu halkların çoğunluğu Türkçe’yi anadilleri olarak bilmekte fakat 

Türkiye’de ortak bir eğitim sistemi henüz kurulmadığı için Türkçe’yi yazarlarken kendi milletlerinin alfabesiyle 

yazmaktaydılar. Bu tarihçede açıklamalı olarak verilen tüm kitaplar Anadolu ve Rumeli’nin dili olan Türkçe’de 

yazılmıştır. Ancak hurufat yani alfabede çok büyük bir çeşitlilik görülmektedir. Tercümelerde Arap, Ermeni, 

Bulgar Kirili, Yunan, İbrani ve Latin alfabeleri kullanılmıştır. Kitabı Mukaddes tercümelerinin, Haki ve Ali 

Bey’inkiler dahil hemen hepsi İstanbul’da yapılmış olup Türkçenin muhtelif topluluklar tarafından çeşitli zaman 

dilimlerinde kullanıldığını göstermektedir. İstanbul’daki bir matbaada basılan ilk Kitabı Mukaddes bölümü, 

İbrani alfabesi kullanılarak Türkçe tabedilen Kitabı Mukaddes’in Eski Ahit’in ilk beş kitapçığı olan bir 

Tevrat’tır. Türkiye o çağlarda, Osmanlı Türkçesi’nin birleştirdiği çok uluslu bir toplumdu.  

Kitabı Mukaddes’in muhtelif tercüme ve baskıları, Osmanlı ve çağdaş Türk edebiyat tarihinde önemli bir yere 

sahiptir. Kitabı Mukaddes’in Türkçe tercümeleri ve el yazmaları günümüzde Osmanlılıkla ilgilenen kültür 

akımının dikkatini çekmiştir. Müslüman âlimler tarafından yapılmış çeviriler de dahil olan bu Tevrat, Zebur ve 

İncil tercümeleri son zamanlara kadar ya unutulmuş ya da göz ardı edilmişlerdi. Santurî Ali Ufkî diye de bilinen 

Ali Bey, Türk musiki tarihinin hayranlık uyandıran bir üyesi olduğu için yaptığı Türkçe Kitabı Mukaddes 

tercümesinden müzik tarihçileri sık sık bahsederler. Ali Bey’in musiki alanında verdiği eserlerden biri Zebûr-u 

Davut’taki 1 ve 14 arasındaki Mezmur şiirlerinden Osmanlı sarayı usulünde yaptığı bestelerdir. Bunun yanı sıra 

Ali Bey, Türk Protestan harekâtı tarafından da o kadar şanlı bir şekilde hatırlanmaktadır ki İstanbul kiliselerinde 

Kitabı Mukaddes’in her eski çevirisini Ali Bey’e atfetmek gibi bir eğilim dahi vardır.  

İçinde bulunduğumuz dönemde İngilizce bilenler, 17. yüzyılda yapılan ve dört yüzyıl boyunca İngilizcenin 

temel tercümesi olarak kabul gören Kitabı Mukaddes’in Kral James Versiyonu (KJV, 1611) az çok anlarlar. 

Aynı şekilde Türkçe eski tercümeler günümüz Türk alfabesinde yazılır ya da dinleyicilere okunursa tarihsel ve 

şiirsel metinler bugünün Türkçesini bilen kulaklara aşina gelecektir. Türk toplumunda Kitabı Mukaddes’in 

yazıldığı Osmanlı Türkçesini okuyabilenlerin sayısı az olmasına rağmen bu yazmalardan herhangi bir kısım 

sıradan bir Türk okuyucuya okunduğunda ya da yeni harflerle çevriyazı (transkripsiyon) edildiği takdirde 

okuyucu bir kaç köhne kelime haricinde duyduğunu ya da okuduğunu zorlanmadan anlayabilir. Ancak İncil-i 

Şerif’te bulunan mektupların bazı kısımlarının maalesef çok eskimiş bir dil olarak algılanması muhtemeldir. 

Osmanlı Türkçesi öğrencileri, sular ra’dıŋıŋ sedasından şitab etdiler (Mezmur 104:7, Ali Bey’in tercümesinin 

1827 baskısı) öbeğinden ikisi Arapça biri de Farsça kökenli olan kelimeleri çözümleyip anlayabilirlerken, 

çağdaş Türkçeyi bilen herhangi biri kulağa daha saf ve anlaşılır gelen sular senin gürlemenin sesinden kaçtılar 

(Kitabı Mukaddes, 1941) kalıbını ya da göğü gürletince sular hemen çekildi (Kutsal Kitap, 2001) cümleciklerini 

tercih edecektir.  

Kitabı Mukaddes’in tümü 1941 yılından, Yeni Ahit yani İncil bölümü de 1933’ten beri yeni Türk alfabesiyle 

basılmaktadır. Çağdaşlaştırılmış dildeki baskısı 2001 yılında Kutsal Kitap adı altında yayımlanmıştır. Bunu 

takiben 2003 yılında Ortodoks ve Katolik kiliselerinin kullanımı için de asılları İbranice olmayıp Grekçe (Eski 

Yunanca) yazılmış olan Apokrif ya da Deutereokanonik diye bilinen kitapları Eski Ahit’in bir parçası olarak 



 

 

içeren bir baskı yayımlanmıştır. Bunların yanı sıra İstanbul’daki Süryani Ortodoks Başpiskoposluğu da kilisede 

ibadet sırasında kutsal kitaptan okunan paragrafların Türkçe tercümesiyle beraber Süryanice bir derlemesini 

içeren iki dilli bir kitap 2005 yılında neşretmiştir. Müslüman bir yayınevi tarafından basılan ilk Kitabı 

Mukaddes tercümesi ise 2007 yılında basılmışken, Türk asıllı Yahudi uzmanlar tarafından hazırlanan tefsirle 

birlikte yeni bir Tevrat tercümesi de 2006 ve 2010 yılları arasında yayımlanmıştır.  

Bu tarihçe için yapılan araştırmanın büyük bir kısmı 2010 yılı boyunca ilerlemiş ve aynı yılın Aralık ayında 

tarihçenin İngilizce orijinali internette yayımlanmıştır. Okuyucular tarafından gönderilen yeni bilgiler ışığında 

da değişiklikler de bulunulmuştur. Dijital kütüphanelerden, NadirKitap.com gibi sahaflardan ve kişisel 

koleksiyonlardan toparlayabildiğim kadarıyla Türkçe Kitabı Mukaddes’in bilinen tüm baskılarına dair gerekli 

açıklamaları yazdım. Aksi durumlarda ise birçoğuna WorldCat.org’tan ulaşılabilen üniversite kütüphanelerinden 

bibliyografik verileri buldum ve tarihçeye ekledim. Cooper 19. yüzyıl Türkçe Kitabı Mukaddes baskılarına dair 

bir çizelge 1901 yılında yayımlamış olmasına rağmen4 çevirilerle ilgili kapsamlı bir tarihçe çalışması henüz 

yapılmamıştır.5. Yazdığım bu tarihçenin çevirmeni Can Şakırgil, ortaya attığım tarihsel meselelerin bir kısmını 

derinlemesine araştırmıştır. Tercüme esnasında yaptığı bu araştırmalar çalışmamı güncelleştirmem hususunda 

bana ilham vermiştir.  

Noel Malcolm’un 17. yüzyıla ait Hollandalı ve İngiliz çalışmalarının tarihiyle ilgili ilginç ve ayrıntılı makaleleri, 

bu dönemki Türkçe Kitabı Mukaddes tercümeleriyle ilgili olan tüm çalışmaları ilga etmiştir.6 Bunun yanı sıra 

Hannah Neudecker Hanım’ın, Ali Bey’in el yazmalarının dilbilgisine dair yaptığı çalışmaları,7 Ali Bey’in 

mektuplarının bir derlemiyle ilgili8 ve Haki’nin Kitabı Mukaddes’in Eski Ahit’ine ait I. ve II. Samuel 

bölümlerini içeren el yazmasına dair yaptığı araştırmaları,9 17. yüzyıl el yazması sürecine dair çok somut 

                                                             
4 A.A. Cooper, “The story of the (Osmanli) Turkish version, with a brief account of related versions” 
(London: British & Foreign Bible Society, 1901); daha önce Bible House Papers, No. 1/6 (1899) dergisinde 
basılmıştır.  

5 URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Bible_translations_by_language#Turkish ve http://www.translation-
trust.org/html/history.html adreslerinde mevcut olan listeler temel bir bilgi vermelerine rağmen kısa olup bazı 
noktalarda da yanıltıcı olabilmektedir. 

6 Noel Malcolm, “Comenius, Boyle, Oldenburg, and the Translation of the Bible into Turkish,” Church 
History and Religious Culture 87 (3):327-362 (2007a); “Comenius, the Conversion of the Turks, and the 
Muslim-Christian Debate on the Corruption of Scripture,” CHRC 87 (3): 477-508 (2007b). 

7 Hannah Neudecker, “Wojciech Bobowski and his Turkish grammar (1666): A dragoman and musician at 
the court of Sultan Mehmed IV,” Dutch Studies on Near Eastern Languages and Literatures 2 (2): 169-192 
(1996). 

8 Hannah Neudecker, “From Istanbul to London? Albertus Bobovius’ Appeal to Isaac Basire,”  in The 
Republic of Letters and the Levant, ed. A. Hamilton, M. van den Boogert, and B. Westerweel. Intersections: 
Yearbook for Early Modern Studies, vol. 5 (Leiden/Boston: Brill, 2005), s. 173-196. 

9 H. Neudecker, The Turkish Bible Translation by Yahya bin ‘Ishaq, also called Haki (1659) (Leiden: Het 
Oosters Institut, 1994). Abstract: http://www.nino-leiden.nl/publication.aspx?BK _id=40004. Transkripsiyon sf. 
3-213 arasında, Haki’nin  I. ve II. Samuel metninin tümünün tıpkıbasımı da s. 406’dan itibaren eserdedir.  



 

 

parçalar sunmaktadır. Bu çalışmaların yanı sıra Funda Toprak Hanım’ın, Ali Bey’in Yeni Ahit tercümesinin ilk 

dört kitabının el yazmasıyla ilgili olan incelemesi10 de yine bu 17. yüzyıl el yazmalarına ulaşmayı mümkün 

kılmıştır. Sadık Yazar Bey, İstanbul’daki Süleymaniye arşivlerinde bulunan ve Müslüman âlimler tarafından 

yapılan İncil çevirileriyle ilgili ayrıntılı bir rehber hazırlamıştır.11 Tüm bu çalışmaların yanı sıra Jan Schmidt’in 

Leiden’deki12 Türkçe, Farsça ve Arapça el yazmaları katalogundan ve Roper’in erken dönem Türk 

matbaacılığına13 dair makalesinden de bu tarihçenin erken dönem tercümeleriyle ilgili kısımlarının 

yazılmasında faydalanılmıştır. Behar14 ve Elçin15 gibi Türk araştırmacılar tarafından hazırlanan Ali Ufkî’nin 

Mezmurları ve diğer musiki eserlerine dair çalışmalar da göz önüne alınıp irdelenmiştir. 

Cooper’ın çalışmasına ek olarak Riggs,16 MacCallum,17 Deny18 ve Nilson19 tarafından daha önce yazılmış 

ancak pek de güncel olmayan makaleler de dikkatle incelenmiş ve bu çalışmaların bulgularını doğrulamak 

amacıyla diğer kaynaklara da başvurulmuştur. Ali Şimşek, son günlerde basımı yapılan Türkçe Kutsal Kitap’ın 

önsözünde yazmış olduğu Ali Bey’in20 yaşamöyküsünü, Cooper’ın çalışmalarından alıntılamıştır. Bu 

yaşamöyküsünün neredeyse aynısı Steer’in İngiliz Kitabı Mukaddes Şirketi’nin bir ruhsal tanıklık olarak 

yazılmış olan tarihinde de geçmektedir.21 Cooper kendisi, Ali Bey’in öyküsünün “cazibe”sine kapılmış olduğunu 

                                                             
10 Funda Toprak, XVII. Yüzyıla Ait Bir İncil Tercümesi: İnceleme – Metin – Sözlük (Ankara: Türkiye Diyanet 
Vakfı Matbaası, 2006), s. 117-349; eser Yeni Ahit’in ilk dört kitapçığının her birinden boyutu küçültülmüş 
ikişer tıpkıbasım sayfayı da içermektedir (s. 646-653). 

11 Sadık Yazar, “New Testament translations on the Ottoman period (XIII  - XIX century), manuscript. 

12 Jan Schmidt, Catalogue of Turkish Manuscripts in the Library of Leiden University, Vol. I (Leiden, 2000).  

13 Geoffrey Roper, “Turkish printing and publishing in England in the 17th century,” 2nd International 
Symposium, History of Printing and Publishing in the Languages and Countries of the Middle East’de sunulan 
bir makale, Bibliothèque Nationale de France, Paris, 2-4 November 2005. URL: 
http://pagespersoorange.fr/colloque.imprimes.mo/pdf/GRR0.pdf.  

14 Cem Behar, Ali Ufkî ve Mezmurlar (İstanbul: Pan Yayıncılık, 1990).  

15  Şükrü Elçin, Ali Ufkî, Hayatı, Eseri ve Mecmûa-i Sâz ü Söz (İstanbul: Tıpkı Basım, 1976).  

16 Charles T. Riggs, “The Turkish translations of the Bible,” The Moslem World 30: 236-248 (1940). URL: 
http://www3.interscience.wiley.com/journal/119895184/abstract. 

17 F. Lyman MacCallum, “Kitab-ı Mukaddes’in Türkçe tercümesine dair,” Tercüme 3 (13): 59-68 (1942). 

18 Deny, age.  

19 Paul H. Nilson, “Western Turkish versions of the Bible,” The Bible Translator  17 (3): 133-138 (July 1966). 

20 Ali Şimşek, “Kutsal Kitap’ın Türkçe çevirisi,” E-manet, Sayı 2 (Nisan-Haziran 2003), s. 15-18. Eski 
sürümü: http://www.hristiyanforum.com/forum/kutsal-kitap-cevirileri-f127/kutsal-kitapin-turkce-t3499.html; 
Açıklamalı Kutsal Kitap (İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları, 2010).  

21 Roger Steer, Good News for the World: 200 years of Making the Bible Heard; The story of the Bible Society 
(Oxford: Monarch Books, 2004). 



 

 

söylemişti. Ancak bugün tarihsel araştırmalar sonucuyla daha ayrıntılı gerçeklere varılmışsa da özü gereği tam 

bir Osmanlı ruhu yansıtan Ali Bey’in hayatı ve eseri; Yahudi, Hristiyan ve Müslüman tarihçilerin, 

dilbilimcilerin ve tercümanların ilgisini çekmektedir.22  

Bu çalışmanın büyük bir kısmı 17. yüzyıl tercümelerine ayrılmıştır. Böylece yeni nesil tarihçilere benzer 

yöntemleri uygulayarak ne tür sonuçlara ulaşabilecekleri gösterilmiştir. Hatta bu erken dönem çevirileriyle ilgili 

birçok araştırma daha yapılabilir. Hem Schmidt, Neudecker ve Toprak’ın çalışmalarına hem de Osmanlı 

döneminde tercüme edilmiş bazı Kitabı Mukaddes nüshalarını yayınlayan yeni bir internet sitesi23 olmasına 

rağmen 17. yüzyılda yapılan tercümelere bilimsel araştırma amacıyla çok az yaklaşılmıştır. Aynı şekilde Kitabı 

Mukaddes’in Türkçe herhangi bir tercümesi hakkında ciddi ve kapsamlı bir çalışmanın ufukta görüldüğü 

söylenemez. Kaynakların internette arşivlenmesi ve hatıratlara ulaşma kolaylaştıkça 19. yüzyılda Osmanlı 

İmparatorluğundaki Protestan müjdeleme yani inançlarını yayma hareketleriyle ilgili çalışmalar faydalı sonuçlar 

vermeye başlamıştır.24 Ancak bu dönemde yapılan Kitabı Mukaddes tercümeleri araştırmacıların ilgisini pek de 

çekmemiştir. Kitabı Mukaddes’in Türkçe çevirileri arasında yapılabilecek bir söz dağarcığı karşılaştırması Türk 

dilinin dinler arası kullanımında ne kadar canlı olduğuna dair yeni kavramlar çıkarabileceği düşünülebilir. Bu 

tür karşılaştırmaya örnek olabilecek ön çalışmalar ileriki sayfalarda verilmiştir.  

Osmanlı topraklarındaki Katolik misyonlarının odak noktası Ermeni ve Arap Ortodoks Hristiyanlardı. Ancak 

hedefleri arasında Kitabı Mukaddes’i Türkçe’ye tercüme etme gibi bir görev yoktu. 1950’lere kadar Kitabı 

Mukaddes’in Katoliklerce yapılan bir çevirisi bulunmamaktaydı. Katoliklerin hizmetleri, ilkin Marunî Kilisesi 

ve Roma papasının otoritesini kabul eden bazı Ortodoks, Nasturi v.s. diğer Orta Doğu kiliseleri, Suriye 

bölgesinde yoğunlaşmıştı.25 Arapça harfli bir Katolik matbaası 1706 yılında Halep’te kurulmuştu (1720’de 

                                                             
22 Yeni Yaşam Yayınları’nın müdürü Ali Şimşek, Kitabı Mukaddes Şirketi’nin eski müdürü Behnan 
Konutgan, Tranlation Trust kurumunun müdürü Rod Harbottle ve Leiden Üniversitesi özel koleksiyon 
bölümünün sorumlusu J.A.N. Frankhuizen yazışmalarıma cevap vererek yardımcı olmuşlardır. Can Şakırgil, 19. 
yüzyılda basılan muhtelif Kitabı Mukaddes baskılarını temin etmiştir. Bu çalışma boyunca eserleri kullanılan 
diğer kaynak kişilerin adlarından da ayrıca bahsedilmiştir. Sorularıma cevap veren, adı geçen geçmeyen herkese 
müteşekkir olduğumu belirtmek isterim.  

23 Osmanlıca Kelâm : http:///www.osmanlicakelam.net  

24 Çağrı Erhan, “Ottoman official attitudes toward American missionaries,” 
http://www.yale.edu/macmillan/cmes/publications.htm; Ali Rıza Bayzan, “Protestant missionary operations on 
Turkey (1)” (2003), http://www.stradigma.com/english/april2003/articles_11.html; Timothy Marr, “’Drying up 
the Euphrates’: Muslims, millennialism and early American missionary experience,” 
http://www.yale.edu/macmillan/cmes/publications.htm; Peter Pikkert, Protestant Missionaries to the Middle 
East (Hamilton, Ontario: WEC Canada, 2008). 

25 Roma papasının otoritesini kabul eden bu doğu kiliselerine Latince’de ”Uniate Churches (Birleşen 
Kiliseleri) denir.  Suriye ve Irak’taki Uniat hareketi Rum Ortodoks (Melkit) ve diğer “doğu” kiliselerinin kendi 
seçtikleri yerel piskoposlara sahip olma arzusunu yansıtıyordu. Diğer bir deyişle bu arzu; uzak, baskıcı ve 
Arapça bilmeyen Rum Ortodoks patriklerinden özgür olma isteğiydi. Roma, bu kiliselere Arapça konuşan 
piskoposlar dâhil yerel yetki verme niyetindeyken İstanbul’daki Rum Ortodoks Patriğinin böyle bir arzusu 
yoktu. “Doğu”  kiliseleri Roma Katolik yani “Batı Kilisesi” ile birleşirken Latin ayini zorla benimsetilmemiş ve 
bu kiliselerin Rumca, Süryanice (Aramice) ve Ermenice gibi kendi ibadet dilleri ve kadim liturjilerini muhafaza 



 

 

Lübnan’a taşındı). Bu matbaanın baskılarından bazıları “Kitabı Mukaddes’ten seçme kitaplar” olmasına rağmen 

bu kitaplar muhtemelen Arapça ve Latince basılmışlardır, bildiğimiz herhangi bir Türkçe baskı söz konusu 

değildi.26  

Bu çalışma boyunca farklı çağlarda yapılan Kitabı Mukaddes’in Türkçe çevirileri, yazıldıkları alfabelere göre 

bölümlere ayrılmış ve her farklı baskıyla ilgili tarihsel noktalara değinilerek açıklamalar eşliğinde aşağıda 

irdelenmiştir.  

 

                                                                                                                                                                                             
etmelerine izin verilmişti. Bu yarı bağımsızlık yaratıcı gelişmeyi olanaklı kılmıştır. Ortodoks geçmişten gelen bu 
Katolik kiliselerinde eski Bizans Rumca’sındaki liturjinin yerini zamanlar Arapça almıştır.  

26 Bruce Masters, Christians and Jews in the Ottoman Arab World: The roots of sectarianism (Cambridge 
University Press, 2001),  4. bölüm.  



 

 

Bölüm 1  

Arap Alfabesiyle Türkçe (Osmanlıca)  
 

Müslüman bir tercüman tarafından yapılan Türkçe Kitabı Mukaddes tercümelerinden en az bir tanesi, 

Hristiyanlar tarafından 17. yüzyılda başlatılan ve daha etraflıca bilinen çalışmalardan önce başlamıştır. 

Müslümanlarca yapılan bu çeviriler genellikle kısmîdir. Çevirmenin ismini belirttiği durumlarda bile bunların 

kökenini ya da tarihini saptamak zor bir iştir. Mesela, Yeni Ahit’in ilk dört kitabının ve Elçilerin İşleri kitabının 

birkaç bölümünü içeren Türkçe bir el yazması27 İ.E. Özkan tarafından doktora tezinde çevriyazı (transkripsiyon) 

alfabesiyle yazılmıştır.28 Yazmanın dili çok eski olup kelime bakımından daha sonraki Türkçe tercümelerden 

bağımsız durmaktadır. Bu sebeple de diğerlerinden daha erken bir dönemde yazılmış olabileceği kanaatine 

varılabilir. Maalesef Sayın Özkan ne yazmanın tercümanına ne de yazıldığı döneme ilişkin bir bilgi 

sunmaktadır. Ancak, Kitabı Mukaddes’in diğer el yazmalarına dair elimizde daha çok bilgi bulunmaktadır.  

1550 civarında – Tercüme-i Kasîde-i Fatlubnî Tecidnî (Tü.: Taslak Tercüme, Beni çağır ki bulasın). 
Leâli namındaki Ahmet ibn-i Mustafa tarafından tercüme edilmiştir.   

Kanunî  Süleyman  zamanında  yapılan  bu  tercüme,  Leâli  olarak  da  bilinen  Kur’an  yorumcusu  ve  şair  

Mustafa  oğlu  Ahmet  Saruhanî’nin29  yaptığı  Türkçe  Mezmurlar  tercümesidir.30  (Leali’nin  1563  yılında  

Amasya’da   vefat   ettiği   bilinmektedir)   Leâli,   Farsça   şiir   unsurlarından   etkilenmiş   Osmanlı  

edebiyatçılarından   farklı   olarak   Türkçe   yazma   yanlısı   bir   üstad   idi.   Bu   el   yazması   birçok  

kütüphanede  Tercüme-‐‑i   ba’zı   âyât  mine-‐‑’z-‐‑Zebûr  ve  Tercüme-‐‑i  Du’â-‐‑ı  Zebûr  gibi  değişik  başlıklarda  da  

bulunmaktadır.  Leâli’nin  tercümesinde  kaynak  olarak  kullandığı  metin  İbn-‐‑i  Abbas’ın  yaptığı  Arapça  

tercümesidir.   Türkçe   nâzıma   olan   eğiliminden   dolayı   bu   erken   dönem   Türkçe   Kitabı   Mukaddes  

tercümesi   gibi   bir   hazine   elimizdedir.   Süleymaniye   Kütüphanesinde31   bulunan   el   yazmasının   alt  

                                                             
27

 Türk Dil Kurumu, Ankara, manuscript no. Yz. A-19. 

28 İbrahim Ethem Özkan, “TDK Yz.A-19 numarada kayıtlı Türkçe İncil Tercümesi (Transkripsiyon-İnceleme-
Dizin),” Kayseri, Erciyesi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006 (doktora tezi, YÖK no: 189572).    

29 Kısa yaşamöyküsü: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/12/849/10748.pdf.  19. yüzyılda yaşamış bir 
Osmanlı âlimini alıntılayan Geoffrey Lewis, Leali’nin Türkçe ve Farsça yazan ünlü bir şair olduğunu ve en 
erken Fatih Sultan Mehmed’in saltanatı esnasında yaşamış olabileceğini yazmaktadır. Şayet o devirde yaşamışsa 
uzun bir ömür sürmüş olduğu ileri sürülebilir (Trajik Başarı Türk Dil Reformu, Oxford University Press, 1999, 
s. 7). 

30 “Osmanlı Döneminde Zebur Tercümeleri ve Le'âlî  (Ahmed b. Mustafa)’nin Tercümesi” adlı makale 
taslağından, Le’âlî ve diğer Türkçe Mezmur tercümelerine dair aldığı notları benimle paylaştığı için Dr. Sadık 
Yazar’a minnettarım. 

31 Hacı Mahmud Efendi Koleksiyonu, yazma no 3387. 



 

 

başlığında  Leâli,  tercüme  kaynağıyla  ilgili  olarak  şöyle  der:  “İbn  Abbâs  rivayet  eder  ki,  Hz.  Dâvûd’a  

nâzil  olan  Zebûr’da,  K.Kerîm’deki  ‘Rahmân’  suresine  benzer,  içinde  tekrarlanan  ayetlerin  olduğu  bir  

sure  buldum.  Bu  sure  Süryânî  dilinde  idi,  ben  onu  Arap  diline  çevirdim.” 

Muhammed Peygamber’in gelişiyle ilgili öngörü sözlerini bulmak için Kitabı Mukaddes’i Kur’an ile 

karşılaştırmak, o zamanların Müslüman âlimlerini tercüme yapmaya yöneltmiştir. Bu etken, çevirilerin Kitabı 

Mukaddes’in sadece belirli kısımlarını içermesinin sebebini açıklamaktadır. Ancak, Leâli’nin Mezmur 

tercümesi farklıdır. Başlıkta kullanmış olduğu “Beni çağır ki bulasın” cümlesi Kitabı Mukaddes’in Sufilere 

çekici gelen dilini yansıtmaktadır. Allah’ın varlığı ve manevi yolculuğa, yani Allah’ın huzuruna yaklaşmaya 

dair ruhsal tecrübe, hem Sufilerin yazılarının hem de Davut Peygamber’in Mezmurlarının merkezindedir. 

Yaptığı Mezmurlar tercümesi ışığında Le’âlî ve yaşamına dair derin bir inceleme henüz yapılmamıştır. Bu tür 

bir araştırma ele alınıp irdelenebilir.  

Kitabı Mukaddes’in tamamının ilk Türkçe tercümeleri 

Kitabı Mukaddes’in Türkçe’ye tercüme edilmesi için ilk öneriyi Protestan Reform sırasında Katolik filozof 

Desiderius Erasmus’un verdiği düşünülmektedir.32 Bir hümanist olan Erasmus, Katolik Avrupa’nın, 

Osmanlı’nın Balkan ve Akdeniz bölgelerine yayılmasına cevaben verdiği hepten askeri olan karşılıktan rahatsız 

olmuştu. Müslümanlara kendi dillerinde bir Kitabı Mukaddesle yaklaşılması gerektiğini savunan Erasmus’un bu 

telkininden yüz yıl sonra, Aydınlanma Çağı’nın ilk döneminin bir filozofu ve eğitimcisi olan J.A. Comenius 

(Jan Amos Komensk ý) bu konuda bir şeyler yapmak için bu düşünceden ilham aldı.33 Kitabı Mukaddes’in iki 

ayrı Türkçe tercümesi ve bunun yanı sıra bir İncil çevirisi 17. yüzyılda yapıldı. Comenius, bu iki Kitabı 

Mukaddes tercümesine rehberlik etmiş ve İncil çevirisinin gidişatını dikkatle takip etmiştir. 

Modern eğitimin babası olarak tanınan Comenius, Bohemya Birliği olarak da bilinen Kardeşler Birliğinde 

(Latince: Unitas Fratrum) ağır bir sorumluluk gerektiren piskoposluk görevini yürütüyordu. Bu tarz işlerin 

ağırlığını bildiği için Harvard Üniversitesi ilk yıllarında ona önerilen rektör olma teklifini reddetmişti. Unitas 

Fratrum daha sonra Moravian Kilisesi olarak da tanınmıştır. Kilisesi, uzun yıllar boyunca Avusturya ve Orta 

Avrupa bölgelerine hükmeden Katolik Habsburg Monarşisinin zulmüne uğradığı için Comenius sonunda 1656 

yılında Lehistan’dan Amsterdam’a kaçmak zorunda kaldı.34 

Comenius’un hâmisi Hollandalı tüccar Laurens de Geer, Türkçe Kitabı Mukaddes çalışmasını malî bakımdan 
                                                             
32 Malcolm (2007b), s. 493.  

33 Comenius’un evrensel [=yaygın] eğitim düşünceki dinsel dürtülerin bir çözümlemesini için Daniel Murphy, 
Comenius: A Critical Reassessment of His Life and Work (Dublin: Irish Academic Press, 1995) adlı esere 
bakınız. Bu konuda temel bir çalışma Milada Blekastad’ın Comenius: Versuch eines Umrisses von Leben, Werk, 
und Schicksal des Jan Amos Komensky (Oslo: Universitetsforlaget; Praha: Academia, 1969) adlı eseridir. Ancak 
Murphy bu eseri Comenius’un eğitim felsefesine dolmuş olan dini değerleri göz ardı ettiği için eleştirmektedir.  

 

34 Comenius’un yaşamöyküsü ve Bohemya Birliği Kilisesi’nin çektikleri eziyetlerin tarihini okumak için bkz. 
Murphy (1995);  Malcolm (2007b), sf. 497. 



 

 

desteklemekteydi. Bu çalışmanın bilimsel kolu da Leiden Üniversitesinden Türkçe profesörü Jacob Golius (van 

Gool) idi. Golius’un Halep’te yaşayan kardeşi Peter’in ise baskıdan önce editör olması öngörülüyordu. 17. 

yy.’da matbaa Osmanlı toprağına henüz gelmediği için kitabın baskısı Leiden’lı Georg Nissel tarafından 

yapılacaktı.35 İstanbul’daki36 kilit isim ise tercümanları bulup onlara ödeme yapan Hollanda elçisi Levin 

Warner’den bir başkası değildi.  

 

1661 – Türkçe Kitabı Mukaddes el yazması, kendine Haki yani ‘mütevazı’, ‘toprağın adamı’ 
mahlasını veren Yahyâ ibn-i İshâk.37 

Haki’nin tercümesinin iki el yazması Leiden Üniversitesi Kütüphanesi Warner Koleksiyonunda muhafaza 

edilmektedir. Bu el yazmalarından biri dört yaprak cilt halindeyken (3’ü Eski Ahit, 1’i de Yeni Ahit), diğeri ise 

Tekvin kitapçığından 1. Krallar 9:9’a kadar olan “düzeltilmiş kopya” dır.38 Düzeltilmiş ya da temiz kopyanın 

transkripsiyon görevi Halepli bir Hristiyan olan Nicolas Petri’ye verilmişti. İbn-i Butros adıyla da bilinen Petri 

daha önce Leiden’de Golius için el yazması kopyacısı (müstensih) olarak çalışmıştı ve artık İstanbul’da 

yaşamaktaydı. El yazısından anlaşılacağı üzere en azından bir müstensih daha kopya işini yapmıştı.39 

Düzeltilmiş kopya, Kitabı Mukaddes bölümlerinden birinin ortasında bittiği için kopyacıların işlerinin yarım 

kaldığı anlaşılmaktadır. Bu el yazmalarının ne dağıtıldığı ne de basıldığını ayrıca belirtmek gerekir. Haki’nin el 

                                                             
35 Neudecker (1994), s. 377; Toprak, s. 19. 

36 Osmanlı zamanlarında İstanbul (Avrupalılarca Stamboul) denildiği zaman, Haliç, Marmara Denizi ve II. 
Theodosius’un yaptırdığı surların arasında kalan tarihi yarımada kastedilirdi. İstanbul yarımadasının çevresinde 
bulunan Galata ve Pera gibi semtler ise eski İstanbul’a dahil değildi. İbn-i Batuta şehri 1332 yılında ziyaret 
etmiş ve Galata'dan ayrı bir kent olarak bahsetmiştir (Rihla [Beirut, 1964], s. 350-351; Nadia Maria el-Cheikh, 
Byzantium Viewed by the Arabs [Harvard University Press, 2004], s. 207).  Aynı şekilde 1477 yılında yapılan 
nüfus sayımı, çoğunlukla Avrupalıların yaşadığı Galata semtini de içermiş ancak bu semtin nüfus kaydı 
İstanbul’dan ayrı tutulmuştur (John Freely, Saltanat Şehri İstanbul [İletişim, 1999]). İstanbul sözcüğünün 
biçimini alması ise Türklerin Rumca kon-STAN-tino-POLi kelimesindeki vurgulu heceleri yuvarlamaları 
sonucunda olabilir. Buna karşılık İstanbul adının Rumca ‘şehre doğru’ anlamındaki eis ten polen öbeğinden 
türemiş olduğu görüşü birçok tarihçi tarafından tekrar tekrar önerilmiş ancak Steven Runciman tarafından 
yazılan etkileyici makale bu teoriyi pek zayıf kanıtlarla desteklemiş gibi görünmektedir ("Constantinople-
Istanbul," Revue des Études Sud-Est Européennes 7: 205-208 [1969]). Şehrin bu muhtelif adlarının yanısıra 17. 
yüzyılda şehir Müslümanlar tarafından İslambol olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Bu isim kültürel bir tasvir 
olarak doğruluk payı içerse de kökenbilimsel dilbilgisi kanıtlarına göre bir dayanağı yoktur.  

 

37 Neudecker (1994), s. 365-382. 

38 Leiden Üniversitesi Kütüphanesi, Warner Koleksiyonu: Cod. Or. 386 (düzeltilmiş kopya) ve 391a-d 
(taslak); bkz. Schmidt, Cilt I, s. 81-83, 93-97.  Haki’nin yazdığı Tekvin 1:1 -6:21 ayetlerini içeren üçüncü bir 
parça numaralandırılmamış ayetlere sahip olup Cod. Or. 390b numaralı yaprağa ciltlenmiştir (Schmidt, Vol I, s. 
86; Neudecker [1994], s. 394). 

39 Neudecker (1994, s. 394f.), İbn-i Butros’un kimliğini açıklanmamaktadır. Ancak Neudecker onun iki (ya da 
daha fazla) kopyacıdan biri olduğunu bana söylemiştir.  



 

 

yazmasının üçüncü bir parçası da kasıtsız olarak Ali Bey’in el yazmasına ciltlenmiş halde kalmıştır.  

Neudecker, Haki’nin düzeltilmiş kopyasındaki Tevrat-ı Musa’da bulunan Tesniye kitapçığının sonundaki bir 

yazıya dayanarak tercümenin tamamlanmasını 1659 olarak tarihlendirmektedir. Ancak, bu yazı (hem ana el 

yazmasında hem de düzeltilmiş kopyada) büyük ihtimalle sadece Tevrat’ın ilk beş kitabının bitirilme senesidir. 

Malcolm da olası bir görüşle Haki’nin eserini tarihlendirirken Kitabı Mukaddes tercümesinin tamamının 1661 

yılında bittiğini savunmaktadır.40 Daha sonra, Levin Warner 1661’in sonlarında ya da 1662’de Ali Bey’le 

beraber bu tercümeyi değerlendirmiş ve onaylamamış gibi görünüyor. Bu tarihlendirme Ali Bey’in 1662 

Şubat’ında yeni bir çeviri üzerine çalışmaya başlamasıyla da örtüşmektedir (aşağıda Ali Bey’e ilişkin bölüme 

bakınız). Warner ise 1657’den 1665’teki ölümüne kadar İstanbul’da yaşamıştır. 

Samuel Hartlib’in Londra’da çıkarmış olduğu bir haber bültenindeki yazışmadan Comenius’un Warner’a Türkçe 

bir Kitabı Mukaddes çalışması yapmasını ilk defa 1657 yılında önerdiğini anlıyoruz.41 Warner, Şarkiyat yani 

Doğu Dilleri Bölümünde Golius’un bir öğrencisiydi.42 İstanbul’a diplomatik görevle geldiği zaman Kitabı 

Mukaddes tercümesine katkısı tercümanları, yani ilk olarak Haki’yı tutmaktan ibaretti. Kendisi çeviri yapmadı, 

çevirmenlerin taslaklarının düzeltmeleriyle de ilgilenmedi. Warner, 1659’un sonlarına doğru Haki’nin 

çalışmasının gidişatından o kadar memnundu ki Comenius’a ve onun Hollandalı arkadaşlarına Türkçe Kitabı 

Mukaddes’i çok kısa bir süre sonra baskıya verilmek üzere teslim edeceğini bildirdi.43 Tüm bunların sonucu 

olarak Warner’in İstanbul’a varır varmaz tercüme işi için Haki’yi tuttuğu düşünülebilir.  

Haki Kimdi?  

Haki, o dönemde Yahudilerce Qosdina olarak da adlandırılan İstanbul’un yerlisi Yahudi bir  tercüman olma 

ihtimali büyüktür.44 Neudecker, Haki’nin Eski Ahit’i İbranice’den Türkçe’ye tercüme ettiğini ispatlamıştır. 

Haki’nin Yeni Ahit tercümesiyle ilgili bir araştırma ise henüz yapılmamıştır. Tercümesinin kenar notlarının bir 

kısmı Seferad Yahudilerinin İbrani kökenli dili Yahudi İspanyolcası olarak bilinen Ladino’da yazılmıştır. 

Haki’nin kendi el yazmasının sonlarında Latince yazılan bir not, bu tercümenin İbrani kalıplarıyla dolu 

olduğunu ve kulağa İbranice tefsir kitabı “Talmud” gibi geldiğini söylemektedir. Bu küçümseyici notu yazanın 

                                                             
40 Neudecker (1994), s. 367; Malcolm (2007a), s. 332. 

41 Malcolm (2007a), s. 330f.   

42 Neudecker (1994), s. 369.  

43 Malcolm (2007a), s. 329f.  

44 Osmanlı zamanlarında İstanbul denildiği zaman, Haliç, Marmara Denizi ve II. Theodosius’un yaptırdığı 
surların arasında kalan tarihi yarımada kastedilirdi. Tarihi yarımadanın çoğunluğu Müslüman olmasına rağmen 
Yahudiler 1660 senesindeki Büyük İstanbul Yangını neticesinde Eminönü’nden çıkarılana kadar Bizans 
zamanından beri kendi semtleri olan Balat ve Eminönü’nde iskân oldular. Büyük İstanbul, Osmanlı döneminde 
hâlâ Konstantinopoli ya da Osmanlı Türkçesinde Arapça sesletim sonucunda Kustantiniye denilirdi. Osmanlı 
Yahudilerince de kısalarak Kosdina şeklini almıştır (http://www.jewishtoursistanbul.com/cosdina.html). 



 

 

Ali Bey’in olduğu hemen hemen kesindir.45  

Haki el yazmasında ismini belirtmiştir. Daha sonra Ali Bey kendi tercümesinde, Eski Ahit’teki Hâkimler 

kitapçığındaki bir kenar notunda Haki’den bahsetmiştir. Bunun yanı sıra Haki, Warner’in vasiyetinde tercüman 

olarak geçmektedir. Warner onu unutmamış ve ona “une veste drap” (bir kostüm, kıyafet) bırakmıştır. Bir 

efendinin yanında çalışan birine ya da hizmetlisine kendi giysi dolabından bir şeyi miras bırakması o çağlarda 

yaygın olarak uygulanan bir gelenekti.46  

Haki’nin hayatına ilişkin tüm bildiklerimiz bunlardan ibarettir. Haki’nin ismine Osmanlı arşivlerinde henüz 

rastlanmamıştır. Neudecker’in, Hasköy ve Kuzguncuk’taki Yahudi 

mezarlıklarında Yahya ibn-i İshak’ın ve Haki’nin adlarını araştırması da bir sonuç getirmemiştir.47 

İngiliz ve Ecnebi Kitabı Mukaddes Şirketi (British & Foreign Bible Society) görevlisi Robert Pinkerton, Ali 

Bey’in el yazmalarını 1814’te Leiden arşivinde keşfettiği zaman Haki’nin el yazmasını ya gözden kaçırmış ya 

da tamamıyla göz ardı etmişti. Şirketin arşivlerinde Pinkerton’un yazdığı raporlarla ilgili yapılabilecek bir 

araştırma bu yazmanın göz ardı edilmesinin açıklanmasına ışık yakabilir. Cooper, Kitabı Mukaddes’in Türkçe 

tercümeleriyle ilgili 1901’de kaleme aldığı makalesinde Haki’den söz etmemektedir. Deny (1956) ve Nilson 

(1966) da yaptıkları çalışmalarda Haki’den bahsetmemektedirler. Haki’nin el yazmalarının varlığının, Barbara 

Flemming bu el yazmalarını inceleyene ve bu incelemeye ilişkin makalesini 1986’da yayımlayana kadar kimse 

tarafından bilinmemekteydi.48  

Engin bir Türkçe ve İbranice bilgisine sahip Hannah Neudecker’in Haki’nin el yazmasıyla ilgili yazdığı kitap, 

Flemming’in kısa makalesinden etkilenmiş olan mükemmel bir çalışmadır. Neudecker kitabında; Haki’nin el 

yazmasındaki cümleciklerin Sami dillerinin sözdizimine benzemesi, öbek sözdiziminin ise Türkçe olması 

sebebiyle Haki’nin tercümesinin “harfi harfine” ve “neredeyse İbranice sözdizimine göre yapılmış” olduğunu 

savunmaktadır.49 Bu çalışma Haki’nin nüshasına dair bütünsel bir çalışma olmamasına rağmen kitapta Eski 

Ahit’in 1. ve 2. Samuel bölümlerinin iki yüz sayfalık kuvvetli bir transliterasyonunu50 (başka alfabe 

karakterlerine çevrilmesi) bulunmaktadır. Haki’nin el yazmasından 1. ve 2. Samuel bölümlerinin tıpkıbasımı da 

kitabın içindedir. Neudecker‘in bu kitabı Haki’nin Türkçesini çözümlemekle kalmayıp Türkçe’nin 17. yüzyıl 

Osmanlısında kullanımıyla ilgili aydınlatıcı bilgiler de sunmaktadır. Haki’nin kullandığı dilin bir örneği aşağıda 

                                                             
45 Neudecker (1994), s. 367. 

46 Neudecker (2005), s. 185. 

47 Neudecker (1994), s. 366, n. 11. 

48 B. Flemming, “Zwei türkische Bibelhandschriften in Leiden als mittelosmanische Sprachdenkmäler,” 
Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 76: 111-118 (1986).  

49 Neudecker (1994), s. 2. 

50 Neudecker’in faydalandığı ve gayet kullanışlı olan çevriyazı (transkripsiyon) şeması maalesef artık 
kullanımda değildir. Şemanın karakterleri Unicode’un desteklemediği DOS kelime işlemcisinde yazılmıştı.  



 

 

Ek III’e bakınız.  

Mezmurlar (Zebur) kitabının ilk sekiz Mezmuru, İbrahim el-İsraillî adlı başka bir Yahudi tarafından Osmanlı 

Türkçesine tercüme edilmiştir. Süleymaniye arşivlerinde bulunan beş sayfalık bu el yazmasını Sadık Yazar Bey 

incelemiştir.51 İbrahim el-İsraillî’in kim olduğunu ve ne zaman yaşadığını bilinmiyor. Sadık Yazar bu el 

yazmasının erken dönemde yazılmış olabileceğini düşünmektedir. Ancak bunun Ali Bey ve Haki’nin 

döneminden önce mi yoksa sonra mı olduğunu anlamak için daha fazla araştırma yapmak gerekmektedir.  

Erken dönem Türkçe Tercümeleri    

1648  yılında  Avrupa’nın  Otuz  Yıllık  Savaşı  bitmiş,  Protestanların  Katolik  topraklarında  dinî  hoşgörü  

ortamı  yaratma  hayali  suya  düşmüştü.  Avrupa’da  gerçekleşen  bu  olaylar  Kitabı  Mukaddes’in  Türkçe  

tercümelerinin   bu   dönemde   ortaya   çıkmasındaki   asıl   etkendir.   Bohemyalı,   Hollandalı   ve   İngiliz  

Protestanlar’ın   Türkiye’ye   gösterdikleri   bu   ilgi,   Protestan   teolojisince   benimsenen   ve   Mesih’in   bu  

dünyaya   dönüşünden   sonra   gerçekleşecek   binyıllık   hükümranlığıyla   ilgili   görüşten   ilham  

almaktaydı.   Katolik  Habsburgları   çembere   alacak   hayali   bir   Protestan-‐‑İslam   birliği   olan   bu   görüşe  

tarihçilerce   “Kalveno-‐‑Türkizm”   olarak   adlandırılmıştı.52   Comenius’un   arkadaşı   Mikuláš   Drabík  

(Çekçe   ismin  Latincesi:  Nikolaus  Drabicius),  Türk’lerin  Habsburglar  karşısında  kazanacağı  olası  bir  

zaferden   sonra;   önce   Türk,   sonra   Yahudiler,   en   sonra   da   diğer   tüm  dinlerin   tek   ve   gerçek   kiliseye  

dönmeleri   gibi   bir   öngörüde   bulunuyordu.53   (Ruhsal   aydınlanma   ve   evrensel   eğitimle   bütün  

dünyanın  birleştirilmesi  Comenius’un  yazılarının   ana   fikridir.)   İşte   bu  yüzden,  Kitabı  Mukaddes’in  

                                                             
51 Süleymaniye Kütüphanesi, Es’ad Efendi Koleksiyonu, yazma no. 5. “Zebûr Tercümeleri” ile ilgili tuttuğu 
notları benimle paylaştığı için Sayın Sadık Yazar’a teşekkür ederim.  

52 M.E.H.N. Mout, “Calvinoturcismus und Chiliasmus im 17. Jahrhundert,” Pietismus und Neuzeit. Ein 
Jahrbuch zur Geschichte des neueren Protestantismus 14: 72-84 (1988); “Calvinoturkisme in de zeventiende 
eeuw,” Tijdschrift voor Geshiedenis 16: 576-607 (1978). Hristiyanların Türklerle işbirliği yapmasının tarihi çok 
eskilere dayanır. Fransız kralı I. François, Kanuni Sultan Süleyman’yla askeri bir ittifak yapmış ve ressam Titian 
da 1530’larda iki hükümdarı tek bir portre de resmetmiştir.  Öte yandan Martin Luther de iyi Hristiyanların 
Türklerin yönetimi kabul edebileceğini, çünkü Papa’nın aksine Türklerin Kitabı Mukaddes’i kendince 
yorumlamasına izin vereceklerini belirtmiştir. (Richard Marius, Martin Luther [Harvard University Press, 1999], 
s. 146, 186, 236). Bu tarihlerden önce de Suriyedeki Haçlı kentler Doğu Akdeniz kıyılarındaki 200 yıllık 
tarihlerinde Müslüman emirlerle çeşitli ittifaklarda bulunmuşlardır. 1182 yılında Süryani Kadim Ortodoks 
Kilisesinin Patriği Mihail, Anadolu Selçuklu Devleti’nin hükümdarı II. Kılıç Arslan’ı desteklemiştir. “Mihail; 
Selçuk Türklerinin yaptıkları talan, yağma ve akınlar sonucunda Hristiyanların yaşadıkları tüm acılar dahil Türk 
yönetimini onaylıyor, tüm bunların en nihayetinde Tanrı’nın planı olduğunu savunuyordu…Türklerin Tanrı 
tarafından verilmiş bir görevi olduğunu, Mihail’in Süryani Ortodoks okuyucularının bu görevi sorgulamamaları, 
aksine tevazu ile kabul etmeleri gerekiyordu” (Mark Dickens, “The Sons of Magog: The Turks in Michael’s 
Chronicle,” in Parole de l’Orient  31: 446f. [2006]).  

 

53 Roper, s. 7. 



 

 

Türkçe   tercümesine   ihtiyaç   duyulmaktaydı.   Bu   görüşü   bir   de   Comenius’un   ağzından   duyalım:  

“Muazzam  bir  millet  Mesih’e  dönsün  diye  duyulan  mukaddes   şevkten  ötürü”54  Comenius,  bunun  

“bir  barış  çabası”55  olduğuna  inanmaktaydı.  Mesih’in  bu  dünyaya  gelişiyle  ilgili  olan  binyıllık  görüş  

Samuel  Hartlib’in  zihninde  de  şekillenir  ve  bu   İngiltere’de  buna  koşut  bir  Türkçe  Kitabı  Mukaddes  

tercümesine  ilham  olur.  (1666  yılıyla  ilgili  bir  sonraki  bölüme  bakınız). 

Drabik’in talebesi Johann Jakob Redlinger, sadrazamı ziyareti sırasında Türklere siyasi bir teklifte 

bulunmuştu.56 1665 (?) senesinde Redlinger Macaristan’daki Osmanlı ordugâhını ziyaret etmiş; sadrazama 

Kitabı Mukaddes’in Türkçe tercümesinin hazır olduğunu söylemiş ve İstanbul’a gelip Türkçe öğrenmek ve 

Kitabı Mukaddes’in Türkçe tefsirini yapmak istediğini belirtmişti. Bu girişim sonuçsuz kaldı. Ancak, Drabik’in 

öngörüleri tam gelişmiş misyonerlik faaliyetleri üzerine kurulu değildi. Drabik’e göre işin sırrı “Allah’ın 

kulları” olan Osmanlılar’ın Avrupalı Protestan müttefikleriyle beraber “putperest” Habsburg krallığı karşısında 

kazancakları askeri bir zaferdeydi. (Sadece Müslümanlar değil Protestanlar da Habsburg krallarının Katolik 

inancını putperestlik olarak görmekteydi.) Türklerin Mesih inancına dönmesi ise galibiyetten sonra Allah’ın 

Kelâmını yani Kitabı Mukaddes’i kendi dillerinde okudukları zaman mucizevî bir şekilde gerçekleşecekti. Bu 

dönem Protestan Reform’un önderi Martin Luther’in sola scriptura çağıydı. (Latince Sola scriptura kavramı, 

Katolik mezhebine zamanla girmiş gelenekler ve yorumların yadsınması ve inanç kaynakları için “yalnızca 

Kelamullah” yani Kitabı Mukaddes’e başvurmanın gerekli olmasıyla ilgili Prostestan ilkedir.) Comenius, 

Avrupa’daki Protestan Reform’un sadece Allah’ın Kelâmı’nın ruhsal kuvveti sayesinde gerçekleştiğine 

inanıyordu. Aynı durum dostane Türk topraklarında da artık umulabilirdi. Bu umut dolu vizyon, Osmanlı 

topraklarında 1819 yılından itibaren çalışmaya başlayan Avrupalı ve Amerikalı Protestanlar’ın yaşadığı 

Müslüman-Hristiyan karşılaşmasından daha önce ortaya çıkmıştır.  

Drabik’in57 görüşleri, Katolik Habsburg İmparatorluğunun Unitas Fratrum (Kardeşler Birliği) kilisesine 

zulmetmeleri sonucunda uykuya dalmıştı. Osmanlı toprakları, Hristiyan dininden dönen ve Protestan 

                                                             
54 Malcolm (2007a), s. 349. 

55 Malcolm (2007a), s. 360.  

56 Malcolm (2007b), s. 499, Redlinger’le ilgili olarak Alman kaynaklarına atıfta bulunur, bu kaynaklar: Klaus 
Schaller, “Johann Jakob Redinger in seinem Verhältnis zu Johann Amos Comenius,” in Martin Bircher, et al., 
eds., Schweizerisch-deutsche Beziehungen im konfessionellen Zeitalter: Beiträge zur Kulturgeschichte 1580-
1650 (Wiesbaden, 1984), s. 139-66. 

57 Comenius’un Drabik’e güvenmesi ne yazık ki isabetsizdir (Murphy, s. 40-42). Drabik, Bohemyalı Kardeşler 
Birliği Kilisesinin Polonyada’ki Leszno şehrindeki ilticalarından Bohemya’ya geri dönüşlerini İsveç’in Lehler 
karşısında kazanacağı bir zaferin ardından olacağını  öngörmüştü. Drabik’e inanan Comenius, İsveç kralına 
Polonya’daki Leszno şehrini istila etmesini teşvik eden bir mektup yazar. Lehler, umulmadık bir biçimde 
İsveçlileri mağlup edince Leszno misilleme yapan Leh ordusu tarafından 29 Nisan 1656 tarihinde harap olur, 
bunun sonucunda da Kardeşler Birliği yeniden dağılır. Comenius da Hollanda’ya kaçar. Vefasız arkadaşına yine 
de sadık kalarak Drabik ve Kardeşler Birliği Kilisesinden iki dinsel hizmetçinin öngörülerini baskıya hazırlar. 
Bu yüzden de Comenius kendi takipçileri tarafından açıkça eleştirilir, “Drabik’in öngörülerini yayarak 
Leszno’nun yıkımını hızlandırmayla suçlanır” (Murphy, s. 41).  



 

 

inançlarından dolayı zulme uğrayan Avrupalılar için çoktan beridir bir sığınaktı. Türkiye aynı zamanda 

Avrupa’daki en kuvvetli askeri güçtü. Comenius ile Drabik’in Osmanlı sultanını bir kurtarıcı olarak görmeleri 

bu yüzden gayet olağan bir durum olarak karşılanabilir. Drabik; Allah’ın ona,  

Yardımcına [Comenius’a] lütfumun damarı olan bu kişiye bir mektup yaz ve ona Kelâm’ımın 
Şeriatını, Mezamiri ve ilahileri, kilise teşkilatının [Kardeşler Birliği’nin] ana hatlarıyla cümleten 
Türkçe’ye nasıl tercüme edilebileceği ve bu tercümenin Sultan’a nasıl ulaştırabileceği üzerine 
düşünmesini söyle..  

diye emrettiğine inanıyordu.58 Comenius’un ilahiyattan edindiği görüşler, Hz. İsa’nın Mesih olduğuna 

inanmalarının erdemi sayesinde Müslümanların, Hristiyanlığa Yahudilerden daha yakın olduklarına inanıyor ve 

böylece İncil’in dinini daha önce kabul edeceklerini düşünerek Drabik’in bu peygamberlik sözlerini 

doğruluyordu. Türkler, “İncil’in öğretisini hemen benimseyecek ve alınlarını benim bu işaretimi yazacaklar: 

Nasıralı İsa, Yahudilerin kralı.”59  Yahudilerin Hristiyanlığa dönmeleri ise daha sonra, zamanın sonunda 

olacaktı. Comenius’un, Müslüman topraklara Hristiyan misyonerleri gönderme fikrinden hiçbir zaman 

bahsetmemesi önemlidir. Ancak Comenius, kendi kurmuş olduğu Kitabı Mukaddes temelli “evrensel” (yani 

ortak, yaygın, her çocuğa açık) eğitim sistemini Türklerin de kabul edeceklerini ummaktaydı.  

O halde ilk Türkçe Kitabı Mukaddes’ın ardındaki bu ilahiyat fikrine rağmen Flemming’in makalelerinde 17. 

yüzyıldaki bu tercüme çalışmasını “misyonerlik”60 olarak tanımlaması, kronolojik ve tarihsel bir hatadır. 

Protestan misyonerlik kavramı 18. yüzyılın sonuna kadar ortaya çıkmamıştı. Osmanlı topraklarına gelmesi ise 

çok daha sonraları, 1819’dan itibaren gerçekleşti. “Misyoner” kelimesi 17. yy.’da sadece Fransız ve İspanyol 

sömürgelerinde çalışan Katolik rahip ve keşişler için kullanılmaktaydı. Katolik misyonları 17. yy.’dan itibaren 

Fransız Osmanlı askeri ittifağının sonucu olarak Lübnan ve Halep’te kurulmuştur. Yöredeki Hristiyan 

topluluklarını kendi mezheplerine döndürme uğraşında olan bu Katolikler, Türkler bir yana Müslümanlarla 

bile ilgilenmiyorlardı.61 Yani Katolikliği çağrıştıran “misyoner” kelimesi Protestanların sözcük dağarcığına ve 

Comenius’un Türklerle olan ilgisine zorlanarak girdi. Martin Luther, Papa’ya Türklere Katolik ordular yerine 

vaizler gönder diyerek sataşmıştır. Ancak bu deyiş mübalağadan başka bir şey değildir. Luther’in kendisi, yeni 

Evangelische Kirche yani Alman İncilî Kilisesi için böyle bir görevi hiçbir zaman göz önünde 

bulundurmamıştır. İstanbul’daki diplomatik misyonların ve yabancı tüccar topluluklarının dini görevlileri, 

Türklere Hristiyan imanını tanıtma işine pek karışmamışlardır. Yöre sakinleriyle herhangi bir etkileşimde 

bulundukları zaman kendilerini azınlık Osmanlı Hristiyanları ile sınırlamaya çalışmışlardı. Comenius canlı ve 

etken bir eğitimciydi. Ancak yaşı gereği Türkiye’ye misyoner gönderme işini hiçbir zaman düşünmedi. 

Comenius’un bütün hayali, Türklerin Kitabı Mukaddes’i okumaları sonucu varacakları ruhsal aydınlanma ve 

buna minnettar kalmanın sonucunda Katolik Avrupa’yı fethetmede Protestan müttefiklerini desteklemelerinden 

                                                             
58 Malcolm (2007b), s. 495’ten alıntılanmıştır 

59 age.  

60 Flemming, s. 111.  

61 Bruce Masters, Christians and Jews in the Ottoman Arab World: The roots of sectarianism (Cambridge 
University Press, 2001) 



 

 

ibaretti.  

İncil-i Şerif’in İbranice tercümesi Batı Avrupa’da 1559’dan62 beri yayımlanmaktaydı ve 1662 senesinde Kitabı 

Mukaddes’in İbranice bir tercümesi Leiden’de basılmıştı. Bu baskıların varlığı Comenius’un Kitabı 

Mukaddes’in Türkçe’ye de buna benzer bir şekilde tercüme edilmesine kendini adamasını sağlamış ve onu 

teşvik etmiştir. Osmanlı sultanına hitap eden ithafının taslağındaki ifadede Comenius, sultanın Osmanlı 

topraklarında Kitabı Mukaddes’in Türkçesinin okunmasına izin vermesini, “dünyanın dört bir tarafına dağılmış 

Yahudi milletini, atalarının Tanrı’sına tek bir millet ve tek bir [Yahudi] krallık halinde itaat etsinler diye bir 

araya getirmesi görevini üzerine alsın diye Tanrı ... senin ruhunu coştursun”63 der.  

Comenius’un Yahudi bir krallıktan bahsetmesi, mesihlik iddialarında bulunan ve Osmanlı sultanı tarafından 

İsrail kralı olarak taç giydirilmeyi ümit eden İzmir hahamı Sabetay Sevi’nin taleplerini aktarmasınına destek 

vermiş gibi görünüyor.64 1660’larda Avrupa’daki Yahudiler mallarını mülklerini satıyor ve tahta çıkarılacak 

yeni İsrail kralını beklemek için Orta Doğu’ya doğru yol alıyorlardı. Comenius’un ithafında görülebilen bu 

gayret sadece Yahudilier değil ancak Hristiyanları da etkilemekteydi. Yahudilerin krallıklarını yeniden 

kurmalarından doğan vahiysel çıkarımlar Amerika Birleşik Devletleri’nin 17. yy.’da yeni kurulmuş Boston 

şehrine kadar varmıştı. Bu fikir, Püriten Kalvinci yani tutucu bir Protestan vaizi olan Increase Mather (1639 - 

1723) adlı bir din adamını hareketlendirip Yahudilerin Hristiyanlığa dönmeleri üzerine bir dizi ders vermeye 

başlamasını sağlamıştır. Bu dersler Boston’da o kadar etkili bir ruhsal ihtilafa sebep olmuştur ki din adamları bir 

kurulda bir araya gelmiş ve Mather’den bu konuşmalarına bir son vermesini istemişlerdir. Bu olaylar sırasında 

Boston’da hiç Yahudi yoktu. Ancak, Yahudilerin Hristiyanlığa dönmesinin Mesih’in geri dönüşünün bir ön 

koşulu olması sebebiyle bu fikir Mather’in Püriten takipçilerini heyecanlandırıyordu.65  

Sabetay Sevi sonunda İstanbul’da yakalanır ve hapse atılır. Fakat onun yarattığı coşku sönmez. Yahudiler 

Sabetay’in kapalı tutulduğu Çanakkale’nin Kilitbahir kalesine onu, mesih ve dünyanın kralı ilan ederek ve 

                                                             
62 “Yeni Ahit’in İbranice baskısı, 1537 yılında İncil’in Matta bölümünün bir kısmını içeren bir kitap olarak 
basılmıştır. Yeni Antlaşmanın tümü ise Hutter tarafından tercüme edilmiş ve 1599 yılında basılmıştır… URL: 
http://trinitarianbiblesociety.com/site/articles/heb.asp; bkz.  
http://www.biblesocietyinisrael.com/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=35&lang=e
n. 

63 Malcolm (2007a), s. 352; Malcolm (2007b), s. 483. İthaf taslağının Latince metninin tümü ve İngilizce 
çevirisi metnin  kusursuz bir analiziyle beraber ilk olarak Malcolm tarafından yayınlanmıştır Malcolm (2007b), 
pp. 479-485.  

64 Marc David Baer, Honored by the Glory of Islam: Conversion and conquest in Ottoman Empire (Oxford 
University Press, 2008), kitabın 6. bölümü Sabetay Sevi bahsini ele alış biçimiyle en güncel ve en iyi çalışmadır. 
John Freely’nin seyahat kitabı, “Kayıp Mesih Sabetay Sevi’nin izini sürerken Remzi Kitabevi, İstanbul: 2002”  
konuyu güzel bir biçimde ele almaktadır. Daha genel bir bakış için: Kaufman Kohler and Henry Malter, 
"Shabbethai Zebi b. Mordechai," URL: 
http://www.jewishencyclopedia.com/view_friendly.jsp?artid=531&letter=S. 

65 Michael G. Hall, The Last American Puritan: The Life of Increase Mather, 1639-1723 (Hanover, N.H.: 
University Press of New England, 1988), s. 76-77, 273-275.  



 

 

Osmanlı sultanının imparatorluğu ona teslim etmesini umarak ziyaret yolculukları düzenlemeye başlarlar. Tüm 

bunlar Türkler için bardağı taşıran son damla olur. Sabetay Sevi, 1666 yılının Eylül’ünde Edirne’ye, Sultan IV. 

Mehmet ile görüşmeye çağrılır ve ölümle tehdit edilir; bunun sonucunda da İslamiyet’e ihtidâ eder.66 Bu 

hadiseden ve Osmanlı’nın 1683 yılında Viyana kapılarında bozguna uğramasından sonra Kalvino-Türkizm’den 

doğan görüşün hayali solmaya başladı. Mesih’in yeniden gelip bu binyıllık krallığı kurmasına dair o zamanki 

ümidin tarihsel sonucu bir siyasi bir krallık değil, ancak Kitabı Mukaddes’in Osmanlı Türkçesindeki ilk 

taslakları olan Haki ve Ali Bey’in el yazmaları oldu. 

1662-64, 1665 – Ali Bey (Ali Ufkî) tarafından yapılan Türkçe Kitabı Mukaddes tercümesi  

Albertus Bobovius mahlasıyla da bilinen Wojciech Bobowski (okunuşu Voyçek Babofski), nam-ı diğer Ali Bey, 

o zamanlar Lehistan-Litvanya Birliğinin sınırları içerisinde bulunan ve Lehçesi Lwów olan, günümüz 

Ukrayna’sının Lviv şehrinde doğmuştur. Bobowski’nin doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber 

genellikle “1610 civarı” olarak belirtilir. Bobowski henüz bir delikanlı ya da genç bir adamken Tatar akıncılar 

tarafından tutsak edilir ve Ali ismi verilerek İstanbul’da esir olarak satılır. Sonunda Osmanlı Sultan’ının 

sarayındaki Mekteb-i Enderun’a girer. Yirmi yıl boyunca da Topkapı Sarayı’nda müzisyen ve tercüman olarak 

çalışır. Bu meziyetleri, onu Osmanlı esir kademesinde sultanın şerefli bir kulu haline getirir. Evliya Çelebi, 

Seyahatname’sinde Sultan IV. Mehmet’in "Leh (Polonyalı) Ali’yi" bir at ile ödüllendirdiğini ve Türkçesinin 

akıcılığına iltifat ettiğini söyler (“şu düzgün konuşan, ağzı laf yapan Lehli Hâli”).67 Ali Bey, Levin Warner’in 

onu Kitabı Mukaddes’i tercüme etmesi için tutmasından en azından beş yıl önce özgürlüğünü elde eder. Ali 

Bey’in yaşamöyküsünün ayrıntılara ve araştırmaya dair konular için bu eserin IV. ve V. Eklerine bakınız.  

Ali Bey’in el yazmaları  

Leiden’de dört yaprak cilt halinde muhafaza edilen Ali Bey’in Kitabı Mukaddes tercümesinin el yazmaları, 

bugünkü  Kutsal Kitap ve diğer Türkçe tercümelerinin doğrusal atasıdır. Kitabı Mukaddes’in her bölümünün 

çeviri taslağında tercümeyi bitirdikten sonra tuttuğu notlara göre, Ali Bey tercüme işine 1662 yılının Şubatında 

başlamış ve 1665 Aralığında çalışmasını bitirmiştir.68 1665 senesinde de iki adet “temiz kopya” çıkarması için 

kendi teftişi ve idaresi altında iki yazman tutmuştur. Bu da el yazısı tetkikinden bellidir. Bu düzeltilmiş el 

yazmaları tercüme taslağı ile birlikte Golius’a gönderilmiştir. Bugün “kâtip kopyası” (secretarial copy) olarak 
                                                             
66 Sabetay Sevi, ardında aşağılayıcı bir biçimde dönme olarak adlandırılan İslami-Yahudi bir topluluk 
bırakmıştır. Bu topluluk Sevi’nin mesih olduğuna ve İslam’a dönmesinin aslındaYeşaya peygamber ve 
“Mezmurlar” tarafından kehanette bulunulan mesihin çile çekmesinin yerine gelmesi olarak görüyorlardı. 
İstanbul’daki Dönme’ler, birçoğu oradan geldiği için Selanikli ismini tercih eder. Bkz. Jacob M. Landau,”The 
Dönmes: Crypto-Jews under Turkish rule,” Jewish Political Studies Review 19 (1-2) (2007); Marc David Baer, 
The Dönme: Jewish Converts, Muslim Revolutionaries, and Secular Turks (Stanford University Press, 2009); 
İlhan Zorlu, Evet, Ben Selanikliyim: Türkiye Sabetaycılığı (İstanbul: Zvi-Geyik Dış Tic. Basın Yayın ve Turizm, 
2004).   

67 Evliya Çelebi Seyahatnamesi, haz. Seyit Ali Kahraman (İstanbul, 2010).  
 

68 Schmidt, age., 1. Cilt, s. 84-90’da Ali Bey’in taslak el yazmasında kendi eliyle tuttuğu tarihlerin bir listesi 
vardır. Cod. Or. 390a-d.  



 

 

adlandırılan bu kopyalardan biri Eyûb kitabının bir kaç sayfası haricinde Kitabı Mukaddes’in bütün kısımlarını 

içerirken, diğeri de Kitabı Mukaddes’in sadece Yeşaya kısmıyla, Apokrif’in muhtelif bölümlerini 

kapsamaktadır. Ali Bey’in elinden çıkan taslak ve temiz kopyaları Leiden Üniversitesi Kütüphanesi’ndedir.69 

Ali Bey’in bizzat kendisinin temize çektiği ve Şahin Kandi’nin üzerinde düzeltmeler yaptığı bir diğer 

düzeltilmiş kopya da Amsterdam’da bulunmaktadır.70 Türk Dil Kurumu da Leiden’deki kâtip kopyalarının 

mikrofilmlerine sahiptir.71  

Kâtip kopyalarından birinin tamamı (Cod. Or. 1101a-f) Osmanlı Türkçesi el yazmalarında pek de rastlanılmayan 

bir biçimde harekelerle yazılmıştır. Bu harekelerin metne niçin eklendiğini tahmin edebiliriz. Avrupa’da o 

dönemde sadece bir kaç Osmanlı uzmanı vardı. Golius da harekesiz metnin, editörler ya da dizgiciler tarafından 

anlaşılamayacağını düşünüp kopyalardan bir tanesinin açıklayacı bir nitelik kazanması için harekeli olması 

istemiş olabilir. Muhtemelen basılı kitabın harekeli olması amaçlanmamıştı. 

Kitabı Mukaddes’in Eski Ahit’inin Apokrif bölümleri Haki’nin çevirisinde olduğu gibi Ali Bey’in tercümesinde 

de mevcuttur. Bu tercümelerde Apokrif’in bulunması, Ali Bey’in el yazmasının kenar boşluklarında tuttuğu 

Latince notları ve diğer yazılarındaki akıcı Latincesi dikkate alınarak kendisinin ve Haki’nin Kitabı 

Mukaddes’in 4. yüzyılda yapılan ve Vulgata olarak bilinen Latince tercümesini kaynak metin olarak kullandığı 

ileri sürülmüştür. Ancak, Ali Bey İncil-i Şerif’e ait metinsel değişkeleri (textual variants) içeren Textus 

Receptus‘u72 kaynak olarak alan bir Kitabı Mukaddes baskısı kullanmıştır. Bu baskı, o zamanlar yaygın olarak 

kullanılan Kitabı Mukaddes’in çağdaş baskılarından biri, Erasmus’un eski Yunanca İncil baskısı ya da bir 

ihtimal Fransız Protestanlığının Olivétan adlı Kitabı Mukaddes’i ve/ya da İngilizce Kral James Versiyonu 

olabilir. Tercümesinde İsa’nın havarileri için kullandığı Petro, Se’mun, Filipo ve Pilato gibi özel isimlerin 

imlasıyla ilgili bir inceleme Ali Bey’in Hristiyan din adamlarıyla olan ilişkilerine ışık tutabilir. Birçoğu 

İtalyanca imlaya göre yazılmış bu isimler, Ali Bey’in Katoliklerle iletişim içinde olduğunu akla getirmektedir. 

                                                             
69 Leiden Üniversitesi Kütüphanesi, Warner Koleksiyonu: Cod. Or. 390a-d Ali Bey’in taslağı; Cod. Or. 390e 
ise 1662 yılında basılmış deneme sayfası; Cod. Or. 1101a-f temiz düzeltilmiş "yazman (kâtip) kopyası"; ve Cod. 
Or. 1117a bitmemiş düzeltilmiş yazman kopyasıdır (Schmidt, Cilt 1. s. 83-92, 416-422, 435-436). Bu eserin 418 
ve 436. sayfalarında Ali Bey’in 85. sayfada görülen kendi el yazdığı taslak örneğinden daha temiz ve daha 
büyük harflerle yazılmış yazman kopyalarının örneği vardır. 

70 Amsterdam Üniversitesi Kütüphanesi: MS J 69c nolu el yazması, düzeltilmiş kopya ve MS VI H 2 nolu 
kopya da Eski Ahit’in ilk beş bölümünü, Apokrifa’yı ve Yeni Ahid’i bulunmayan diğer bir düzeltilmiş kopyadır. 
Her iki kopyada Ali Bey’in elinden çıkmıştır. Bkz. Malcolm (2007a), s. 336-37, dipnot 27,28; Schmidt, Cilt. 4 
(yakında çıkacak), s. 10-20.   

71 Mikrofilm/34: Kitab-ı Mukaddes (Tevrat, Zebur, İncil) Ali Bey (çev.): 
http://tdkkitaplik.org.tr/mikrofilm.asp.  

72 "Textus Receptus", 'kabul edilmiş metin' anlamına gelen Latince bir söz olup Erasmus'un hazırladığı eski 
Yunanca Ahdi Cedid'in ve ona dayanan tercümelerin genel adıdır. Protestan Reform'un (16. ve 17. yy.) Kitabı 
Mukaddes tercümelerinin bir çoğu (Luther'in Almanca Bibel’i ve Kral James baskısı İngilizce Kitabı Mukaddes 
gibi) bu metin temel alınarak hazırlanmıştır: http://en.wikipedia.org/wiki/Textus_Receptus. Reform döneminden 
sonra keşfedilmiş orijinal Yunanca el yazmaları temel alınarak metne dair yeniden yapılandırmalar modern 
zamanın 1878 baskısı Türkçe Kitab-ı Mukaddes ve 2001 baskısı Kutsal Kitap baskılarına yansıtılmıştır.  



 

 

Yahya Peygamber’in adını, bu ismin Arap Hristiyan şekli olan Yūhannâ Ma’madânī73 biçimde yazmış olması 

ise Ortadoğu kiliseleriyle de — belki de Aramice’nin ayinsel, Arapça’nınsa konuşma dili olduğu Süryani 

Kilisesi — temas halinde olduğu fikrini verebilir.  

Ali Bey, Hollandalı Reform Kilisesindeki mali destekçileri istenmeseydi Apokrif kitaplarını tercüme etmezdi. 

Bunun yanı sıra 1648 yılında ilan edilen Westminister İnanç Açıklaması bu kitapları açık açık geçersiz ilan 

etmiştir. Ancak İngiliz Püriten Reformcularının bu tavrı, Hollanda’daki Comenius, Golius ve Warner’i 

etkilememiş gibi görünmektedir. Bu kişilerin bildiği tek Kitabı Mukaddes, Eski Ahit’in içinde Apokrif kitapları 

mevcut olan Kitabı Mukaddesti. Kitabı Mukaddes’in Türkçe tercümesinin, her surette Osmanlı 

İmparatorluğundaki kadim kiliselerin Kitabı Mukaddes’iyle aynı bölümleri içermesini düşünmüş olabilirler.  

Haki’nin el yazmasının sonunda başka biri tarafından yazılmış kısa eleştirel yorumu Ali Bey’in yazdığı 

sanılmaktadır. Warner büyük ihtimalle Ali Bey’den Haki’nin tercümesine bakmasını istemiş ve Ali Bey’in bu 

tercümenin kulağa İbranice gibi geldiği düşüncesini kabul etmiştir. Sonuçta Warner yeni bir tercüme yapması 

için Ali Bey’i tutmuş olmalıdır.74 Kendi tercümesini yaparken Ali Bey’in elinde Haki’nin metninin de olduğu 

kesindir. Ali Bey’in Haki’nin taslağını kullanmış olduğunu gösteren kanıtlar ve aynı metnin Haki ve Ali Bey 

tarafından yapılmış tercümelerinin bir karşılaştırması için bu eserde EK III'e bakınız. 

Ali Bey’in tercümesi bitince çeviri dört parça halinde Leiden’de yaşayan Prof. Jacob Golius’a gönderilir. Kitabı 

Mukaddes’in Eski Ahit bölümünden Yeşaya, Yeremya, Hezekiel ve Daniyal kitapları ilk olarak gönderilen 

kısımlardır. Baskının o zamanki matbaa yazısıyla nasıl görüleceğini denemek için Yeşaya Peygamber’in 

vahyinden bir sayfa 1662 yılında basılmıştır.75  

Ali Bey Allah’ın isimlerini çevirirken genellikle İbranice Yahve (YHWH)’yi Allah Teâlâ veya sadece Allah 

olarak, İbranice Elohim’i Taŋrı olarak, ve İbranice Adonay’ı Efendi(m) veya Rabb veya Rabbî olarak 

çevirmiştir. Ancak bunda çok fazla istikrar göstermemiştir. Örneğin Tekvin (Yaratılış; Tevrat-ı Mûsâ’nin ilk 

kitabı) 1:1-2:4’teki İbranice Elohim sözcüğüne karşılık olarak hem Cenâb Bâri (Muhteşem Yaradan), Bâri 

Teâlâ (En Yücelerdeki Yaradan) ve Allâhü Teâlâ gibi İslamî isimleri hem de Eski Türkçe Taŋrı kelimesini 

kullanmıştır. Tekvin’in 2. babının 5. ayetindeki iki kelimeden oluşan İbranice YHWH Elohim için ise üç sözcük 

kullanarak Taŋrı Allâhü Teâlâ demiştir. Allah’ın İbranice ismi olan Yahve için de Rabb kelimesini ve bu 

kelimenin çeşitli şekillerini kullanmıştır. Buradan açıkça görülebileceği gibi Ali Bey tercümesini Müslüman bir 

okuyucu kitlesi bağlamına yerleştirmeye çalışıyordu. Hz. İsa’nin havarisi Simon Petrus, İncil’in Elçilerin İşleri 

kitabında İsa’yı Hayâtıŋ Sultânı olarak tasvir etmektedir. Bu terim, çağdaş Türkçe yazılan Kutsal Kitap’ta 

Yaşam Önderi olarak geçmektedir. Eski Ahit’teki reislerin hem avrat (karı) hem de cariye’lerinin olması Ali 

Bey’in tercümesinin Osmanlı saray usullerini yansıtan bir örneğidir. Levin Warner’in Ali Bey’in tercümesini 

Leiden’a göndermiş olması sebebiyle bu tür bağlamsal ve kültürel düzenlemeleri kabul ettiği çıkarımına 

varılabilir. Ancak 1820’lerde Yeni Ahit basıldıktan sonra Allah’ın isimleri üzerine bir ihtilaf ortaya çıkmıştır 

                                                             
73 Cod. Or. 390d. nolu yazmanın transkripsiyon alfabesiyle yazıldığı F.Toprak, s. 119’da.  

74 Malcolm (2007a), s. 334 

75 Schmidt, Cilt. I. s. 92. 



 

 

(aşağıda ilgili bölüme bakınız). 

Levin Warner 22 Haziran 1665 tarihinde Türkiye’de vefat eder. Ali Bey’in Kitabı Mukaddes el yazmasını 

bitirmesi ise genellikle 1666 olarak belirtilir. Ancak bu tarih sadece 1665 yılı boyunca temize çekilip aynı yılın 

sonlarına doğru Leiden’a gönderilmiş olan kâtip kopyaları için biraz da zorlamayla geçerlidir. Harekeli olan bu 

kopyalardan bir tanesi büyük olasılıkla 1819’da Türkçe basılan ilk İncil ve 1827’de basılan Kitabı Mukaddes’in 

tamamı için kaynak metin olarak kullanılmıştır. Kaynak metin olarak 1664 senesinde tamamlanan taslak el 

yazmasına başvuruldu mu bilmiyoruz. Kâtip kopyaları daha okunaklı ve zarif bir el yazısıyla yazılmıştı.  

Sultan Mehmet’in Kitabı Mukaddes’i Rivayeti 

Ali Bey’in sultanın maiyetindeki esareti 1657 yılından önce sona erdiği sanılmaktadır. Bu tarihten sonra sadece 

1669 senesinde Osmanlı hükümeti için sadece bir kez görevde bulunduğuna eminiz. Kitabı Mukaddes’i 

Türkçe’ye bu ara dönemde yani 1662 – 1665 yılları arasında dört yıllık bir zaman diliminde çevirdi. 

McCallum’un makalesinde76 iddia ettiği üzere Ali Bey’in tercüme işini padişahın esiriyken ya da hizmetinde 

özgür bir adam olarak yaptığına dair hiçbir kanıt yoktur. Bu iddianın yanı sıra Sultan IV. Mehmet’in Haki’nin 

tercümesini tasvip etmeyip Ali Bey’e yeni bir çeviri yapması görevini vermiş olması da hiçbir ispatı olmayan 

diğer bir savdır. “Avcı Mehmet”, İstanbul’un Yahudileriyle Trakya ve Balkanlar’ın Hristiyanlarını İslamiyet’e 

döndürme siyaseti güden savaşçı bir gaziydi. Kitabı Mukaddes’i Türkçe’ye tercüme ettirmekle kesinlikle 

ilgilenmemiştir.77  

Bu söylenti, Sultan Abdülmecid’in Osmanlı İmparatorluğunda din özgürlüğünü de içeren Hatt-ı 

Hümâyûn’undan sonra 1856 yılında İngiliz büyükelçisi Sir Stratford Canning’ten armağan olarak Kitab-ı 

Mukaddes’in (ya da sadece İncil-i Şerif’in?) Türkçe bir tercümesini kabul etmesiyle iki yüzyıl sonra ortaya 

çıkmış olmalıdır. Daha sonra, Sultan II. Abdülhamid önceleri hükümetin karşı çıkmasına rağmen İngiliz baskısı 

sonucunda fikrini değiştirerek Kitab-ı Mukaddes’in basımına izin vermiştir (aşağıda 1878 baskısı Kitab-ı 

Mukaddes ile ilgili bölüme bakınız). 19. yüzyılın ikinci yarısında meydana gelen bu muğlak olayların Ali Bey 

ve Sultan IV. Mehmet zamanına, iki yüzyıl önceye aktarılmasının tarihsel dayanağı ve aslı yoktur.  

Buna rağmen hem Hristiyanlar hem de Müslümanlar Sultan IV. Mehmet’in Kitabı Mukaddes’in Türkçe’ye 

çevrilmesi emrini verdiğini ileri sürmüşlerdir.78 Bir vakitler Sultan’ın esiri olan Ali Bey’in, aynı zamanda Kitabı 

Mukaddes çevirmeni de olması, İslam ve Hristiyanlık arasında daha önce hiç var olmamış dinler arası bir 

yakınsamayı hayal olmaktan çıkarıp gerçekleştirecek bir tohum olarak görülmüştür. Tarihsel gerçekleri kendi 

tasvirlerimizle yorumlayıp kurgulamak kolaydır. Kitabı Mukaddes’in Türkçe’ye tercümesi işinde ise bu 

yorumlama çift yönlü bir kaynaktan beslenmiştir. Osmanlı kültüründen etkilenen Türk âlimler, Kitabı 

Mukaddes’in Türkçe’ye tercüme edilmesi gibi bir olayda Osmanlının kültürel başarıları üzerindeki Avrupa 

                                                             
76 MacCallum (1942), s. 61. 

77 Baer, Honored by the Glory of Islam, age. Bu eser uzun bir sure tahtta kalmış olan Sultan IV. Mehmet’in 
saltanatıyla ilgili iyi bir çalışmadır.   

78 Akın ve Bayraktar, Ekümenik Kutsal Kitap baskısının giriş bölümünde (2007), s. 4; bkz. bu eserin sonraki 
bölümü. 



 

 

etkisini elbette en aza indirgemeye çalışmaktadırlar. Diğer taraftan Türkiye Hristiyanları ise, bir Osmanlı sultanı 

gerçekten de Kitabı Mukaddes’i tercüme etme emrini vermişse Kitabı Mukaddes’in artık Türkler arasında da 

geçerlilik kazanacağı hayalini kurmaktadırlar.  

Bu rivayet, ne kadar etkileyici görünürse görünsün erken dönem Türkçe Kitabı Mukaddes çalışmasının ilhamını, 

rehberliğini ve mali kaynağını Hollanda’dan almış olduğuna dair tarihsel gerçeğe boyun eğmek zorundadır. Ali 

Bey, tercümesine esaretten özgür kaldıktan en az dört ya da beş yıl sonra Hollanda büyükelçisinin 

hizmetindeyken başlamıştır.  

Ali Bey’in Tercümesinin Nitelikleri ve El Yazmalarının Tashihi 

Leiden’de bulunan Prof. Golius, Ali Bey’in düzeltilmiş kopyasını okumaya 1666 yılında başladı. Bu tarihe 

kadar hem Golius’un kendisi hem de Comenius ve diğerleri çeviriyi Levin Warner’in bizzat kendisinin 

yapmakta olduğu izlenimindeydiler. Halbuki Warner’in Türkiye’deki vefatından sonra asıl tercümanın Ali Bey 

olduğu sonunda öğrenmişlerdi. Golius, Ali Bey’in ürünü olan tercümeyi hem biçim hem de doğruluk 

bakımından eleştirmekle kalmayıp tashih yani düzeltmeler yapması için Halepli Şahin ibn-i Kandi’yi önerir.79  

Şahin Kandi, Leiden Üniversitesi’nde şarkî el yazmalarını kopyalayan Ermeni bir kâtipti. Mali desteği tüccar 

Laurens von Geer’di ve Golius’un gözetiminde çalışıyordu. Şahin’in kendi eli yazısıyla yaptığı düzeltmeler Ali 

Bey’in 1665 yılında bizzat hazırlamış olduğu düzeltilmiş kopyada görülebilir. Bu kopya, Şahin’in el yazmaları 

olan Eski Ahit’in muhtelif kitaplarıyla birlikte Amsterdam’da muhafaza edilmektedirler.  

Şahin’in düzeltmeleri henüz bilimsel olarak incelenmemiştir. Golius’un bu düzeltmeleri yaptırmasının sebebini 

de bilmiyoruz, dolayısıyla sonraki uzmanların ve kendimizin Ali Bey’in işine dair yaptıkları 

değerlendirmelerine yaslanmamız gerekiyor. Hollanda tarihçisi Flemming, Haki’nin ağır ve kelimesi kelimesine 

yapmış olduğu tercümesine kıyasla Ali Bey’in gayret dolu çalışmasından övgüyle söz etmektedir. “Ali Bey, 

tercümesi esnasında yüce ve alim kelimeleri aramakta ve aslına uygun Türkçe bir Kitabı Mukaddes üslubu 

yaratmaktadır”80 der. Ama yine de Şahin, Ali Bey’in bazı yazdıklarının hatalı olduğunu görmüş olabilir ve 

gerçekten Ali Bey’in Arapça kelimeleri yazışında kimi zaman bazı tutarsızlıklar olabilmektedir. Örneğin, a 

ünlüsüyle başlayan sözcüklerde ilk ses olan Arapça ayın sessiz harfini ara sıra düşürdüğü görülebilir. Bazı 

ayetlerde da daha sonra Kieffer tarafından doğru bir biçimde düzeltilen ve bir daha hiçbir tercümede 

görünmeyen çok eski kelimeleri kullandığı da görülmüştür, ancak Ali Bey’in çağdaşı olan Şahin bunlarla 

ilgilenmiyordu. Ali Bey’in sözdizimi ise nadir durumlarda aşırı bir biçimde karşılıklı konuşma gibidir, mesela 2. 

Samuel 11:22’de Ali Bey’in “müjdeci gitti ve gelip Dâvûd’a i’lâm eyledi cümle ol nesne ki Yoâb onuŋ için onu 

gönderdi idi,” dediği yerde Kieffer cümleyi uygun bir şekilde şöyle tashih etmiştir: “haberci gitdi ve gelip 

Dâvuda cümle Yoâbıŋ oŋa ısmarladığını i’lâm eyledi.” Buna karşın Ali Bey’in kelime seçimi çoğu kez 

Kieffer’inkinden daha iyi olduğu için Selim Efendi ve Wilhelm Schauffler, 1866’da yayımladıkları İncil (Yeni 

                                                             
79 Şahin’in bu husustaki görevi için Jan Schmidt’in The Joys of Philology: Studies in Ottoman literature, 
history and Orientalism (1500-1923), İstanbul, 2002, vol. 2, s. 53-9. adlı eserinin “An Ostrich Egg for Golius: 
The Heyman Papers preserved in the Leiden and Manchester University Libraries...” bölümüne bakınız.  

80 Flemming , s. 114, kendi tercümem.  



 

 

Ahit) tercümelerinde Kieffer’in tashihlerini reddedip Ali Bey’in 1819 baskısı İncil’inden seçmiş olduğu 

sözcükleri tercih etmişlerdir. Ali Bey’in tercümesinin anlatı içeren cümlelerini sade ve konuşkan bir üslupta 

yapılandırdığı belirgin bir şekilde görülebilir. Eğer Ali Bey çok eski kelimeleri sık bir biçimde kullanmış olduğu 

için eleştirilecekse, bu tenkitlerin Sadık Yazar Beyin çalışmasında belirttiği gibi Ali Bey’in kendi zamanının 

Türkçesini kullanmış olduğu gerçeğiyle yumuşatılması gereklidir. Ali Bey’in kullandığı edebi üslup, klasik 

örneği Yunus Emre olan basit ve güncel özellikler taşıyan bir Türkçeydi.  

Osmanlı Hıristiyanlardan olan Şahin, Ali Bey’in yapacağı Kitabı Mukaddes tercümesinin Hıristiyanlar için 

değil, ancak Müslümanlar için kastedildiğini belki anlamamıştı; ya da Ali Bey’in şerefli kitabın kelimelerine iyi 

karşılıklar bulmak için İslam irfanını araştırmasını kabul etmemiş olabilir. Örneğin, Ali Bey’in mealine göre 

İncil’in Matta 6:5-6 ayetlerinde İsa’nın ağzından şu sözleri okuruz:  

Namâz kıldığıŋ zamân mürâ’îler gibi olma zîrâ onlar kenisalarda ve çarşılarda adamlara görünmek 
için namâza ikâmet etmeği severler — hakkâ derim size ki artık cezâsını [mükâfatını] almışlardır — 
ammâ sen namâz kıldığıŋ zamân kendỉ odaŋa gir de kapıŋı kapa ve halvetde olan Babaŋa namâz kıl 
da halvetde gören Allah saŋa âşikâre sevâb bağışlaya.  

Burada Türkiye çarşılarının günlük yaşantısına tanık oluruz. Esnaftan zat dükkânlarını kapatıp camiye gider, 

başlamak için oturur imamı bekler ve imam gelince de son rekâtı kılmak için secdeye giderler. Bunun Allah 

sevgisi için mi yoksa “insanlara gösteriş olsun diye” mi yapıldığı Müslümanlar arasında yaygın bir biçimde 

tartışılır. Ali Bey bunları yazarken Müslüman ahaliden çoğu kişinin Hz. İsa’nın bu sözlerine alkış tutacağını 

biliyordu. Bu parçada sadece namaz değil, halvet ve sevap kelimeleri de İslami terimlerdir. Sufiler için halvet 

Allah’ın huzurunda tenhaya ya da inzivaya çekilmektir. Sevap ise insanların yaptıkları iyiliklerle Allah’ın 

lütfunu kazanmaları anlamındadır. Protestan Hristiyanlar, Hz. İsa’nın burada sevap hakkında konuşması 

karşısında suratlarını ekşitebilirler. Ancak, sözcük seçimi nasıl yapılırsa yapılsın Ali Bey’in Müslüman 

okuyucuları Hz. İsa’nın bu sözlerini İslamî kavramlarına göre anlayacaklardır. Ali Bey sadece bir noktada 

tereddüt etmiştir. Bu da “cami” anlamını verebilecek İslamî bir kelime kullanabileceği yerde kilise ya da havra 

anlamını veren Aramice kenisa kelimesini yazmasıdır. Bu sözcüğü seçerek Müslüman okuyucularına Hz. 

İsa’nin aslında Yahudiler’e hitap ettiğini hatırlatmaktadır.  

Funda Toprak Hanım, yaptığı çalışmada Ali Bey’in taslak el yazmalarının Türkçe’yi anadili olarak bilmeyen 

biri tarafından tercüme edildiğine dair örnekler bulmuştur. Bu kullanımların bir kısmı Kieffer’in 1827 baskısı 

Kitabı Mukaddes’te hâlâ mevcutken Türabi Efendi ve Redhouse’un 1850’lerde ve Selim Efendi ile Schauffer’in 

de 1860’larda yayımladıkları baskılarda düzeltilmiştir. Ali Bey, Toprak’ın kitabında81 belirttiği gibi sayı 

sıfatlarından sonra isimlere çoğul ekini getirmektedir. Ali Bey’in tercümesi “ol yedi etmekleri ve balıkları alıp 

şükr ėdip pareledi” derken ana dili Türkçe olan bir tercüman yedi etmegi (ekmegi) ve balığı derdi. Ancak Ali 

Bey’in zamanında çift çoğulluk Arapça çoğul isimleri niteleyen Türkçe rakamların etkisinde kalmış olabilir. Bu 

kullanım öz Türkçe’de hatalıyken Arapça için olağandır. 

Baron von Diez, 1814 yılında Londra’daki İngiliz Kitabı Mukaddes Şirketine sunduğu raporda tercümenin 

doğru ve ilham verici olduğu söylemektedir:  

                                                             
81 Toprak, sf. 32, 36, 54. 



 

 

Çalışmanın gidişatı, bana Ali Bey’in tercümesinin şimdiye kadar doğru olduğu izlenimini veriyor 
dersem çok da büyük bir iddia da bulunuyor olmam. Bunun yanı sıra, bu tercüme kutsal yazıların en 
iyi baskılarından biri olacak ve hatta tercümenin birçok kısmı diğer tercümeleri gölgede bırakacak 
demek de mübalağa değildir. Ali Bey’in üslubu gerçekten olağanüstüdür. Türk dili bir gün herhangi 
bir sebeple yok olsa bile tüm bolluğu ve kolaylığıyla bu tercüme sayesinde yeniden diriltilebilir. 
Türkçe otuz senedir daimi çalışma alanım olduğu ve bu dili neredeyse ikinci anadilim olarak kabul 
ettiğim için Allah’ın Kelâmını bu dilde duymak benim için gerçekten de zevktir.82  

Baron von Diez’in ifade ettiği bu duygular tercümeyi okuyan günümüz okuyucuları tarafından da hissedilebilir. 

Türkçe’nin Ali Bey’in anadili olmadığı düşünüldüğünde bu hislerin ne kadar da fevkalade olduğu anlaşılabilir. 

1666’ın Ağustos’una gelindiğinde Ali Bey, kendi eserinin Şahin tarafından düzeltilmekte olduğunun farkında 

değildi. Bilakis bu düzeltmeleri kendisinin yapacağını ummaktaydı. Bu amaçla kendisini İngiliz Büyükelçisiyle 

daha önce tanıştırmış olan İngiliz arkadaşı Isaac Basire’ye, Latince mahlâsı Albertus Bobovius olarak 

imzaladığı bir mektup yazar. Mektubunda, Warner’in istediği şekilde İsviçreli kelâm âlimi Theodore Beza’nın 

tefsir kitabını kullanarak çevirisini gözden geçirmek üzere İngiltere’ye gitmeyi arzuladığını belirtir.83 Ama 

sonuçta Ali Bey kendi tercümesinin tashihini yapmamış, Şahin ise müteakip tercümelerce başvurulmayan 

düzeltmelerini bitirmemiştir.  

Hollandalı Çalışmaların Sonu 

Elçi Levin Warner, Ali Bey’in düzeltilmiş yazması bitmeden Türkiye’de vefat eder. Çalışma için önemli biri 

olan Laurens von Geer de hemen ardından 1666 senesinde hayatını kaybeder. Von Geer’in varisleri Comenius’u 

ve bir süreliğine Ali Bey’in tercümesinin tashihlerini yapan Şahin Kandi’yi desteklemeye devam ederler. Lâkin 

1667 Haziranı’nda Golius da ölür ve tercüme işinde uzman olarak çalışacak İsviçreli şarkiyatçı Johann Heinrich 

Hottinger, Leiden Üniversitesine gidip görevi devralamadan bir deniz kazasında hayatını kaybeder. 

Hollandalılar tarafından başlatılan Kitabı Mukaddes’in Türkçe’ye tercüme edilmesi çalışmasının arkasındaki 

yegâne mali kaynak von Geer’di. Hottinger’in ölümü de Comenius tarafından Allah’ın hükmü olarak görülür.84 

Ancak Comenius, Ali Bey’in Avrupa’ya gelip kendi tercümesinin tashihlerini yapmak istediğini bilmiyordu. 

Çünkü Ali Bey, yazdığı mektubu Hollanda’da yaşayan Comenius’a değil, İngiltere’deki arkadaşı Basire’ye 

göndermişti.  

Comenius da 1670’te vefat eder. Ancak, Türkçe Kitabı Mukaddes çalışmasını bir yazarın85 belirttiği gibi 

tercümenin yeterince iyi olmaması sebebiyle değil; daha ziyade, bu iş o zamanın şartlarında çok karmaşık bir 

                                                             
82 Cooper, s. 11; The Christian Observer conducted by the members of the established church for the year 
1832 (London: J. Hatchard & Son, 1832), Cilt. 32, s. 255 ‘ten alıntılanmıştır. URL: 
http://books.google.com/books?id=7uARAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=christian+observer+1832&so
urce=bl&ots=fELJGIakJL&sig=vp2gJ01nSw1Ov7lK9rXASrZBVt4&hl=en&ei=O8aUTNHNOsOKswbK1IFb
&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CA8Q6AEwAA#v=onepage&q=christian%20observer%
201832&f=false.  

83 Neudecker (2005), s. 178ff.  

84 Malcolm (2007a), s. 354. 

85 Mike W. Stroope, “The Legacy of John Amos Comenius,” IBMR 29 (4): 204-208 (2005).  



 

 

durum teşkil ettiği için tercüme kitap olarak neşredilememiştir. Kitabı Mukaddes kadar büyük bir metnin 

tercüme edilmesi hem derin bilgi hem de para gerektiriyordu. Ancak, bunların her ikisi de maalesef yitip 

gitmişti. Kitabı Mukaddes tercümesi bu iki gerekliliğin yanı sıra kültürler arası iletişimin doğru bağlamda 

kullanılmasına dair temel bir bilgi de gerektirmektedir. Osmanlının etnik çeşitliğine derinlemesine aşina olan 

Ali Bey bu gereksinimleri anlamıştı. Lâkin Comenius’un evrensel denilen felsefesi bunun farkında değildi.  

 Ali Bey’in tercümesini yayımlamak fikri Comenius’un basılmamış yazıları üzerine çalışmak için tutulmuş C.V. 

Nigrin tarafından 1679 yılında yeniden ortaya atılmıştı. Fakat Şahin’in başladığı tashihleri bitirecek bir 

şarkiyatçı bulunamamıştı. Bu düzeltmeleri bitirebilecek uygun kişi, yani Ali Bey ise 1677 yılı civarında 

Türkiye’de vefat etmişti.  

Kitabı Mukaddes’in Türkçe tercümesinin kitap olarak basılmasının 17. yüzyılda gerçekleşememesinin en büyük 

sebeplerinden biri, o çağlarda Avrupa’daki Türkçe dilbilimcilerin sayısının çok az olmasına bağlanabilir.86 Bu 

çalışmanın mali açıdan kurumların değil, kişilerin desteğine bağlı olması da bir diğer etkendir. Çalışmayı 

hayırsever kişilerin desteklerinden öteye götürebilecek dinî bir örgütün desteği yoktu. Ali Bey’in Kitabı 

Mukaddes tercümesinin basımı ancak ilk Kitabı Mukaddes şirketleri kurulduktan sonra 19. yüzyılda mümkün 

olmuştur.  

Funda Toprak Hanım Ali Bey’in taslak tercümesindeki (Leiden 390d numaralı el yazmasındaki) İncil’in ilk dört 

kitabının birebir çeviriyazısını (transkripsiyonunu) yayımlamıştır. Bu eserdeki Ali Bey’in sözcük dağarcığını 

içeren ayrıntılı sözlükçe, 17. yüzyıl Türkçe dilbilimine çok önemli bir katkıda bulunmaktadır.87 Ali Bey’in 

tercümesinin sözcük dağarcığının tümünü içeren bir sözcük dizini OsmanlicaKelam.net sitesindeki 

transkripsiyonlar bittikten sonra hazır olacaktır.  

Ali Bey’in yaşantısına ve zamanına dair bilgi edinmek için bu eserde EK IV'e bakınız, Osmanlı 

İmparatorluğundaki esaret kavramına genel bir bakış içinse V. Ek’e bakınız.  

1665-73 – Mezamir (1-14 arası Mezmurlar), yazarı Ali Ufkî, el yazması  

Ali Bey’in Mezamir’inin88 bilinen tek el yazması İstanbul’da Sabancı Müzesinde 2010’un Haziran - Eylül ayları 

arasında teşhir edilmiştir. Cem Behar Bey’in bu el yazmasıyla ilgili yaptığı bir çalışma Ali Ufkî’in hayatına dair 

dikkatle hazırlanmış bilgiler içeren bir önsöz ile başlamaktadır. Bu önsözün gözden geçirilmiş bir baskısı da 

Behar’ın Osmanlı müzik tarihi üzerine yazdığı başka bir makalede bulunmaktadır.89 Behar Mezamir üzerine 

yazdığı bu kitabında Ali Bey’in 14 Mezmur tercümesini, yeni Türk alfabesinde çevriyazı (transkripsiyon) ile 

yazmıştır. Kitap, Ali Bey tarafından bestesi yapılmış bu mezmurların portelerinin hem tıpkıbasım hem de 

                                                             
86 Malcolm (2007a),  s. 360ff. 

87 Toprak, age. s. 351-644.  

88 Bibliothèque Nationale de France, Suppl. Turc. 472; bkz. Behar (1990), s. 47.  

89 Cem Behar, “Wojciech Bobowski (Ali Ufkî): Hayatı ve eserleri (1610?-1675), in Musıkiden Müziğe — 
Osmanlı Türk Müziği: Gelenek ve Modernlik İçinde (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2005), s. 17-56.    



 

 

çağdaş biçimlerini içermektedir.90 Ali Bey’in bu el yazmasındaki her mezmur Kitabı Mukaddes’teki kendi 

Mezmurlar çevirisinden daha uzun ve daha şiirseldir. Örneğin Ali Bey’in 1665 yılında bitirdiği tercümesinde 8. 

Mezmur basit bir dilde şöyle demekte iken: “Ey Efendimiz Allah Teâlâ, cümle yerde ismiŋ ne kadar azimdir ki 

izzetiŋi gökler üzerine koduŋ”, Ali Bey’in musiki el yazması Mezamir’de şöyledir: 

Ey Perverdigârımız Hakk Teâlâ     

Ne kadar mücib ü azîm ü a’lâ    

İsm-i izzetin bahr u berde    

Semâ üstünde hem cemi’ yerde.  

Kafiye, vezin ve Müslüman okuyucu kitlesine dair hususlar, Ali Bey’i bu mezmuru bir ilahiye çevirmesinde 

etkilemiş olmalıdır.  

Ali Bey, içinde bestelenmiş mezmurların bulunduğu İsviçre Protestan kiliselerinin ilahî kitabı olan “Cenevre 

Mezmurları” adlı müzik kitabındaki ezgileri Türk musiki nizamına uyarlamıştır. Ali Bey’in Cenevre 

Mezmurlarını Lviv’de kilise müzisyeniyken öğrendiği ileri sürülmüştür. Ancak bu tahminleri kanıtlayacak bir 

belge bulunmamaktadır. Bu kitabın bir baskısını büyük ihtimalle Avrupalı arkadaşlarından edinmiştir. (Daha 

fazla bilgi için bu eserin IV. Ekine bakınız.) 

Türk müzisyenleri, Santuri Ali Ufkî’yi daha evvel yazmış olduğu kapsamlı eseri Mecmûa-i Sâz ü Söz’den dolayı 

övgüyle anarlar.91 Yakın zamanda Ali Bey’in müzik üzerine yazdığı başka bir el yazması da bulunmuştur.92 Bu 

müzik kitabı, batı portesi özelliğini gösteren ve 1650’lere tarihlendirilebilen ilk Osmanlı müzik derlemidir. Bu 

eserin ne zaman yazıldığı belirsiz olsa da Mezamir’den daha önce yazılmış gibi durmaktadır. Türk müzik 

tarihçileri müzisyen Ali Bey üzerine birçok bütünsel araştırma yapmıştır. Ancak Türkiye’de tercüman Ali Bey’e 

dair yapılan incelemelerin sayısı oldukça azdır.  

Ali Bey bu bestelenmiş mezmurları hayatının sonlarına doğru hazırlamıştır. Mezmurların ezgi olarak 

bestelenmesinin zamanlaması Ali Bey’in Kitabı Mukaddes’e ilgisinin ne kadar kalıcı olduğunu yeniden 

kanıtlamaktadır. Kitabı Mukaddes tercümesi bittikten sonra bile gençliğinin inancını, İslamî bağlama oturtma 

işini sadakatle sürdürmüştür. Bestelemiş olduğu 14 mezmurun 5’inin yorumunu içeren Ali Ufki adlı bir CD 

çıkmıştır.93 Bu CD, fevkalade bir şekilde 17. yüzyıl Protestan ve özellikle Püriten ahengine yakın bir hava 

yaratmaktadır. Ancak Mezamir Hristiyan dinleyiciler için bestelenmemiştir. Ali Bey bu besteleri artık yuvası 

haline gelmiş kültürlü ve esrarlı bir havası olan Müslüman şehirde, Der Saadet yani İstanbul’da, akşam 

                                                             
90 Behar’ın (1990) eserinde transkripsiyon alfabesiyle yazılmış metinler sayfa 61-85 arasında, bestenin çağdaş 
porte üzerine yazılmış notaların ve sözlerin bulunduğu sayfalar 87-92 arasında ve el yazmasının tıpkıbasımının 
bulunduğu sayfalar 95-104 arasındadır.  

91 Elçin (1976).  

92 Cem Behar, Saklı Mecmua; Ali Ufkî Bibliothéque Nationale de France'taki (Turc 292) Yazması (İstanbul: 
Yapi Kredi Yayinlari, 2008).  

93 Ali Ufki, prodüktör Ahmet Kadri Rizeli, Sony BMG Music Entertainment Türkiye Ticaret A.Ş., 2009. URL: 
http://www.sonybmg.com.tr/album.php?al=1192.  



 

 

sefalarında çalınsın diye Osmanlı oda müziği nizamında bestelemişti.  

1659 – Kütüb-ü pâklerin Türkîde bir nümûdar-ı yahşi: Kadis Yuhanna Resûlün Türkî zebâna 
mütercem olmuş üç risalesidir / Tercüme eden William Seaman. Londra: Jacob Flesher.  

1666 – İncil-i Mukaddes : yani lisan-ı Türkî’ye tercüme olunan bizim Rabbimiz İsa Mesih’in yeni 
Ahd ü vasiyeti / Domini Nostri Iesu Christi Testamentum Novum Turcice Redditum  Tercüme 
eden William Seaman. Oxford: Henry Hall, Üniversite basımevi.  

William Seaman, Hz. İsa’nın havarisi Yuhanna’nın İncil-i Şerif’teki mektuplarını içeren kendi 

tercümesine müteakip yine kendisinin çevirdiği İncil-i Mukaddes’in tümünü bastırmıştır. Londra’da 

yayımlanmış olan bu kitap, Türkçe basılan ilk İncil’dir. Kitabın dağıtımı sınırlı sayıda olmuş ve kitap 

fazla yaşamamıştır. Çeşitli sebeplerden dolayı da Ali Bey’in tercümesi kadar övülmemiştir.  

Oxford Üniversitesi mezunu olan William Seaman (d. 1606, ö. 1680), 1628 – 1631 yılları civarında 

birkaç yıllığına İstanbul’da İngiliz Büyükelçisinin pastörü olarak çalışmıştır. Bazı tarihsel 

çalışmalarda belirtildiği gibi 1639’lara kadar İstanbul’da yaşamış olması mümkün değildir.94 Seaman, 

Türkî çalışmaların İngiltere’deki öncüsüydü. İngilizce’ye tercüme ettiği erken Osmanlı tarihini 

anlatan kitap yazdığı ilk eseriydi (1652). En parlak eseri ise beş ciltlik Türkçe dilbilgisi kitabı 

Grammatica Linguæ Turcicæ idi (Türkçe Dil Bilgisi, 1670). Bu kitap Avrupa’da daha evvel basılmış 

Türkçe dilbilgisi kitaplarının aksine Latin değil Osmanlı harfleriyle basılmıştı.  

Seaman, tercüme ettiği İncil’deki Yuhanna mektuplarını “örnek” olarak 1659 senesinde bastırdı. 

Bundan sonra da Robert Boyle onu İngiliz Protestanlığın bir mezhebi olan Püriten ilmihalini 

çevirmesi için tuttu. Bu kitap da 1661’de basıldı.95  

 “İngiltere’de bizzat Samuel Hartlib, Henry Oldenburg, John Durie ve hepsinden öte Robert Boyle tarafından 

hayata geçirilmekte olan bir tasarıya göre Mesih’in bu dünyaya dönüşünden sonra gerçekleşecek binyıllık 

krallığının kurulmasının bir şartı da Müslümanların Hristiyanlığa geçmesi olacaktı.. Buna inanan ve bu süreci 

hızlandırmak için kararlılık gösteren Samuel Hartlib’in camiası idi.”96  

William Seaman ise Yeni Ahit’i Türkçe’ye tercüme edecek en iyi adaylardan biri olarak ortaya çıkmıştı. Ancak 

bu görevin onu kat be kat aşacağı anlaşıldı. Bir tercümanın tarihsel bir metni yabancı bir dilden kendi ana diline 

çevirmesi için o yabancı dili edilgen olarak bilmesi yeterlidir. Ancak, kişi kendi ana dilinden yabancı bir dile 

tercüme yapacaksa o dilin deyimsel öğelerine ve kültürel akıcılığına yüksek düzeyde hâkim olması şarttır. 

Seaman, Türkiye’de çok kısa bir süre yaşamıştı ve bu kabiliyete sahip olmasının imkânsız olduğu savunulabilir.  

                                                             
94 Malcolm (2007a), s, 339; Alastair Hamilton, “William Seaman,” Oxford Dictionary of National Biopgraphy 
(Oxford University Press, 2004-2010). URL: http://www.oxforddnb.com/view/printable/24986. Seaman’ın 
değil, büyükelçinin İstanbuldaki görevi 1639 yılında bitti.  

95 Hannah Neudecker, “Bobowski’s Turkish translation of the Anglican catechism” (yakında çıkacak).  

96 Malcolm (2007a), s. 339’dan alıntılanmıştır.  



 

 

İngiltere’deki Seaman, İstanbul’da bulunan “Warner” ‘in (yani Ali Bey’in) Kitabı Mukaddes tercümesinin 

neredeyse bittiğini belirten haberini Hollanda’dan aldığında Yeni Ahitteki Müjde (Hz. İsa’nın hayatı) 

kitaplarından biriyle Elçilerin İşleri tercümesinin taslağını çoktan bitirmişti. Seaman, Hollandalıların 

öncülüğündeki tercüme işinin aksaması ve İngiltere’dekilerin bu çalışmanın sadece Eski Ahit’i kapsadığının 

sanması sonucunda 1664 senesinin sonlarına doğru tercümeye yeniden başladı. Oysaki bu tarihte Ali Bey’in 

Yeni Ahit de içeren Kitabı Mukaddes’in tamamını tercüme edip bitirmiş olduğunu biliyoruz. Bu haberler 

İngiltere’ye vardığında Hartlib ve camiasındakiler iki farklı Türkçe Yeni Ahit tercümesinin iyi bir durum 

olduğunu, böylece bu iki çeviriyi karşılaştırabileceklerini düşündüler.97 Bu olayların bir örnek teşkil ettiği 

söylenebilir: Türkçe Kitabı Mukaddes tercümesi, ilk ortaya çıkışı tarihi olan 1660’ların başında bile tek tercüme 

ile sınırlı kalmamıştır.  

Seaman’ın mali kaynağı Türkiye’de ticaret yapmakta olan İngiliz tüccarlardı, Boyle da Yeni Ahit’in basılması 

tamamlansın diye çalışmadaki mali açıkları bizzat kapatmaya karar vermişti.98 Baskı provalarının yapılmasına 

1664’ün Kasım’ında Oxford’da başlandı. Bundan sonra ise basım işi haftada birkaç sayfa olmak üzere 1666’ın 

Haziran’ına kadar yavaş bir seyirde devam etti. Matbaanın baskıda kullanacağı Osmanlı Türkçesi kurşun 

harflerinin az olması sebebiyle baskı süreci bu kadar uzun bir zamana yayılmıştır. Hazırlanan baskı provaları, 

bir sonraki sayfaların dizimi Oxford’da yapılmadan önce Londra’ya ya da Seaman’ın kırevine 

gönderilmekteydi.  

Henry Oldenberg, iki tercümenin gidişatıyla ilgili Hollanda ve İngiltere arasında haber taşımaktaydı. 1666 

yılının Şubat’ında Comenius, Seaman’ın Yeni Ahit’i ve Ali Bey’in Eski Ahit’ini bir arada kullanarak Türkçe 

Kitabı Mukaddes’in basılmasını Oldenburg’a önerdi. Ancak, Ali Bey’in eseriyle ilgili hâlihazırda tereddütte 

olan Hollandalı âlim Golius, Seaman’ın Yeni Ahit tercümesini inceleyip “dili fiilen anlaşılmayacak kadar 

yapay” deyince99 bu işbirliği hemen söndü. Golius’un yanında çalışan Ermeni Şahin Kandi de Comenius’a 

tercümenin kıymetsiz ve bir Türk tarafından anlaşılmasının imkânsız olduğunu söyledi.100   

Çeşitli kütüphaneler, Seaman’ın İncil-i Mukaddes’ini hatalı bir şekilde Nogay (Tatar) Türkçesi olarak 

listelemektedirler. Lâkin Seaman’ın Osmanlı Türkçesi’nin oldukça yapay ve zoraki olması bu hatayı anlaşılır 

kılmaktadır.101 Seaman’ın İncil tercümesinden sonra hazırladığı Türkçe dil bilgisi kitabı da sürekli 

eleştirilmiştir: “Kitap, Türkçe’yi hiçbir surette sistematik yaklaşmamaktadır. Bir hayli hatası olan bu kitap 

bütünüyle güvenilmez bir telaffuz rehberine sahiptir.”102  

                                                             
97 Malcolm (2007a), s, 341. Malcolm’un makalesi, Seaman’ın tercümesini bütünsel olarak en iyi biçimde 
irdelemiştir. 

98 Malcolm (2007a), s. 342 

99 Roper, s. 4 

100 Malcolm (2007a), s. 350. 

101 Roper, s. 5; Riggs, s. 237.  

102 Hamilton, age. 



 

 

Günümüzden geçmişe doğru dönüp bakıldığında Seaman’ın başarısızlığının kaçınılmaz olduğu görülmektedir. 

Çünkü Seaman, tercümesini Türkçe’yi ana dili olarak bilen insanlardan yoksun bir şekilde İngiltere’de yapmıştı. 

Kitabı Mukaddes çevirileri günümüzde bu şekilde yapılmamaktadır. Tercüme işi her zaman için hedef dili, ana 

dili olarak bilen birinin hazırladığı taslak ile başlar ve tercüme bir kişi değil, bir ekip yaklaşımıyla sürdürülür. 

Seaman’ın bir ekibi yoktu, Türkçe bilgisi ise edilgen olmaktan öteye geçmiyordu. Buna karşın Ali Bey ise 

tercümesine başladığında zaten 30 yıldır Türkiye’de yaşıyordu. İşin tümünü Türkiye’de yaptı ve önünde daha 

önce yine burada yapılmış Haki’nin taslak çevirisi de mevcuttu. Bunun yanı sıra saray tercümanı olarak çalıştığı 

yıllar boyunca yabancı olduğu gerçeğini gizleyecek kadar sade ve akıcı bir dil öğrenmişti. İngiliz tarihçi 

Malcolm, makalesinde William Seaman’ın Türkçe’sinin, Golius ve Şahin’in savundukları ağır ya da kültürlü 

Türkçe yerine sadece basitleştirilmiş bir Türkçe olduğu savunmasında bulunmaktadır. Bu savunmanın bir 

müdafaası yoktur. Malcolm, Seaman’ın üslubunu ve söz dağarcığını incelediğini belirtmemektedir. Bu iki metni 

karşılaştıran bir inceleme yapılınca Ali Bey’in tercümesinin basit ve konuşma dilinde olduğunu görülür. 

Seaman’ın tercümesi ise ne Nogay Türkçesi ne Tatarca ne doğal bir Osmanlı Türkçesidir. Seaman’ın İncil-i 

Şerif’e attığı Türkçe başlık bile zoraki ve yapay durmaktadır.  

Türkçe Kitabı Mukaddes tercümelerinin mali kaynağı hem Hollanda hem de İngiltere’de tüccarlar tarafından 

karşılanıyordu. Gemi sahibi olan bu tüccarlar, Akdeniz limanlarında ticaret yapıyorlardı ve dolayısıyla Türk 

sahillerine aşinaydılar. Seaman’ın İncil tercümesinin baskılarından bazıları 1672’de İzmir’e gönderilmiş, ancak 

“tercümenin genel anlamda yetersiz olması ve Müslümanların Hristiyan Kelâmını okumalarına karşı zaten 

isteksiz olmaları göz önünde bulundurulunca bu tercümenin Türk okuyucularının kitaplıklarına girmiş olması 

pek de olası değildir.”103 Ali Bey’in Kitabı Mukaddes’in tamamını içeren muhteşem tercümesinin Türk 

topraklarında uzun bir ömür sürdüğünü biliyoruz. Seaman’ın tercüme ettiği İncili ise muhtemelen hiçbir Türk ya 

da Osmanlı yurttaşı okumamıştı. Matbaadan çıkıp Türk topraklarına ulaşmış olan ilk Türkçe İncil, maalesef 

Seaman’ın yetersiz tercümesi oldu.  

Seaman’ın İncil-i Mukaddes’inin orijinal baskıları bugün Cambridge ve Leiden kütüphanelerinde bulunabilir, 

kitabın bir nüshası 1995 yılında bir müzayedede yüksek bir fiyata satılmıştır.104 Mikrofilmleri de Amerikada’ki 

birkaç kütüphanede mevcuttur. Seaman’ın çevirisinden bazı parçalar 18. yüzyılın ortalarında Almanya’da 

Hristiyanlık eğitimi amacıyla basılmıştır (aşağıdaki bölüme bakınız), bu tarihten sonrada basıldığına dair bir 

bilgi yoktur. Seaman’ın Türkçe İncil tarihine bıraktığı en büyük miras, baskıları sayesinde İngiltere ve batı 

Avrupa’daki matbaacılığın etkilenmesi ve dolayısıyla Osmanlı Türkçesi matbaa harflerinin icad edilmesine öncü 

olmasıdır. O çağlarda matbaa henüz Türkiye’ye gelmemişti.  

1680 – İki Yeni Ahit (İncil-i Şerif) el yazması. İçerik: 1. cilt : Matta, Markos, Luka, Yuhanna; 2. cilt : 
Elçilerin İşleri'den Vahiy bölümüne kadar tüm kitaplar, 171 ve 222 sayfa. Fransız Milli 
Kütüphanesi, Paris.  

Her iki kitap da Hana Şamlı bin Kata’nın 1680 eseri olarak tanımlanmıştır. Kitaplar incelenmemiştir; ancak Ali 

                                                             
103 Roper, s. 8  

104 URL:  http://www.christies.com/lotFinder/lot_details.aspx?intObjectID=246244.  



 

 

Bey veya Seaman’ın eserlerinin Hana tarafından bir yorumlanması hem de C.V. Nigrin’in 1679 yılında Ali 

Bey’in çalışmasını (yukarıdakı bölüme bakınız) yeniden canlandırma çabasının bir ürünü olabilirler. Bu 

koleksiyondaki başka bir Yeni Ahit parçası Blochet tarafından el yazısı temel alınarak 1830’lar olarak 

tarihlendirilmiştir.105  

1692 – Emsaleʾ-i Süleymân (Süleyman'ın Meselleri). El yazısı Hana Şamlı bin Neta'nındır, 40 sayfa, 
31 x 23.5 cm, Fransız Milli Kütüphanesi, Paris.  

 

Alman Şarkiyat Enstitüleri  

Avrupa’daki Protestan Hristiyanlar, Katoliklerin Viyana’da Türklere karşı 1683’te kazandıkları zaferden dolayı 

hayal kırıklığına uğramış olsalar da Yahudi ve Müslümanlarla etkileşim halinde kaldılar. 1724 senesinde 

Protestanlar tarafından Almanya’nın Halle şehrinde bir “Yahudi Araştırmaları Enstitüsü” kuruldu. Latincesi 

Institutum Judaicum olan bu eğitim ve araştırma merkezi, Yahudileri Hristiyanlığa döndürme amacıyla İncil’den 

kanıtlar araştırıp bunu ilahi bir bilim dalı olarak öğreten kolejlerin ilklerindendi. Bundan sonraki iki yüzyıl 

boyunca İncil müjdesini Yahudilere yayma faaliyeti güçlü bir devinim kazanmıştı. Avrupa’nın bu tutumu ancak 

Yahudilere uygulanan Nazi soykırımından hemen sonra tamamen değişerek dinler arası çalışmaları kapsayan 

daha liberal programlara döndü. Ama 18. yüzyılının başında kurulan bu ilk Institutum Judaicum’un; Kitabı 

Mukaddes’in tümünü ya da belli kısımlarını, dil kılavuzlarını ve müjdecilerin dağıtmaları için broşürleri Johann 

Heinrich Callenberg’in (1694-1760) himayesinde Arapça, Urduca, Farsça ve Türkçe gibi dillerin yanı sıra 

İbranice ve kuzey Avrupa Yahudilerinin konuştukları Yidiş dilinde bastırdığı için Müslümanları da odak noktası 

olarak alan bir yönü de bulunmaktaydı. Bu broşürlerin Müslümanlara dağıtılıp dağıtılmadığı bilinmemektedir. 

Judaicum Institutum’un ise mezunları Müslüman şehirlere tebliğ amacıyla göndermiş olmasına ilgili sorular 

cevapsız kalacaktır.  

1735 – Lucæ Evangelium Turkice (İncil-i Luka’nın Türkçe tercümesi). Halle: Typographia Orientali 
Instituti Judaici et Muhammedici (Yahudi ve Müslüman Çalışmaları Enstitüsü Şarkiyat 
Basımevi). 186 sayfa.  

Callenberg’in İncil-i Luka’sı, Seaman’ın İncili Mukaddes’inin Luka bölümünün yeniden basılmasıdır. Bundan 

hemen sonra da 1747 senesinde Pauli Apostoli Epistola ad Romanos Turcice106 (Aziz Pavlus’un Romalılara 

Mektubunun Türkçe tercümesi), 1749’da Hz. İsa’nın Resûllerinin İşleri kitabı ve 1750’lerde de İncil-i Yuhanna, 

Yuhanna’nın ilk Mektubu ve İbranilere Mektup adlı Yeni Ahit bölümleri basılmıştır.107 

                                                             
105 E. Blochet, Catalogue des manuscrits turques / Bibliotheque Nationale, p. 166f. (kütüphaneden alınabilir).  

 

106 WorldCat.org sitesindeki liste, Callenberg’in Türkçe kitapçıklarında Seaman’ın Yeni Ahit tercümesini 
kaynak metin olarak kullandığını ispatlamaktadır. : “Texte de l'éd. du N.T. trad. en nogay (dialecte turc du nord 
du Caucase) par William Seaman, Oxford, Henry Hall, 1666, repris et éd. par Johann Heinrich Callenberg.“ 
Nogay Türkçesine atıfta bulunma hatalıyken Seaman’a atıfta bulunulması doğrudur.  

107 1735’te Matta bölümünden önce Luka bölümü de basılmış olabilir; ancak bu kitaba ait bir kütüphane kaydı 



 

 

Bunların yanı sıra Callenberg, 1734’ten itibaren bir çok kez yeniden basılan ve İngilizcesi de yayımlanan 

“Yahudi ulusunu İncil’in gerçeğinin bilgisine ve uygulamasına döndürmek ve Müslümanların Hristiyanlığa 

dönmesinde katkıda bulunması için kısa bir makale” başlıklı 48 sayfalık bir kitapçık da yazmıştır.  

1739 – Quatuor prima capita Geneseos turcice et latine ex gemino Pentateuchi Mosaici mss. 
Codice Turcico eruit, Latine vertit, notulasque adspersit Nicholas Guillelmus Schoederus. 
(Tekvin kitabının Türkçe ve Latince ilk dört babı, iki Türkçe el yazmasının Tevrat-ı Musa 
bölümlerinden alıntılanmış ve Niklavus Wilhelm Schröder tarafından yazılmış notlarla). Lipsiæ 
[Leipzig]: Literis Takkianis. 40 sayfa. 

Bu kitap, Marburg’lu N.W. Schröder’in bir önsözü ile Ali Bey’in Tekvin kitabının 1 - 4 arası 

bablarının yanında paralel sütun halinde basılmış Latincesi’nden oluşmaktadır. Schröder, babasının, 

Amsterdam’dayken Ali Bey’in Tevrat-ı Musa çevirisinin biri harekeli olmak üzere iki el yazmasını 

“kitap” halinde aldığını söylemektedir. Schröder’in bu kitapların varlığından bahsetmesi Ali Bey’in 

tercümesinden hangi biçimlerde kaç kopya olduğuna dair soruları da beraberinde getirmektedir. Ali 

Bey’in tercümesinin günümüzde bilinen tek kopyaları mektubunda Isaac Basire’ye bahsettiği ve 

Leiden ve Amsterdam’da muhafaza edilmekte olan kopyalardır. Schröder’in değindiği dışında başka 

kopyalar yapıldığına dair bir kanıt yoktur. Schröder’in babasının Ali Bey’in taslak el yazmasının 

bitirilmemiş kâtip kopyalarını satın almış olması en makul ihtimal olarak görülmektedir. Bitirilmemiş 

bu kâtip kopyaları 1665 senesinde İstanbul’da hazırlamış olup bir ihtimalle daha sonra küçük kitap 

bölümleri halinde ayrı ayrı ciltlenmiş olabilir.108  

Schröder’in yazdığı önsöz Ali Bey’in hayatına dair sınırlı bir bilgi sunmaktadır. Bu yazı, Oxford 

Üniversitesi’nde çalışan Thomas Hyde (1636 - 1703) adlı şarkiyatçı bir İngiliz’in 1690’da yayımlamış 

olduğu çalışma temel alınarak yazılmıştır.109 Schröder, Hyde’ın da yazısında belirttiği Ali Bey’in 

Sultan IV. Mehmet’in Baş Tercüman’ı olduğu savını tekrarlamaktadır. Schröder bu önsözünde Ali 

Bey’in İngiltere’ye yerleşme ve Hristiyan imanına dönme arzusunu aslında gerçekleştirdiğine dair 

Hyde’tan alıntıladığı asılsız bir iddiada bulunmaktadır.110 Bunun yanı sıra Schröder, Ali Bey’in 

                                                                                                                                                                                             
bulamadım.   

108 Amsterdam’da arşivlenmiş olan  MS VI H 2 kodlu yazma Ali Bey’in el yazmasının Tevrat’ın ilk beş 
bölümünü, Apokrifa’yı ve Yeni Ahit’i içermeyen tamamlanmamış düzeltilmiş bir kopyadır.  

109 Th. Hyde, ed. Tractatus Alberti Bobobii de Turcarum Liturgia, peregrinatione meccana, circumcisione, 
aegrotarum visitatione, &c. ([Latince] Oxford, 1690). Hyde’ın s. 105-108.’deki önsözüyle, Albertus Bobovius, 
“A treatise concerning the Turkish liturgy,” in Four Treatises Concerning the Doctrine, Discipline and Worship 
of the Mahometans (London: J. Darby for B. Lintoit, 1712), s. 109-150, İngilizce olarak basılan eserdir. URL: 
http://books.google.com/books?id=gWEuAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=bobovius+treatise+concernin
g+the+turkish+liturgy+1712&source=bl&ots=nAYpzx7Hca&sig=7ajdjN_2wUp2IDBd9R14SnagoJI&hl=en&ei
=QdSRTKDiE9HMswbQvYH5CQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CCcQ6AEwBw#v=o
nepage&q&f=false. 

110 Schröeder’in Latince yazdığı önsözünü benim için çeviren Ashley Parrott’a çok teşekkür ederim. 



 

 

çalışmalarının bazılarının Osmanlı hükümeti tarafından baskıya uğradığı gibi asılsız bir iddiada 

bulunmuştur. Bu önermenin tarihsel hiçbir kanıtı bulunmamaktadır.  

Her ne kadar kısa da olsa Schroder’in kitapçığı, 1662’de Leiden’de basılan tek sayfalık Yeşaya prova 

baskısı hariç Ali Bey’in tercümesinin basılan en erken örneğidir. Elinizdeki eserin Ek 3 bölümünde 

Schröder’in kitapçığından Ali Bey’in Tekvin bölümünün bir parçası çevriyazı (transkripsiyon) 

şeklinde mevcuttur. Ancak, Schröder elindeki diğer el yazmalarını kitap olarak büyük olasılıkla 

basmamıştır. Callenberg’in, Seaman’ın çevirdiği İncil-i Mukaddes’ten belirli bölümlerininin bu 

kitapçıkla yakın tarihlerde ve yerlerde basılmış olmasından, Schröder’in Institutum Judaicum ile bir 

bağlantısı olduğunu ya da Institutum Judaicum’un baskı çalışmalarıyla rekabet ettiği varsayımı 

çıkarılabilir. Schröder’in önsözünde Ali Bey’in “daima Türklerin arasında” (apud ipsos Turcas 

frequentioribus) yaşadığına dair bir sözce olması bu olası tepkiye dair ipuçları vermektedir. Bu 

söylem belki de Callenberg’in İstanbul’daki büyükelçilik konutunda çok kısa süreliğine bulunan 

ancak “daima Türklerin arasında” yaşamamış olan Seaman’ın tercümesini kullanmasını eleştiren bir 

imadır.  

Ebenezer Henderson 1825’te yazdığı bir yazıda Ali Bey’in tercümesinin Berlin’de yeni bir baskısının 

yapıldığını ve bunun bir örneğinin Schröder’in baskısındaki Ali Bey’in Tekvin-i Tevrat kitabının ilk 

bölümüyle tamamen örtüştüğünü belirtmiştir.111 Henderson bu bilginin kaynağını belirtmemektedir. 

Ancak, öyle görünüyor ki Schröder’in kitapçığı Berlin’de yeniden basılmıştır (ya da basılacaktı). 

Varlığının belirsizliğini koruduğu bu baskının yerini belirleyemedim.  

Kitabı Mukaddes Şirketleri  

17. yüzyıldaki Türkçe Kitabı Mukaddes çalışmaları tamamen şahsi bağışçılara bağlıydı. Benzer 

şekilde 18. yüzyılda Callenberg’in başında olduğu Şarkiyat Enstitüsünün kaynakları kısıtlıydı ve 

Türkçe Kitabı Mukaddes’in sadece belli parçalarını basabilmişti. Kitabı Mukaddes’in Türkçesinin 

basılmasının sürdürülebilen bir doğrultuda ilerlemesi ancak 19. yüzyılda Kitabı Mukaddes 

Şirketleri’nin kurulması ile başlamıştır. İngiliz ve Ecnebi Kitabı Mukaddes Şirketi 1804 yılında 

Londra’da kurulmuştu.112 Bu kurum, Türkçe Kitabı Mukaddes çalışmasını, Ali Ufkî’nin el yazmasının 

Leiden’de Robert Pinkerton (1780-1859) tarafından keşfedilmesiyle başlayarak gelecek iki yüzyıl 

                                                             
111 Ebenezer Henderson, The Turkish New Testament Incapable of Defence, and the true principles of Biblical 
translation vincidated: in answer to Professor Lee’s “Remarks on Dr. Henderson’s Appeal to the Bible Society, 
on the subject of the Turkish version of the New Testament, 1819 Paris baskısı. (London: C. & J. Rivington, 
1825), s. 92f. URL: 
http://books.google.com/books?id=13IsAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=Ebenezer+Henderson+Turkish
&source=bl&ots=13j0UQ8X0j&sig=xrD5mVOUTh2pReQP86IAoxVUetY&hl=en&ei=x0eHTOXcNISPswaW
krCbCg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBMQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false. 

112 Steer, age.  



 

 

boyunca mali anlamda desteklemiş ve gerekli kaynağı sağlamıştır.113 İngiliz ve Ecnebi KMŞ 

tarafından yaklaşık 20 yıl sonra yazılmış ve şirketin patron lorduna gönderilmiş olan rapora göre el 

yazmalarının keşfi şu şekilde gerçekleşmiştir:  

Hollanda’da seyahatte olan (şimdi Dr.) Mister Pinkerton, Leyden Üniversitesi’nin 
arşivlerinde bir buçuk yüzyıldır terk edilmiş olarak duran Türkçe Kitabı Mukaddes 
tercümesinin el yazması ile alakalı haberi Londra’ya 1814 senesinde gönderir. Siz yüce 
efendim, her bir iman dostu ve mukaddes kitap âlimi tarafından sevinçle karşılanan bu 
haberi aldığınız zamanki sevinci unutamazsınız. Özellikle de daha önce İstanbul’da Rus 
[Prusya]114 Büyükelçisi olarak çalışmış ve usta bir Türkçe âlimi olan, İlahi Hakikat’in 
yayılması için en yüksek rütbede bir dindarlığa ve şevkli şahsiyata sahip muhterem asilzade 
Baron von Diez’in; “tercüme doğru ve biçim mükemmeldir” deyip tercümeyi kendisinin 
tashih edeceğini ve basılma aşamasını yakında izleyeceğini belirtmesi bu haberi daha da 
kutlu kılmıştır. Tanrı’nın ilham dolu kelamının tümünü sahte peygamberin kalesine iletmek 
yaşayan her Hristiyanın kalbini sevinçle dolduran bir görüştü. Yıllar öncesinden 
hazırlanmış bu el yazması tercümenin; senelerin değişmesine şahit olması; büyük ve tahrip 
edici yangın felaketleri atlatması; [Napolyonca başlatılan] savaşların yağmasından 
kurtularak ve baskı ve dağıtım için gereken parayı ve tesisi sağlaması için Kitabı Mukaddes 
cemiyetlerinin kuruluşunu ve barışın dönüşünü beklemiş olması kelâma hürmetsizlik 
etmeden “Allah’ın hikmeti ve takdiri” olarak görülüyordu.115 

İngiliz ve Ecnebi KMŞ, kulağa klasik Türkçe gibi gelen ancak hem basit hem de deyimsel olan Ali Bey’in 

tercümesinden etkilenmişti. Bu durum, Osmanlı sonrası dönemde eski tercümelerin yavan, cansız ve anlaşılmaz 

olduğu önyargısının aslında bir hata olduğunu göstermektedir. Kitabı Mukaddes çevirisinde çağdaş söz 

dağarcığının önemini, hem 17. yüzyılda Ali Bey, hem de 19. yüzyılda Kitabı Mukaddes Şirketi anlamıştır.  

1813 senesinde İngiliz ve Ecnebi KMŞ, Rusya’nın Sen Petersburg şehrinde Rus Kitabı Mukaddes Şirketini 

kurar. Bu şirket birkaç yıl sonra Türkçe bir İncil basar (4. bölüme bakınız). Amerikan Kitabı Mukaddes Şirketi 

ise 1814 yılında kurulmuş olmasına rağmen Osmanlı’ya olan ilgisi 1836’dan sonra başlar.116 Osmanlı 

dillerindeki ilk Amerikan kitapları, Amerikan KMŞ tarafından değil, İngiltere (Anglikan) Kilisesi’nin 

Müjdeleme Cemiyeti’nin basımevi tarafından basılmıştır. Bu cemiyet, İngiltere’nin Napolyon Savaşlarından 

sonra Malta’yı işgal etmesiyle Akdeniz’in bu adasında 1815 yılında kurulmuştur. İngiliz ve Ecnebi KMŞ ise 

Osmanlı Türkçesinde basılacak büyük bir kitabın sadece Paris’te bulunan matbaa imkânları sayesinde 

olabileceğini keşfetmişti.  

1819 – Kitab ül-ahd el-cedid el-mensub ila Rabbina İsa el-Mesīḥ (Rabbimiz İsa Mesih’in Yeni 
Ahdi’nin Kitabı). Ali Bey’in Türkçe Yeni Ahit tercümesi. Tashih eden: Jean Daniel Kieffer. 

                                                             
113 Gerald H. Anderson, ed., Biographical Dictionary of Christian Missions (Grand Rapids, Mich.: William B. 
Eerdmans, 1999), s. 537f.  

114 “Heinz Friedirch von Diez,” Das Enzykopädie des Islam, 
http://www.eslam.de/begriffe/d/diez_heinrich_friedrich_von.htm.  

115 Christian Observer, age., s. 255-59. 

116 Peter J. Wosh, Spreading the Word: The Bible business in nineteenth-century America (Cornell University 
Press, 1994); bkz. http://www.americanbible.org/pages/about-more-history.  



 

 

Paris Kraliyet Basımhanesinde tab olunmuştur. 483 sayfa. 13 cm x 22 cm 

Bu nadir kitap dünyadaki belli başlı kütüphanelerinin yanı sıra Türkiye’deki bir kaç kütüphanede ve de özel 

koleksiyonlarda bulunabilir. 2012 yılında bir sahaf tarafından çok yüksek fiyata satışa sunulmuş bir nüshası da 

vardır. Leiden, Weimar,	  Fransız Milli, Minnesota Üniversitesi Duluth Ramseyer Kuzey Kitabı Mukaddes Şirketi 

Kütüphaneleri ve British Library koleksiyonlarının yanı sıra Türkiye’de Milli Kütüphane’de ve Erzurum 

Atatürk Üniversitesi Seyfettin Özege Bağış Kitapları Bölümünde ve Ankara’daki özel bir koleksiyonda 

bulunmaktadır. Krem rengi kaba kâğıda güzel matbaa harfleriyle basılmıştır. Metnin büyük kısmı harekesizdir. 

Müslümanların okuması niyetiyle hazırlanmış mukaddes bir kitaba uygun olarak bu kitabın ve 19. yüzyılda 

basılan tüm Kitabı Mukaddes baskılarının başlıkları Arapçadır. Ancak kitabın tamamı Osmanlı Türkçesi’dir. 

(Kapak sayfasında ana başlıktan sonraki tüm yazılar Türkçe dilbilgisi kurallarıyla yazılmış olmasına rağmen 

kelimelerin hemen hepsi Arapçadır.) İslam dünyasında kutsal kitaplar ancak Arapça başlıklarla yazılırlarsa 

mukaddes addedilirler.  

Ali Bey’in el yazmasının baskıya hazırlanması görevi yeni kurulmuş İngiliz KMŞ tarafından Baron H.F. von 

Diez’e 1814 senesinde verilir. Ancak Baron’un 1817’de ölmesiyle aynı yılın Temmuz ayında iş Jean Daniel 

Kieffer’e (1767-1833) götürülür. Kieffer, Paris’deki Collège de France üniversitesinde Türkçe profesörüydü ve 

aynı zamanda Fransız kralının tercümanı olarak çalışıyordu. 1796 ile 1803 yılları arasında İstanbul’da 

diplomatik memur olarak çalışan Kieffer’in üniversite ve saraydaki bu işlere alınması, Napolyon’un 1798’de 

Mısır’ı işgal etmesiyle köpüren Sultan III. Selim’in onu Yedikule zindanlarına attırması ve Kieffer’in üç yıl 

mahpus kalarak Türkçesini mükemmelleştirmesi sonucunda olmuştur. Kieffer’in yazdığı Türkçe - Fransızca 

sözlük 1835’de basılmış ve Redhouse’un 1855’te basılan sözlüğüne kadar Türkçe’nin standart kaynaklarından 

biri olarak kalmıştır.117 Bir Türkçe hocası olan Kieffer daha sonra Kitabı Mukaddes tercümanı olacak iki kişiye 

Türkçe öğretmiştir: Alman Wilhelm Schauffler ve Amerikalı Elias Riggs.  

Strazburg’un yerlisi olan Kieffer Hristiyan hizmeti için eğitilmişti. Ancak dil yeteneği onu diplomatik göreve 

yönlendirdi. Kieffer’in, Fransız Evanjelik (Lüteryanist) Kilisesinin meclis üyesi ve İngiliz ve Ecnebi KMŞ’nin 

Fransa’daki ana temsilcisi oldu.118  =====One biographical sketch comments that the ten years spent by Kieffer 

on Bible translation was “the great work of his life=====.”119  

Von Diez ve Kieffer, Ali Bey’in Leiden yazmasındaki Allah’ın azametli isimlerinin tercümesini düzeltmeye 

çalıştılar. (Lâkin bildiğimiz kadarıyla Şahin Kandi’nin tashihlerini içeren el yazması kopyasına başvurmadılar). 

İbranice Elohim ve YHVH kelimeleri için metin boyunca Allah ve Rabb sözcüklerini seçip bu kullanıma kitabın 

                                                             
117 Nabu Press yayınevi tarafından 2010 yılında yeniden basıldı:  Dictionnaire Turc-Français: A L'Usage des 
Agents diplomatiques et Consulaires, des Commerçants, des Navigateurs, et Autres Voyageurs dans l e Levant. 
822 pp. ISBN: 9781147731361.  

118 URL: http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-‐Daniel_Kieffer;	  http://turquie-culture.fr/pages/turc-et-langues-
turques/livres-et-documents-sur-le-turc/kieffer-et-bianchi-dictionnaire-turc-francais-1835-1837.html.  

119	   URL:	  http://turquie-‐culture.fr/pages/turc-‐et-‐langues-‐turques/biographies/kieffer-‐jean-‐daniel.html. 



 

 

tümünde sadık kalmışlardır.120 Malcolm yazdığı makalesinde şöyle demektedir; Kieffer’in düzeltmeleri,  

hatalı Türkçe’nin tashihindense İbranice ve Yunanca asıl metinlerin yanı sıra diğer çağdaş 
tercümeler de temel alınarak daha çok tefsir edici bir yapıda icra edilmiştir. Bu durumdan, Golius ve 
Shahin Kandi’nin eleştirilerinin ya çok sert ya da aslında yine yorumlayıcı bir değerlendirme 
oldukları varsayımı çıkarılabilir.121  

Bu tarz bir beyan, 1664-65’e tarihlendirilen el yazmalarıyla 1819 Yeni Ahit’inin ilişkisi için de geçerlidir. 

Ancak, açık bir şekilde görülebileceği gibi Kieffer, İngiliz eleştirmenlerden gelen baskı sonucu 1827 tarihli 

Kitabı Mukaddes’te özellikle Ahdi Cedid bölümünde yaptığı düzeltmelerle Ali Bey’in mükemmel Türkçe’sini 

aslında bozmuştur. Kieffer Ahdi Atik bölümünde ise Ali Bey’in metnini daha az tashih etmiştir.  

Kieffer’in Yeni Ahit’inde yanlış tercümelerin olduğu iddiasını Ebenezer Henderson (1784-1858) ortaya atmış ve 

Kieffer’i Ali Bey’in metnini birçok noktada, ama özellikle teolojik yapıda olanları tashih etmede başarısızlığa 

uğramakla suçlamıştı. Örneğin İncil-i Matta’nın başlığı Hazret-i İsa el-Mesihiŋ İncil-i Şerifi Mattanıŋ Kavlince 

cümlesindeki saygı ifadesi Hazret ve İncil-i Şerif kalıpları aslında İslami tınıdadırlar. Rus Kitabı Mukaddes 

Şirketinde çalışmakta olan Henderson122 ile Cambridge Üniversitesi’nde Arapça profesörü olan Samuel Lee 

(1783–1852),123 bu konuda ihtimamlı bir fikir çatışmasına girmişlerdir.  

Henderson, tercüme bir Müslüman tarafından yapıldığından ve içinde “yığınla sapkın husus”124 olmasından 

şikayetçiydi. Aynı zamanda da tercümenin 17. yüzyılda düşük niteliğinden dolayı baskısına izin verilmediğini 

iddia ediyor ve bununla Ali Bey’i suçlamaya çalışıyordu. Lee ise Ali Bey taraftarıydı ve Hollandalıların 

tercümeyi kitap olarak basmadaki başarısızlıklarının sebebinin çeviri kalitesinden kaynaklandığını 

düşünmüyordu. Henderson’a, Ali Bey’in “edebi emeği izin verdikçe Hristiyan ülküyü ilerletmekten hiçbir 

şekilde kaçınmadığını”125 hatırlatmıştı. Lee, Ali Bey’in aynı zamanda “mukaddes kitapla ilgili gerçeği tüm 

doluluğuyla ifade etmede eşi benzeri görülmemiş bir özen ve sadakat gösterdiğine”126 inanıyordu.  

                                                             
120 Kieffer’in 1819 baskısı Yeni Ahit’iyle ilgili aşağıdaki bölüme ve Ali Bey ve Kieffer’in Tekvin 1-2 
bölümünde geçen Allah’ın adlarının karşılaştırması için Ek II’ye bakınız. Toprak’ın Ali Bey’in İncil’lerini 
taslak el yazmasının birebir çevrimle yazılmış halini ve Schröeder’in Ali Bey’in metni olan 1739 baskısı 
İncil’ini; Kieffer’in 1827 baskısı Kitabı Mukaddes’iyle karşılaştırdım.   

121 Malcolm, s. 360, n. 96. 

122 Henderson’un Ali Bey’in kullandığı tanrısal adlara vs. olan itirazı için bkz. Henderson, age; s. 44ff. 

123 Remarks on Dr. Henderson’s Appeal to The Bible society on the subject of the Turkish version of the New 
Testament printed at Paris in 1819 to which is added, An Appendix, containing certain documents on the 
character of that version. Cambridge: J. Smith, Printer to the University, 1824. URL: 
http://books.google.com/books?id=bTgHAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=Ebenezer+Henderson+Turkis
h&source=bl&ots=Z04HtxiQoW&sig=SXfBqFQckekg15rcx96RvgzzukI&hl=en&ei=x0eHTOXcNISPswaWkr
CbCg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CBwQ6AEwBA#v=onepage&q&f=false.   

124 Lee tarafından alıntılanmıştır (1824), s. 6. 

125 Lee (1824), s. 4. 

126 Lee (1824), s. 5.  



 

 

Henderson ise Ali Bey’in özellikle Allah’ın Kitabı Mukaddes’teki isimlerini ele alış biçimine itiraz ediyordu. 

Çünkü Ali Bey çevirisi boyunca Yunanca asıl metinde tek sözcük olan Theos için iki ya da daha fazla Arapça 

kelime içeren ve İslami bir yankıya sahip Allâh Teâlâ ve Cenâb Bârî gibi kalıpları kullanmıştı. İsa’nın isminin 

geçtiği her yerde de Hazret-i İsa demişti. Henderson, aslına uygun bir çeviri için Allah ve İsa sözcüklerinin 

kendi başlarına yeterli olduğunu düşünüyordu. Ancak Lee, Müslümanların lisanı ve edebi ifadelerinde Allah 

kelimesinin her yüz kullanımın 99’unda Teâlâ kelimesinden önce geldiğini söyleyerek karşılık veriyordu. 

Henderson, Müslüman tarzı söyleyişten haz etmiyordu.  

Bu tartışma ve İngiliz kiliselerinde çıkan gürültü sonucunda İngiliz ve Ecnebi KMŞ, 100 tanesi satıldıktan sonra 

1819 yılında basılan bu Yeni Ahit’in dağıtımını askıya aldı. Dolayısıyla Kieffer, Brunton’un 1813 baskısı 

Kafkas Tatarcası ve Henry Martyn’in 1810 baskısı Farsça kitaplarına başvurarak kitabı sabırla tashih etti ve söz 

dağarcığında (Henderson çok daha fazlasını istemesine rağmen) 49 tane düzeltme yaptı. 1827’de Eski ve Yeni 

Ahit’ler bir arada basıldığı zaman Elohim kelimesinin bir tercümesi olan Cenab Bâri kitaptan çıkarılmıştı. Allâh 

Teâlâ adı ise Tekvin kitabının 14. babında görülen sadece İbranice adın “En Yücelerdeki Allah” olarak 

çevrildiği yerlerde olduğu gibi kalmıştı. Şiirsel bölümlerde de Hakk Teâlâ öbeği İbranice El Elyon (En 

Yükseklerdeki Allah) kalıbının çevirisi olarak yerini muhafaza etmişti (örneğin Mezamir, 78. bölüm). Hakk 

Teâlâ’nın Arapça farklı bir biçimi olan Müte’âl kelimesi de bildiğimiz herhangi bir itiraza uğramadan sık sık 

kullanılmıştı (örneğin Mezamir, 56). Ancak genel olarak Elohim ve Theos adları Kitabı Mukaddes’in diğer tüm 

Türkçe tercümelerinde de saygı unvanları kullanılmadan basit bir biçimde Allah olarak çevrildi.  

Henderson, eski Türklerin İslam öncesi kültürlerinde inandıkları gök-ilahın adı olan Taŋrı kelimesine de bu 

kelimeyle bildiği hiçbir sözlükte (garip bir biçimde) karşılaşmadığı için karşı çıkmıştı. Bu yüzden Kieffer 

eleştirileri ziyadesiyle kabul ederek bu sözcüğü de metinden tasfiye etti.  

Ali Bey, Allah’ın adlarını yazarken Haki’yi yazdıklarının birebir almış Taŋrı Teâlâ öbeğinin yanı sıra, Taŋrı 

Allah Teâlâ kalıbını bile kullanmıştır. Bir Yahudi olarak Tevrat-ı Musa’yı bilen Haki, Allah’ın adları için bu 

kitapta birden fazla kelime kullanması gerektiğinin de farkındaydı. Lâkin onun bu ad sorununa bulduğu 

çözümler Osmanlıca kullanan Müslümanlar ve Hristiyanlar için ortak bir kullanım yansıtıyor muydu? Bu 

sorunun cevabı şüphelidir. Ancak Yunus Emre’nin döneminden başlayarak Haki’nin ve Ali Bey’in dönemine 

kadar verilen Türkçe eserlerde yapılacak bir araştırmayı hak etmektedir. Sonuç olarak 1819’de basılan Yeni 

Ahitten sonra Tanrı sözcüğü, Allah’ı tanımlamak için cumhuriyet döneminin Kitabı Mukaddes’inde bile bir 

daha asla kullanılmadı; ‘tanrılar’ ifadesinde küçük t ile yazılıyordu. Bu sözcük ancak 1987 yılında çağdaş dilde 

basılan İncil (Müjde)’de ve bu baskının öncüsü olan 1970’lerin sonlarında basılan kitapçıklarda yeniden 

canlandı. Bu kelimenin seçiminin sebebi artık siyasiydi. Allah yerine Tanrı demek Türk Dil Kurumu’nun dili 

İslam’ın etkilerinden kurtarma politikalarını tasdik eden yeni laik okuyuculara daha çekici geliyordu. Bilindiği 

gibi TDK Öztürkçe kelimeleri Arapça ve Farsça kökenli kelimelere tercih etmektedir.  

Henderson’ın ısrarları sonucu Ali Bey’in tercümesinde peygamber adları için kullandığı Hazret unvanı da 

kaldırılmıştı. Bu unvanın yanı sıra Kuds-ü Şerif yerine Ûrişalîm sözcüğü tercih edilmişti. Zamanının en tanımış 

Avrupalı şarkiyatçılarından biri olan Fransız Silvestre de Sacy (1758-1838), Arap Ortodoks Kilisesi ve bazı 

diğer Orta Doğu kiliselerinin İsa sözcüğü yerine kullandıkları Yesu kelimesinin tercih edilmesi gerektiğini 



 

 

savunuyordu. Ancak bu önerisi benimsenmedi.127 1826’da İngiliz ve Ecnebi KMŞ Kieffer’in tashih ettiği metnin 

basılmasına onay verdiler. Ancak, Ali Bey’in el yazmasında bulunan Eski Ahit’in “deuterokanonik” (İbranice 

olmayıp Eski Yunanca yazılmış olan) kitaplarını baskıya dahil etmediler. Kieffer’in bu kitapları da baskıya 

hazırlayıp hazırlamadığı bilinmemektedir.  

O halde, Kieffer’in Kitabı Mukaddes’inin tamamen İslami öğelerden arındırıldığı iddia edilemese dahi (sonuçta 

metinde kullanılan Allah, Rabb, ve ‘İsa gibi isimler zaten Arapça kökenli kelimelerdir) İslami dindarlığın ruhsal 

dilini betimleyen bazı zarif Arapça kalıpların elendiği söylenebilir.  

Ali Bey’in diliyle Kieffer’in tashihlerinin ayrıntılı bir karşılaştırması bu eserin III. Ekinde bulunmaktadır. Bu 

karşılaştırmaya bakıldığında Kieffer 1819 baskısı Yeni Ahit’i hazırlarken tek tük kelimeleri ve arada bir de kafa 

karıştırabilen çekimleri düzelttiği görülebilir. Ancak tashihini yaparken Ali Bey’in biçem ve üslubuna çok da 

dokunmamıştır. Fakat, 1819 baskısı Yeni Ahit’i 1827’de basılan Kitabı Mukaddes için yeniden tashih ederken 

Kieffer Ali Bey’in sözdizimi ve dilbilgisini, Türkçe’nin dilbilgisi kurallarını açıkça ve bilerek ihlal ederek 

sürekli değiştirmiştir. Ali Bey’in Türkçe bağlamına uygun ifadelerini Yunanca’nın ve Avrupa dillerinin 

sözdizimini taklit ederek ağdalı bir dil kullanmış ve birebir çeviri haline getirmiştir. Bazı durumlarda o kadar 

ileri gitmiştir ki kullandığı Türkçe maalesef çarpık durmaktadır. Mesela:  

1) Kieffer Türkçe’de fiilin cümlenin sonunda olması gerektiğini bilmesine rağmen bu kuralı göz ardı ederek 

1827 baskısı Kitabı Mukaddes’te dolaysız anlatımı neredeyse her zaman dedi kalıbı yerine dedi ki ile cümlenin 

ortasında belirtmiştir. Ali Bey kuralı bildiği için 1664’teki el yazmalarında doğru kullanımı tercih etmiştir, keza 

Kieffer de 1819 İncil’ini baskıya hazırlarken bu ilkeye özen göstermiştir. Bu üç metinden ayetlere bakacak 

olursak bunu daha açık bir şekilde görebiliriz: “ol dahi Hazret-i İsanıŋ göğsüne eğilip oŋa ya rabb kimdir dedi” 

(1664, 1819); “ol dahi İsanıŋ göğsüne eğilip oŋa dedi ki ya rabb kimdir” (1827, Yuhanna 13:25). Bunun gibi bir 

kural ihlali tek cümlede küçük bir ayrıntı gibi görünse de Kitabı Mukaddes boyunca her yerde bu kullanımla 

karşılaşan okuyucu için gayet rahatsız edici olabilmektedir.  

2) İncil-i Yuhanna 20:29’da İsa: “Ne mutlu görmeden inananlara” (1664, 1819) demektedir. Ancak Kieffer bu 

cümleyi “Ne mutlu onlara ki görmediler ve inandılar” (1827) şeklinde yazmıştır. İlk cümle kulağa doğal Türkçe 

olarak gelmekteyken ikincisi Avrupa dillerinin sözdizimi kurallarına daha yakındır. Kieffer tashihini yaparken 

tercümenin dilini içeriğe dokunmadan biçimsel anlamda çarpıttığının büyük ihtimalle farkındaydı.  

3) İncil-i Matta 13:28’de Ali Bey doğru bir Türkçe kullanarak tarlasına ekilen deliceler hakkında bilgi verilen 

çiftçiye “Düşman işidir!” şeklinde bir cevap verdirmiştir. Ancak 1827 baskısı Kitabı Mukaddes’te Kieffer, 

çiftçiye “Bir düşman bunu etmişdir.” dedirterek bu ifadede Avrupa dillerine özgü bir yazım üslubu seçmiştir.  

4) İncil’in İncil-i Matta bölümünde 15:34’te Ali Bey’in el yazmasına göre İsa şakirtlerine, “Ne kadar etmeğiŋiz 

var” diye sormaktadır, 1827 baskısında ise Kieffer bu soruyu Yunanca dilbilgisi kurallarını taklit ederek “Ne 

kadar etmekleriŋiz var” (posous artous echete) şeklinde sorar. Yunancada ne kadar soru zamirinden sonra 

gelecek isimlerin çoğul olması gerekmektedir. Türkçe’de ise soru zamirlerinden sonra tekil isim gelir, yani “Ne 

kadar ekmeğiniz var”. Ancak, Ali Bey’in çoğulları tercüme ederken yapmış olduğu bazı hataları düzelten 

                                                             
127 Henderson, s. 69.  



 

 

Kieffer’e hakkını da vermek gerekir.  

Bu tarz değişimler 1827’de yayımlanan tercümenin neredeyse her ayetinde görülmektedir. Kieffer’in 1819’de 

doğru sözcüklerle basılan metne Türkçe vasıflar içermeyen bu kadar değişiklik yapmasının sebebi nedir? Ali 

Bey’in 1665 tarihli el yazmasına yaptığı düzgün tashihten Kieffer’in Türkçe’ye gayet hâkim olduğunu biliyoruz. 

Ancak 1827 baskısını hazırlarken İncil’in Eski Yunanca (Grekçe) aslına sadık kalma konusunda ağır bir baskı 

altında olduğu görünüyor ve bunun neticesinde tercihlerinde biçimsiz bir dil seçme yoluna gitmiş diyebiliriz. 

Kieffer, eleştirmenleri susturmak için pes etmiş olmalı ve 1827 baskısı Kitabı Mukaddes’in vasat bir çeviri 

olduğunun da büyük ihtimalle farkındaydı.  

Ali Bey’in 1664, 1665 tarihli kendi el yazmaları ve 1819, 1827 tarihli tashih edilmiş Kitabı Mukaddes 

baskılarının söz dağarcığını, dilbilgisini ve cümle dizimini karşılaştıran bir çalışma henüz hiçbir araştırmacı 

tarafından ele alınmamıştır. Ali Bey’in el yazmaları gözden geçirilirken bu metinlerde Rabb’in Kelâmı 

saklanmış ise de kullandığı Türkçe üslubun yitip gittiği açıkça görülmektedir. Bu kayıp sadece biçemsel özle 

sınırlı kalmamış, bugün bile süren teolojik tartışmalara sebep olmuştur. Ali Bey’in asıl metinlerini okuyacak 

birçok kimse onun Allah’ın isimlerini uygun bağlama göre çevirdiğini savunup Henderson’un eleştirisini 

reddecektir. Kitabı Mukaddes’i İslam dünyasının dillerine tercüme ederken, Allah’ın ve peygamberlerin 

adlarından bazılarının belli başlı İslami tabirlerle ifade edilmesi kaçınılmazdır. İslami öğelerin bu tür 

kelimelerde azaltılması değil, çoğaltılması gerektiği bile tartışılabilir. Günümüzde Ali Bey’in 350 yıl önceki 

tercümeyi bağlama oturtma yani dili kullanan toplumun kültürüne göre düzenleme ilkelerine geri dönüş yapan 

tercümeler mevcuttur.  

Bu ihtilafın kökeninde Henderson’un birebir tercümeden yana olmasıyla Lee’nin hedef okuyucunun diline 

ayrıcalık veren ilkesi vardı. Henderson, Lee’nin fikirlerine izin verdiği için Kitabı Mukaddes Şirketini eleştiri 

yağmuruna tuttu. Bu tenkit sağanağı bugün de devam etmektedir. Öyle ya da böyle 1820’lerin ortasında ilahi 

adların tercümesi hususunda verilen kararlar Kitabı Mukaddes’in Türkçe çevirilerinde ilke halini aldı.  

Robert Pinkerton 1819 baskısı İncil’inin kalitesini Türkiye’ye yaptığı bir seyahatta değerlendirdi. Onu 

görevlendirmiş olan İngiliz ve Ecnebi KMŞ’nin, bu yerel değerlendirmenin sonucunu kabul etmemeleri 

gerçekten üzücüdür. Kitabın baskısından hemen sonra Pinkerton İstanbul’da birini ziyaret eder ve şunları 

anlatır:  

…Professor Kieffer’in beni tanıştırdığı, İstanbul’un en âlim ve mahir Türkçe hocası olduğu 
âlemşümul tarafından kabul edilmiş Pera’lı Bay Ruffin tercümeyle alakalı olarak bu kitabın ilk on 
sahifesini okuduğunu, üslubunu saf ve akıcı bulduğunu, Divan’ın o Arapça ve Farsça dolu ağdalı 
lisanına sahip olmadığını, yazarlar ve bilahare toplumun en alt tabakasından insanlar tarafından bile 
anlaşılabilecek sade ve zarif bir Türkçe’ye sahip olduğunu söyledi.128  

Pinkerton, daha sonraları Mr. Fonton adında Türkçe uzmanı bir Rus diplomata da danışır. Tercümenin sadece 

                                                             
128 Extracts from the Sixteenth Report of the British & Foreign Bible Society, “Extracts from the Rev. Dr. 
Pinkerton’s Letters, on his late tour, undertaken at the request of the [BFBS], 1921, s. 178f., italic bana ait. İlgili 
mektubun tarihi Constantinople, 7 Ekim 1819 olarak atılmıştır. URL: 
http://books.google.com/books?id=IxsMAQAAMAAJ&lpg=PA182&ots=GnFbM3RDHz&dq=1819%20turkish
%20new%20testament&pg=PA182#v=onepage&q=1819%20turkish%20new%20testament&f=false  



 

 

İncil-i Matta bölümüyle ilgili birkaç ufak tashih öneren ve “bu evrensel olarak anlaşılabilecek bir baskı, 

önerdiğim düzeltmelerin sayısı hayli azdır” diyen Mr. Fonton kitabı yerlere göklere sığdıramaz. Pinkerton’un, 

ana dili Türkçe olan kişilere danışmamış olması kayda değer olsa dahi geriye bakıldığında Kieffer’in cümle 

dizimi ve biçeminde uzman eleştirmenlerce gereksiz sayılan değişiklikler yapmaya zorlanması kafalarda soru 

işareti yaratmaktadır.  

1820-21 – Matta, Markos, Luka, Yuhanna (el yazması). Tercüme eden: İsmail Ferruh. 269 sayfa.  

İstanbul’da Bayezid Kütüphanesinde bulunan Sufi bir âlim tarafından tercüme edilmiş bu el yazması129 Sadık 

Yazar Bey’in yorumlarına göre Ali Bey’in üslubundan etkilenmiş gibi durmaktadır. İsmail Ferruh Efendi, 

hazırladığı bir Kuran-ı Kerim tefsiri ve Rumi’nin Mesnevi’sinin yedinci kitabının çevirisiyle tanınan Kırım 

Tatarı bir Sufi’dir. Kısa bir süreliğine (1798-1801) Osmanlının Londra büyükelçisi olarak çalışmış130 ve 1256 

A.H. / M.S. 1841131 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. El yazmasının sonuna 1236 A.H. (M.S. 1820-21)132 

tarihinde bu metni Arapça’dan tercüme ettiğine dair bir not düşmüşse de çeviriyi hangi sebeple yaptığını 

belirtmemiştir. Sadık Yazar, Muhammed peygamber’in gelişini müjdeleyen ayetleri göstermek amacıyla 

Müslüman âlimler tarafından yapılan ve Kitabı Mukaddes’in belirli parçalarını ihtiva eden tercümelerin olduğu 

muhtelif el yazmalarından da bahsetmektedir.133 Ancak İsmail Ferruh’un bu tercümeyi bu amaçla yaptığına dair 

bir bilgi yoktur. Bazı Sufiler Hazreti-i İsa’yı ruhani bir rehber olarak görmekteydiler. Bu el yazması da bunun 

bir yansıması olabilir.  

Eğer Sadık Yazar, Ali Bey’in üslup ve anlatımının bu el yazmasında görüldüğü tespitinde haklıysa, İsmail 

Ferruh 1819 baskısı İncil’i ilk okuyan Türklerden biri olmalıdır. İngiltere’de daha önce diplomat olarak çalışmış 

birinin 1819 baskısı bu kitaba erişmesi elbette gayet kolaydır.  

1827 – Kitab ül-Ahd el-Atik134 ve Kitab ül-ahd el-cedid el-mensub ila Rabbina İsa el-Mesih.135 

                                                             
129 Bayezid Koleksiyonu, no. 51.  

130 Mehmet Alaaddin Yalçınkaya , "İsmail Ferruh Efendi’nin Londra Büyükelçiliği ve Siyasi Faaliyetleri 
(1797-1800)", Pax-Ottomana: Studies in Memoriam Prof. Dr. Nejat Göyünç, haz. Kemal Çiçek (Haarlem / 
Ankara: SOTA / Yeni Türkiye Yayınları, 2001), s. 381-407 

131 Bu bilgi, Süleymaniye Kütüphanesinde Bağış Yazmalar bölümünde 2518 no.’lu Markos İncili’nin bir 
bölümünü içeren bir el yazmasının olduğunu belirten Sadık Yazar, age. ‘den alınmıştır. Yazmanın tercümanı ve 
tarihi belli değildir. El yazmasının üst kısmında bir yerde İsa’dan Efendimiz olarak bahsedilmektedir. Ancak 
eserin tercümanın Osmanlı Hristiyanı olup olmadığı belli değildir: “Ulemâ-yı Nasrâniyyece Hz. Îsâ Efendimiz 
semâvâta su’ûd buyurduklarından otuz sene sonra Hz. Markos tarafından yazılmış İncil-i şerîfin tercümesidir.”   

132 Büyük olasılıkla bu tercüme, Katolik olan Sergius Risi’nin 1671’de yaptığı Arapça tercümeydi. Yeni 
Ahit’in ilk Protestan tercümesi 1860 yılında tercüman Eli Smith tarafından basılmıştır.  

133 İslama dönmüş bir Atinalı tarafından yazıldığı belli olan Süleymaniye Kütüphanesi, Ali Nihat Tarlan 
koleksiyonundaki no. 144, 7b-60a yapraklar, 1205 H. / 1790-91 MS. “Tercüme-i Ba’z-ı Âyât-ı Zebûr ve Tevrat 
ve İncil,” “Tercüme-i Ba’z-ı Âyât-ı İncil,” ve “Tercüme-i İncil” başlıklı yazmadır.  

134 Bayerische Staatsbibliothek, Digitale Bibliothek. Eski Ahit (298 MB), URL: http://www.bsb-muenchen-
digital.de/~web/web1022/bsb10224108/images/index.html?digID=bsb10224108&pimage=1014&v=100&nav=



 

 

Muhtelif kütüphanelerin kataloglarında Biblia Turcica başlığıyla da geçer. Başka bir 
kütüphanede şu künyeyle listelenmiştir: “Arap harfli, tercüme eden: Albertus Bobovius (Ali Bey) 
tashihini yapan: H.F. von Diez ve J.D. Kieffer. İki cilt halinde tek nüsha. Eski Ahit 984 sayfa, 
Yeni Ahit: 318 sayfa. 27 cm. Paris: İngiliz ve Ecnebi Kitabı Mukaddes Şirketi, Kraliyet 
Matbaası.”136 5000 nüsha basılmıştır. 

Bu kitap, hem Tevrat-ı Musa, hem Zebur-u Davut, hem Daniyal, Eyüp, Yunus, ve Zekeriya gibi İbrani 

peygamberlerin kitaplarını ve tarihçeleri hem de İncil-i Şerif’i içeren Türkçe basılan ilk Kitabı Mukaddes’tir. 

Kieffer 1827 baskısı bu kitabı yayıma hazırlarken Ali Bey’in H.F. von Diez tarafından tashih edilmiş Tevrat-ı 

Musa’sını ve 1819 baskısı İncil’in beceriksizce düzeltilmiş bir halini kullanmıştır. Tercüme tashih edenler 

tarafından biçimsizleştirildiği için kitaba hiçbir surette Ali Bey’in Kitabı Mukaddes’i denilemez (ayrıntı için 

1819 Yeni Ahit adlı önceki bölümüne bakınız). 19. yüzyılda yaşayan okuyucular bu baskıya “Kieffer’in Kitabı 

Mukaddes’i” demekteydiler. Ancak bu kitap Ebenezer Henderson’un İngiliz kiliselerinde alevlendirdiği 

eleştirilerini yansıttığı için en sonunda Henderson’un Kitabı Mukaddes’i haline gelmiştir. Bu Kitabı 

Mukaddes'in en kalıcı etkisi İbranice Elohim’in tercümesi olarak Allah, Yahve (YHWH)’in çevirisi olarak da 

Rabb kelimesinin ve tanrı sözcüğünün sadece diğer uluslardan olanların taptıkları çoğul tanrılar için 

kullanılmasını 150 boyunca değişmeyen bir ölçüt haline getirmesidir. Ali Bey ise Elohim için Tanrı, YHWH için 

Allah Teâlâ  ve tanrılar sözcüğü için de ilah kelimelerini kullanmıştır. Ali Bey'in YHWH ve Allah Teâlâ  

arasında kurduğu eşdeğer anlam bir daha hiçbir Türkçe tercümede kullanılmamıştır. Ali Bey'in dinler arası 

iletişim ile ilgili bilgi dolu katkısı bugün yeniden gözden geçirilmeyi hak etmektedir. Çünkü Tanrı'nın bu iki 

ismi iki gelenekte de Allah'ın en yüce adıdır.  

Bu kitap Münih'teki Bayerische Staatsbibliothek Kütüphanesi tarafından dijital ortama aktarılmıştır. Bugün bu 

kitabı Türkiye’de birkaç kişisel kütüphanede ve belli başlı kütüphanelerde bulmak mümkündür. Zaman zaman 

sahaflarda satışa sunulduğu da görülmüştür. Mustafa Kemal Atatürk’ün kütüphanesinde 1886 baskısı Kitabı 

Mukaddes’ten iki, bu kitaptan ise bir adet mevcuttur.137 Modern Türkiye’nin kurucusunun Kitabı Mukaddes’i 

Osmanlı Türkçesinde okumuş gibi görünmektedir.  

                                                                                                                                                                                             
0&l=de. Bilgisayara indiribilen PDF dosyasında hem Tevrat'ın beşinci kitabı, hem de Yeşu, Hakimler ve Ruth 
kitaplarında tarama esnasında gerçekleşen hatalar bulunmaktadır, ancak on-line olarak hatasız 
okunabilmektedirler. 

135 Bayerische Staatsbibliothek, Digitale Bibliothek. Yeni Ahit (107MB), URL: http://www.bsb-muenchen-
digital.de/~web/web1022/bsb10224109/images/index.html?digID=bsb10224109&pimage=336&v=100&nav=0
&l=de. İncil-i Şerif’in son bölümü olan Esinleme kitabının sonu eksikttir.   

136 Hem Eski hem de Yeni Ahit’in başlık sayfalarında alt başlık olarak : ki İngilterreniŋ ve sâʾir rubʿ-i 
meskūnuŋ etrâf ve eknâfına | kitâb-ı mukaddesleriŋ intişârı içün İngiliz memleketinde | muntazam olan 
mecmaʿıŋ masârifiyle | tabʿ olunmuşdur ve sayfanın altında da: fi medînat Pariz el-mahrûsat | bi dâr üt-
tabâʿat el-melikiyyet el-miʿmûrat | sene 1827 el-mesîhiyye demektedir.  

137 Atatürk’ün Anıt Kabir’deki kişisel kütüphanesinde 1827 ve 1886 baskısı Kitabı Mukaddes T harfi altında 
Tevrat başlığında dizindedir : http://www.tsk.tr/anitkabir/kutup/t.html. Atatürk kendi yarattığı Çağdaş Türk 
Alfabesi’nde basılan 1933 baskısı İncil’e sahip olup olmadığı bilinmemektedir. 1938'de vefat ettiği için 1941’de 
yeni harflerle basılan ilk Kitabı Mukaddes’i görememiştir.   



 

 

Ali Bey’in el yazmasında bulunan Deuterokanonik (Apokrif) kitaplar baskıya dahil edilmemiştir.138 Kieffer’in 

notları hâlâ mevcutsa ya da matbaacı için hazırladığı kendi el yazması günümüze dek saklanmışsa bunlar 

üzerine henüz bir çalışma yapılmamıştır. Ne de 1827 baskısı Kitabı Mukaddes’i 1819 İncil’i ile titizlikle 

karşılaştıran bir çalışma yapılmıştır. Keza Ali Bey’in el yazmaları da herhangi bir karşılaştırmalı eser 

çıkmamıştır. Kieffer, Arapça kişi ve yer adlarını Araplardan alıntılamışken Ali Bey bu isimlerin büyük ihtimalle 

Avrupa baskısı kitaplara uyarak İbranice ve Yunancalarına daha yakın imlaları tercih etmiştir. Örneğin Kieffer, 

Golgota için Cacele, Gilgal için de Cilcal demiştir.139. Celile için de Arapçadan alarak kullandığı Celil sözcüğü 

her ne kadar artık Celile olarak yazılsa da bugün hâlâ yerini korumaktadır.  

1827 baskılı Kitabı Mukaddes, 1819 baskısı İncil’in aksine harekeli Osmanlıca harflerle yazılmıştır. Metni 

harekeli bir biçimde yazabilmek için Kieffer, Leiden’deki kopyalardan Ali Bey’in harekeli olan “kâtip 

kopyası”nı kullanmış olabilirdi. Ancak kâtip kopyalarıyla Ali Bey’in elinden ilk çıkmış olan asıl harekesiz 

taslak metniyle karşılaştırdığına dair ipuçları vardır.140 Öyle olsa bile, 1827 tarihinden sonra basılan Kitabı 

Mukaddes’in Türkçe hiçbir baskısı harekeli olmamıştır. Bu yüzden Kieffer’in Kitabı Mukaddes’i okuması en 

kolay Kitabı Mukaddes’tir. İngiliz ve Ecnebi KMŞ’nin arşivlerinde yapılacak bir araştırmanın kitabın hangi 

sebeplerle harekeli basıldığına dair ipuçları vermesi mümkündür. Acaba kolay bir okuma sağlaması için mi bu 

şekilde basılmıştı? En düşük düzeyde eğitim almış Türkler bile okuyabilsin diye mi? Türkçeyi Arap alfabesiyle 

değil de kendi alfabelerinde okumaya alışmış olan Rum ve Ermeniler için mi? Ya da sadece Avrupalı âlimler 

kitabı daha rahat okuyabilsinler diye mi?  

                                                             
138 1804 senesinde kurulduğu zaman İngiliz & Ecnebi Kitabı Mukaddes Şirketi; Kitabı Mukaddes baskılarının 
Eski Ahit bölümünde Apokrif (Deuterokanonik) kitaplarının bulunmasına izin vermiştir. Bu ilkeye doğrultulan 
teolojik itirazlar neticesinde 1813 yılında İskoçlar İEKMŞ’den ayrılarak İskoç Kitabı Mukaddes Şirketini 
kurarlar. En sonunda 1826 yılında İEKMŞ, İskoçların itirazını kabul edip Apokrif‘in Kitabı Mukaddes 
baskılarının dışında kalmasına dair bir karar alır (G.H. Anderson, age., s. 538). Kitabı Mukaddes’in Türkçe 
baskısı 1827’de basıldığı zaman Apokrif kitapları Ali Bey’in taslak el yazması ve düzeltilmiş kopyasında 
mevcuttu; ancak 1826’da alınan karar bu kitapların Türkçe Kitabı Mukaddes dışında kalmasına sebep oldu. 
İEKMŞ arşivlerinde yapılacak bir araştırma, İEKMŞ’nin İskoçların itirazı sonucu onlara tanıdığı bu imtiyazın 
içeriğini göstermesi mümkündür.  

139 Ali Bey'in İbranice yer adlarını yazarken sözcük başlarındaki G harfi kullanımı tutarsızdır. İbranice 
kelimeleri yazarken Arapça imlâ ilkelerini benimsemiş, bazı adları Celile, Cacele (Golgota) olarak yazmış; 
ancak Gergesenes (Gadara) kelimesini Kerkisin, Getsemani kelimesini de yine Getsemani olarak yazmıştır. 
Kieffer ise Ali Bey'in bu tutursızlığını düzeltmek amacıyla İbranice G (gimel) harfiyle başlayan kelimeleri 
uyumlu bir şekilde Türkçe C (ya da İbranice jimel) harfiyle yazmıştır. Yani yukarıda belirtilen yer adlarını 
sırasıyla Celil (Celile değil), Calcala, Cercese ve Cesemeniyet olarak yazılmıştır. Kieffer Ahdi Atik'te de yine 
titiz davranarak G harfini C olarak yazmıştır: Gilgal'ı Cilcal, Gil’ad (Gilead)'ı Cil'ad, Golyat'ı Colyat olarak 
yazmıştır. Ali Bey'in bu yazım biçiminde tutarsız oluşu bu ilkelerin aslında uygun olmadığını anladığını 
gösteriyor. İbranicesi iyi olan Haki ġayin harfiyle Ġilġal, Ġil’ad, ve Ġolyas (Ar. se harfiyle, yani İngilizce th 
sesiyle) yazmıştır.  

140 Kitabı Mukaddes’in tamamını içeren kâtip kopyasının başlık sayfasındaki Fransızca not: “Musa'nın 5 kitabı. 
Ali Bey’in el yazmasının çok temiz bir kopyası; ancak kâtip bazı yerlerdeki ifadeleri çıkarmış veya başka 
hatalar yapmıştır” diye yazar (Schmidt, age., Cilt 1, s. 417’den çevrilmiştir). Yapılabilecek bir el yazısı analizi 
bu notun, Kieffer tarafından yazılıp yazılmadığını dolayısıyla kâtip kopyasını kullanıp kullanmadığını 
belirleyecektir.  



 

 

Eski ve Yeni Ahit’in kitaplarını içeren bu çift cilt kitap günümüzün A4 kâğıdından biraz daha küçük bir boyutta 

27 cm olarak basılmıştır. Daha sonra basılan Türkçe Kitabı Mukaddes baskıları ise harekesiz basıldıkları için 

daha küçük boyutlarda basılmışlardır. 1819’da çıkan Yeni Ahit ve 1866’da basılan Yeni Ahit’in boyutları 22 

cm’dir. 1886 baskısı Kitabı Mukaddes 21 cm, 1911’de basılan İncil ise 19 cm’dir. Matbaa harflerinde yapılan 

yenilikler kitabın daha küçük basılmasını sağlamıştır. Daha sonra basılan kitaplardaki harfler 1827 baskı Kitabı 

Mukaddes’inki harflerden daha canlı olmalarına rağmen daha küçük ve harekesiz oldukları için okunmaları daha 

zordur. Kuran-ı Kerim’in harekeli Arapçasını okuyabilen Türkler çoğu zaman harekesiz yazılan Osmanlı 

Türkçesini okuyamadıklarını söylerler.  

Kieffer’in 1819 ve 1827 yıllarında tashih ettiği kitaplar gayet önemlidir. Çünkü bu kitaplar üzerinde çalışan 

tercümanların tümü - Bobowski, Kieffer, von Diez - Türkçeyi devlet memuru iken öğrenmiş yabancılardı. 

Misyoner değillerdi. Kitabı Mukaddes’in Türkçesinin ancak düzenli bir kilise teşkilatı çalışmayı ele alınca 

basılabilmiş olması dikkate değerdir. Mali kaynak, teşkilatlanmış bir kuvvet ve çatışmaları çözüme 

ulaştırabilecek bir heyetin varlığı Kitabı Mukaddes’in Türkçesinin tamamlanması için gerekliydi.  

Basıldıktan 25 sene sonra Kieffer’in Yeni Ahit’inin gözden geçirilmesi ihtiyacı doğdu. Ancak bir 25 sene daha 

geçtikten sonra yani Kieffer’in baskısından yarım yüzyıl sonra, 1878’de Osmanlıca Kitabı Mukaddes’in tümü 

tamamen tashih edilebildi. Bu arada da 1827 baskısını esas alan Türkçe Kitabı Mukaddes Ermeni ve Rum 

harfleriyle basıldı. Bu baskılar da bir anlamda Kieffer’ın işini gözden geçirip Türkçesini yenilemişlerdir. 

1852 – Kitab-ı Sifr ül-Halika ve Mezamir-i Davud (Yaratılış Kitabı ve Davut’un Mezmurları) 
Londra: İEKMŞ. Kieffer’in Tekvin kitabı ve Mezamiri Davutuna Türabi Efendi tarafından 
yapılmış bir tashih. 154 sayfa  

Türkçe Kitabı Mukaddes’e yapılan bu ilk tashih gayet nadir bir kitaptır. Bilinen tek nüshası British 

Library’dedir. Başka bir kütüphane ya da koleksiyonda bulunduğuna dair bir bilgimiz yoktur. Elçin, bu kitabın 

ikinci baskı olduğunu belirtmektedir. Ancak Kieffer’in Kitabı Mukaddes’inin ilk baskı olmasını kastetmiş 

olabilir.141 

MacCallum, 1942 senesinde makalesini hazırlarken Türkiye’deki Kitabı Mukaddes Şirketi’nin arşivlerine 

erişebilmesine rağmen bu kitapçığın tercümanı Türabi Efendi’nin hayatına ilişkin bir bilgi bulamamıştır.142 

Türabi Efendi’ye dair bilinen tek şey ilk Türkçe yemek kitabını yazmış olduğudur!143  

1853 – Kitab-ı İncil-i Şerîf. İngiliz ve Ecnebi Kitabı Mukaddes Şirketi. [Londra:] William Watts nam 
şahıs tabhanesi. 

Bu kitap Kieffer’in İncil nüshasına Türabi Efendi’nin tashihi olup British Library’de ve Ankara’daki özel bir 
                                                             
141 Elçin bu kitabın el yazması bir nüshasının da Oxford’da Thomas Hyde’in elinde bulunduğunu da 
belirtmişti (1976, s. xi). Hyde’taki Ali Bey’in el yazmasının Tekvin ve Mezamir’in kopyaları olduğunu mu 
demek istemişti? Bu iddiaya dair hiç bir kaynak göstermemektedir. Elçin acaba yanılmakta mıydı?  

142 MacCallum (1942), s. 61. 

143 Türabi Efendi, The Turkish Cookery Book: A Collection of Receipts, from the Best Turkish Authorities 
(1865). Kessinger Basımevi tarafından 2008’de yeniden basılmıştır. 



 

 

koleksiyonda bulunmaktadır. 1850’lerde yapılan tüm gözden geçirmelerin baskısının Londra’da ve İngiliz ve 

Ecnebi KMŞ tarafından yapılmış olması dikkat çekicidir. İngiliz ve Ecnebi KMŞ’nin o yıllarda Türkiye’de 

matbaa işletmesi henüz yoktu. Amerikan Bord İzmir'de bir neşriyat dairesi kurmuş ancak bu daire bilinmeyen 

sebeplerden dolayı bu kitabın basılmasında  kullanılmamıştır.144 

1855 – El-İncil ila rivayet-i Matta el-Aziz (İncil-i Matta) Londra. Tercüme eden: Türabi Efendi’nin 
nüshasını tashih eden James W. Redhouse. Çift dilli, Türkçe – İtalyanca ve İtalyanca - Türkçe 
olarak iki ayrı nüsha halinde basılmış.  

Schröder’in 1739 yılında çıkan Tekvin kitabının ilk dört babının Türkçe – Latince nüshasından sonra 

bu kitap Türkçe Kitabı Mukaddes’in ilk çift dilli baskısıdır. İtalyanca, Akdeniz sahillerinin ortak 

iletişim diliydi.  

1857 – Kitab ül-ahd el-cedid el-mensub ila Rabbina İsa el-Mesih (Rabbimiz İsa Mesih’in Yeni 
Ahdinin Kitabı). Londra: William Watts nam şahıs tabhanesi (?). İngiliz ve Ecnebi KMŞ. Tashih 
eden : Türabi Efendi ve James W. Redhouse.  

Redhouse’ın Kitabı Mukaddes tercümesine olan ilgisi 1853’teki Kırım Savaşı’nda Türabi Efendi’nin İncili'nin 

tüm baskılarının satılmasından sonra başlar.145 Redhouse’ın yazmış olduğu İlk Türkçe – İngilizce sözlük 

1855’te yayımlanır. Sonraları hazırladığı daha kapsamlı sözlükleri ve İngilizce yazdığı Osmanlı Türkçesi 

dilbilgisi kitapları büyük övgü alır. Bunların yanı sıra William Paley’in Evidences of Christianity (Hristiyanlık 

İspatları) kitabını İngiliz misyon cemiyeti olan ve Müslümanlara ilgi göstermeye başlayan “İncil’in Yayma 

Cemiyeti” (SPG) için Türkçe’ye çevirir. Ancak Kitabı Mukaddes çevirmeni olarak çok uzun süre çalışmaz. 

Aforoz edilmiş bir Avrupalı olan James Redhouse henüz genç bir adamken İngiltere’den İstanbul’a gelen bir 

gemiden izinsiz ayrılır ve teknik ressam olarak çalışmak üzere Osmanlı donanmasına kabul edilir.146 Dil 

becerileri her ne kadar fevkalade olsa da Redhouse Hristiyanlığı kalben yaşayan bir inanlı değildi, ne İbranice ne 

de Yunanca biliyordu. Bu yüzden de kitabında kullandığı dil çok fazla eski tarz Arapça ve Farsça kelimeler 

içeren Osmanlıcı öğeler barındırdığı için İstanbul Hristiyanları tarafından eleştirilmişti. 1845 yılında Ermeni 

Protestan Kilisesi  kurulmuş ve önderleri tercümanların  işlerine dair kendi fikirlerini bildirmeye başlamışlardır.  

İncil-i Yuhanna’nın 1. bölüm 6. ayetini örnek olarak incelersek yapılan ılımlı düzeltmeleri görebiliriz. 1827 

baskısında Allah’dan gönderilmiş bir adam var idi ki onuŋ adı Yuhanna idi derken Türabi Efendi ve Redhouse 

üç küçük tashihle Allah’dan irsâl olunmuş bir adam var idi ve onuŋ adı Yahya idi derler. Bu tashihler aslında 

                                                             
144 Kütüphane kataloglarından biri Türkçe bir Yeni Ahit'in 4. baskısının  1853 yılında İstanbul'da Hariton 
Manasyan Matbaasında basıldığını göstermektedir. Bu kitabın 4. baskı olması Türabi Efendi'nin yeni çevirisiyle 
aynı kitap olamayacağını açıklar. Bunun hatalı bir girdi olduğu sayfa sayısının (637 sayfa) Schauffler ve Selim 
Efendi'nin 1866 yılında hazırlamış oldukları çeviriyle aynı olarak verilmiş olması ile açıklanabilir (aşağıdaki 
bölüme bakınız). 

145 Carter V. Findley, “Sir James W. Redhouse (1811-1892): The making of a perfect Orientalist?” Journal of 
the American Oriental Society 99: 573-600 (1979); Redhouse’un yaptığı Kitabı Mukaddes tercümeleri 
çalışmalarına atıf için bkz. s. 583. 

146 URL: http://www.gutenberg.org/cache/epub/14780/pg14780.txt.   



 

 

üç farklı alandadır: 1) Yuhanna sözcüğü yerine Yahya diyerek Vaftizci Yahya/Yuhanna’nın Kuran-ı Kerimde 

geçen adını benimsemek ve onu İncil yazarı Yuhanna’dan ayırt etmek. 2) 18. yüzyılın sözdiziminde sıklıkla 

kullanan Farsça ilgi bağlacı olan ki takısından kurtulup yerine ve bağlacını kullanmak. 3) Hem Ali Bey’in el 

yazmasında hem de 1819 baskısı Yeni Ahitte kullanılan ve Türkçe bir sözcük olan göndermek yerine Arapça bir 

kelime olan irsâl kelimesini seçerek Kieffer’in kullanımını tersine çevirmek. Belirli kelimelerin 

Arapçalaştırılmasına başka birçok ayette de karşılaşılır. Örneğin İncil-i Yuhanna 8:10’da Kieffer Ey ‘avrat şul 

seni kovalayanlar kandadır, üzeriŋe hiç kimse hükm etmedi mi? derken, Türabi ve Redhouse; Ey ‘avrat ol seni 

ithâm edenler nerededirler, aleyka hiç kimse hükm etmedi mi? demişlerdir. Burada Türabi ve Redhouse Eski 

Türkçe şul ve kanda kelimelerini gözden geçirerek okuyucuya yardım etmiş olsalar dahi Türkçe öze sahip 

kovalamak fiili ve üzerine zarfı yerine Arapça ithâm ve aleyka sözcüklerini seçmişlerdir.  

Türabi ve Redhouse’ın bazı bölümlerde kullandıkları Arapça ve Farsça sözdizimi ilkeleri (izafet) çağdaş 

okuyucu için neredeyse anlaşılmazdır. Yakup’un Mektubu 1:16-18’de ayeti şöyle yazmışlardır: “Ey sevgỉli 

karındaşlarım yaŋılmayıŋ. Her bir mevhibe-i hayriye ve her bir mevhibe-i kâmile yukarıdan olup nûrlarıŋ 

babasından nüzul olur ki onuŋ katında teġayyür ve tahallüfüŋ şâibesi yokdur. Ol kendi irâdesinden olarak hakk 

kelâmı ile bizi tevlîd eyledi tâ ki biz mahlûklarınıŋ bir nev-i nevbâvesi olayız.”Ali Bey’in tercümesi ve 

Kieffer’ın tashihinde bile bu ayetler zoraki ve yapmacık durmaktadır. Türabi ve Redhouse metni keyfi ve ağır 

bir biçimde Arapçalaştırmışlardır. Yüksek Osmanlı Türkçe’sinde yazmaya çalışmış gibi görünüyor olsalar da 

halefleri Selim ve Schauffler; Türabi ve Redhouse’ın izafet’i aşırı kullanımlarını tasfiye edip birçok yerde 

Arapça ve Farsça ifadeler yerine Türkçe’yi kullanarak daha uyumlu bir edebi tercüme üretmişlerdir. 

Tüm bunlara rağmen 1857’de yapılan bu Ahd-i Cedid baskısı, Kieffer’in 1827 baskısından daha doğaldır. Yeni 

Osmanlıca matbaacılık üslubünden etkilenen Türabi Efendi ve Redhouse, Kieffer’in Avrupa dilleri usulünce 

yazdığı ve kulağa garip gelen Türkçe cümle yapısına sahip ayetleri tashih etmişlerdi. Bu sayede, düzeltilmiş bu 

cümleleri okuyanlar daha iyi bir Türkçe okudukları hissine varıyorlardı. Ancak Türabi Efendi ve Redhouse işe 

en başından yeni bir tercüme yaparak başlamamışlardı. Sadece Kieffer’in Yeni Ahit’inden cümleleri olduğu gibi 

alıp gerekli gördükleri birçok yerde sözcükleri gözden geçirip sözdizimini tanzim etmelerine rağmen Kieffer’e 

dayanmış oldukları açıktır. Hâlbuki 19. yüzyılın ortalarında meydana çıkmış ve Osmanlı Türkçesini etkilemiş 

olan “neoklasik” (Farsça izafetiyle ilgili) uyanışının zarif Osmanlı üslubu doğrultusunda asıl ilerleyen ürünler 

1860’larda Schauffler’in çalışmaları olmuştur (bir sonraki bölüme bakınız).  

1857 baskısı bu kitap dijital ortama aktarılmıştır. Bir bölümüne de internet üzerinden ulaşmak mümkündür.147 

Ancak, internette bulunan dijital nüshanın altındaki açıklama “Kitabın bu baskısı, Kitab-ı Mukaddes alimi 

Ebenezer Henderson’un [A. Bey’in daha önceki eserinin eksiklikleriyle ilgili] yaptığı gerekli eleştirmelerin bir 

ürünüdür” demekle tarihsel olayları yanlış bir biçimde ifade etmektedir. Henderson’un düzeltmelerine dair 

husus 1827 baskısı Kieffer’in tercümesi bölümünde ele alınmıştır. Türabi Efendi ve Redhouse’ın 1850’lerdeki 

çalışmaları 1820’lerin ihtilaflarından bağımsızdır.  

Kitabı Mukaddes’in Türk Müslümanların üzerine bıraktığı ilk etkiler 

                                                             
147 http://www.archive.org/details/1857TurkishTurcTurkeiTurqueNouveauNewTestamentIncilInjilKitabi_349, 



 

 

1856’da Osmanlı topraklarında din özgürlüğü olduğunu bildiren bir Hatt-ı Himâyun ilan edilmişti. Ya da o 

çağlarda bunun öyle olduğu düşünülüyordu. İngiliz büyükelçisi, Sultan Abdülmecid’e Türkçe bir Kitabı 

Mukaddes hediye ederek bu fermanın ilanını kutlamıştı.148 (Bu nüsha Kitabı Mukaddes’in tümünü içeriyorsa o 

halde Türabi Efendi’nin 1853 baskısı İncil’i değil, 1827 baskısı Kitabı Mukaddes olmalıdır). Ancak Avrupa’nın 

bu olay karşısında duyduğu sevincin ömrü kısa oldu.  

İngiltere ve Fransa’nın Kırım Savaşı esnasında Türkiye’yle ittifak yapması bu iki ülkeye din özgürlüğü 

hususunda Osmanlı’yı zorlamaya fırsatı vermişti. Öncelikli niyet Osmanlıdaki Hristiyan azınlıkları korumak 

olsa da bu ferman sayesinde Müslümanlara da İncil müjdesini yayma süreci başladı.149 Amerikan Bord Heyeti 

(ABCFM), İngiliz İncili Yayma Cemiyeti (SPG) ve Anglikan Kilisesi’nin Misyoner Cemiyeti (CMS) personeli 

bu ev toplantılarına teşfik etmişlerdi. 

“1864 tarihinden itibaren [Hristiyanlığı] merak eden ve ihtida eden bir Müslüman dalgası oldu, elliden fazla 

Türk erkek, kadın ve çocuk vaftiz edildi (1857-1877).. Bir günde on yetişkinin vaftiz olduğu görülmüş ve 

böylece ehl-i müslimden olanlar için İsevi bir cemaat kurulması umudu bile doğmuştur.”150 İki Türk, 

Canterbury’deki St. Augustine Misyoner Koleji’nde 1860 senesinde eğitim almaya başladı. Bunlardan biri, daha 

sonraları Türkçe Dilbilgisi üzerine yazılan bir kitaba katkıda bulunan Mahmud Efendi (ölümü 1865, Malta), 

diğeri de Kitabı Mukaddes tercümesinde kilit bir isim haline gelen Selim Efendi’dir.151  

17   Temmuz   1864   tarihinde   ehl-‐‑i   müslimden   gelen   İsevi   Türklere   karşı   bir   zulüm   dalgası   başladı.  

Tutuklananlar   ya   hapse   atıldı   ya   da   ortadan   kayboldu.   Osmanlı   hükümeti   de   Hristiyanların  

Müslümanlara   yönelik   tebliğine   artık   izin   verilmediğini   İngiliz   Büyükelçiliğine   bildirdi.   Hatt-‐‑ı  

Himâyun’da  belirtilen  din  özgürlüğüne  Avrupalı  ve  Hristiyanlarca  çok  büyük  umutlarla  yaklaşıldığı  

açıkça  görülmektedir.  Müslümanlara  İncil-‐‑i  Şerif’i  tebliğ  etme  döneminin  sonucunda  bir  Türk  kilisesi  

doğmasa  da  bunun  neticesinde  Osmanlıca  Kitabı  Mukaddes  tashih  edildi.  Amerikan  Bord  Heyeti’nin  

liderliğinde  ve   İngiliz  ve  Ecnebi  Kitabı  Mukaddes  Şirketi’nin  mali  desteğiyle  yapılan  bu  Osmanlıca  

tashih,  Türkçe’yi  ana  dili  olarak  bilen  Rumlar  ve  Ermeniler  için  daha  önce  yapılmış  olan  Karamanlıca  

ve  Ermeno-‐‑Türkçesi  (Ermeni  harfleriyle  yazılan  Türkçe)  tercümelerden  de  etkilendi  (aşağıda  3.  ve  4.  

bölümlere  bakınız).   

                                                             
148 Cooper, s. 22. 

149 William G. Schauffler, Autobiography: for forty-nine years a missionary in the Orient  (New York: A.D.F. 
Randolph, 1887), s. 205f.  URL: http://www.archive.org/details/autobiographyofw00scha. 

150 Lyle van der Werff, Christian Mission to Muslims: The record: Anglican and Reformed approaches in 
India and the Near East, 1800-1938 (South Pasadena, Cal.: William Carey Library, 1977 [1942], s. 162. 

151 Schauffler (1887), s. 199, 232. Mahmud ve Selim Efendi’nin Canterbury’deki kolejde sınıf arkadaşlarıyla 
çekildikleri bir resim: http://www.machadoink.com/Students%20of%20St%20Augustines%20College.htm. 
Selim daha sonra Hristiyan bir isim alıp Muhterem Edward Williams ismi ile papaz olarak atanmıştır. 



 

 

1862 – İncil-i Şerîfiŋ tercümesiniŋ gûnesi olmak üzere ol kitâb-ı mukaddesiŋ işbu cild-i evveli 
Harûtûn nâm tabâ'ıŋ matbaʿasında tab ve temsil kılınmışdır - 1862 fi sene-i milâdiye 
[İstanbul]. Tashih edenler : William G. Schauffler, William Goodell ve Selim Efendi.  

19.   yüzyıl  Kitabı  Mukaddes   tercümanları   arasında  Wilhelm152  Gottlieb   Schauffler   (1798-‐‑1883)   ilginç  

bir  geçmişe  sahiptir.153  Çiftlik  kolonisi  yöneticisi  Odessalı  bir  adamın  oğlu  olarak  dünyaya  gelen  W.G.  

Schauffler  “Rusya  Almanıdır"ʺ.  Amerikan  Bord  Heyeti’nin  Osmanlı  toprağında  göndermiş  olduğu  iki  

esas   misyonerinden   biri   olan   Jonas   King’le   1826   yılında   İzmir’de   tanışmıştır.   King,   Scauffler’i  

Massachusetts   eyaletindeki   Andover   İlahiyat   Fakültesine   gitmesi   konusunda   teşvik   etmiştir.   Bu  

okulu  bitirdikten  sonra  Prof.  de  Sacy’le  Arapça,  Ali  Bey’in  el  yazmasının  düzeltmelerini  yeni  bitirmiş  

olan  Kieffer’la  da  Türkçe  çalışmak  için  Paris’e  gider.  Schauffler,  1832’de  İstanbul’a  döner.154 Bundan  

bir   yıl   önce,   1831’de   İstanbul’a   gelen   William   Goodell,   Amerikan   Bord   Heyeti’nin   İstanbul’da  

yerleşen  ilk  üyesidir.  Her  ikisi  de  Protestan  Üniter  (Tevhid)  Kilisesi’nin  etkisindeki  Harvard  İlahiyat  

Fakültesi’ne  yeni  bir  alternatif  olarak  görülen  Andover  mezunu  kişilerdir.    

Schauffler,   Osmanlı   topraklarında   yaşayan   Seferad   Yahudilerinin   İbrani   -‐‑   İspanyol   kökenli   Yahudi  

lisanı   olan  Ladino  dilinde   bir   Eski  Antlaşma  hazırlamış155   ve  Amerikan  Bord  Heyeti’nin  Osmanlı  

Yahudilerine  Hristiyanlığı   ulaştırma   vazifesini   yirmi   beş   yıl156   boyunca   yönetmiştir.   1850   yıllarının  

sonunda   da   dikkatini   Osmanlı   Türkçesi   tercümelere   çevirmiştir.157   Goodell’in   Ermeni   alfabesiyle  

yazılmış  Türkçe  baskı  Kitabı  Mukadddes’i  Osmanlı  Türkçesinin  Arapça  harflerine  çevirme  görevini  

de  üstlenmiştir.  Ancak  bu  görev  ona   fazlasıyla  zor  gelmiştir,   çünkü  kendi   teşhisine  göre  Ermeni  ve  

Rum’ların   konuştuğu  Türkçe   “Osmanlı’nın   kabul   edemeyeceği   kadar  …  kaba  ve   yozdur”   ve   “aynı  
                                                             
152 İsmi İngilizce kaynaklarda be kütüphane kataloglarında her zaman William olarak yazılmıştır. Schauffler’le 
ilgili Almanca yazılmış bir kaynak bulamadım.  

153 Schauffler (1887), age.;  G.H. Anderson, age., s. 595f.  

154 Joseph K. Greene, Leavening the Levant (Boston: Pilgrim Press, 1916), s. 71. URL: http://www.archive.org/ 
details/leaveninglevant00greerich.  

155 Avrupa Yahudilerinin Almancaya benzeyen ancak İbranice, Aramice ve Slav dillerinden kelime ve ek 
ödünç almış olan Yidiş ya da Yidçe olarak adlandırılan dili bu Yahudiler için ne ise, Osmanlı Yahudileri için de 
Ladino ya da diğer ismiyle Yahudi İspanyolcası oydu. Konuşma dili İbranicesinin;  İspanyolca, Türkçe, Lehçe 
ve Almancayla karışımı bir dil olan Ladino da Yidiş gibi bugün ölmekte olan bir dildir. Ancak her iki dil de 19. 
yüzyılın hâlâ güçlü ve yaşayan dilleriydiler. Freely, Sabetay Sevi hakkında yazdığı kitabını, 1990’larda Edirne 
garında Ladino dilinde şarkı söyleyen bir temizlikçi kadını duyması olayını anlatarak bitirir.  

156 Rufus Anderson, History of the Missions of the American Board of Commissioners for Foreign Missions to 
the Oriental Churches (Boston: Congregational Publishing Society, 1872), Cilt. 1, bölüm 30.  

157 Greene, s. 22’de tarihi 1856 olarak belirtmektedir. Cooper, s. 23f, ve Nilson s. 134, ise 1858 demektedirler. 
Schauffler ise herhangi bir tarih vermemektedir.  



 

 

terimler  farklı  uluslarca  apayrı  biçimlerde  ifade  edilmiştir.”158 Bu  durumun,  Müslümanlara  Ermeni  

ve  diğer  Hristiyan  azınlıklara  uygulanan  yaklaşımdan  daha   farklı  yöntemlerle  yaklaşılması  gerekip  

gerekmediğinin   sorulmasına   yol   açmaya   başladığını   söyleyebiliriz.   Aslında   bu   kültür   bağlamına  

uyarlama  sorunundan  kaynaklanan  ihtilaflar  bugün  hala  çözülebilmiş  değildir.    

Schauffler’in   baskısın   yaptığı   ilk   kitap   ehl-‐‑i   müslimden   gelen   Hristiyan   Selim   Efendi   ile   işbirliği  

içinde  Kırım  Savaşı’ndan  sonra  doğan  ruhsal  uyanış  zirvedeyken  hazırladığı  Matta,  Markos,  Luka  ve  

Yuhanna’ya  göre  İncil-‐‑i  Şerif  ve  Resullerin  İşleri  içeren  bir  kitaptır.  Hem  ehl-‐‑i  müslim  İsevileri  hem  de  

Türkçe’yi  Arap  harflerinden  okuyabilen  Arap  Ortodoks,  Ermeni  ve  Rum  gibi  Osmanlı  Hristiyanları  

bu  kitabı  gayet  iyi  karşılanmıştır.   

1865 - İncil-i Şerif ile Tefsiri. İstanbul: Erzincanlı Artin Minasyan ve Şirketi Matbaası. 400 sayfa.  

Henüz  inceleyemediğim  bu  kitap  Sayın  Talat  Öncü’nin  koleksiyonunda  “BDK  -‐‑  ÖZEGE;  9130”  olarak  

listelenmiştir.   

1866 - Kitab ül-ahd el-cedid el-mensûb ilâ Rabbina İsa el-Mesih (Rabbimiz İsa Mesih’in Yeni 
Ahdi’nin Kitabı). Tercüme edenler: Schauffler ve Selim Efendi. İstanbul: Hariton Matasyan 
Matbaası, 637 sayfa.  

Kitabı  Mukaddes’in   eski   tercümelerinin   listesini   içeren   bir   kataloga   göre,   “1862   baskısı   İncil-‐‑i   Şerif  

bölümleri   ve   Resullerin   İşleri   bu   baskı   için   tashih   edilerek   Lisan-‐‑i   Yunani’den   yeniden   tercüme  

edilmiştir.”159  Bu  tercüme  artık  kulağa  gelişmiş  Türkçe  edebiyatının  sözdizimi  hatta  çağdaş  Türkçemiz  

gibi   gelmektedir.  Çünkü  Kieffer’in   tercümesinde   sık   sık   kullandığı   Farsça   ilgi   bağlacı  –ki   yerine  bu  

hususta   Ali   Bey’in   biçemine   dönerek   ilgi   cümlecikleri   Türk   dilinin   sözdizimi   kurallarına   göre  

düzenlenmiş  ve  birçok  yerde  de  Ali  Bey’in  sözcük  seçimini  Kieffer’inkine  tercih  edilmiştir.    

1866  baskısı  bu  kitap  Kırım  Savaşı  ve  Hatt-‐‑ı  Hümayun  sonrasında  beliren  yeni  açık  dönem  sırasında  

Müslüman   meraklılar   arasında   yayılmıştır.   Schauffler   ve   Selim   Efendi   tashihlerinde   tercümeyi   19.  

yüzyıl  ortalarının  neoklasik  Türkçe  biçemine  uyarlayarak   tamamen  Müslüman  odağa  uygun  olarak  

temellendirmişlerdir.   Ancak   buna   rağmen   Arapça   kelime   ve   söz   öbeklerini   gereğinden   fazlaca  

kullanmış   olmakla   itham   edilmişlerdir.   Fakat   aslında   hem   Kieffer,   hem   de   Türabi   Efendi   ve  

Redhouse’tan   daha   sık   bir   biçimde   basit   Türkçe   kelime   seçmişlerdir.   Buradaki   zorluk   “hem   az  
                                                             
158 Cooper, s. 25.  

159 Thomas H. Darlow and Horace F. Moule, ed., Historical Catalogue of the Printed Editions of Holy 
Scripture in the Library of the British and Foreign Bible Society, 2 Cilt. (London: Bible House, 1963 [1903-11] 
ve New York: Kraus, 1963). Darlow ve Moule’a WorldCat.org’daki bir notta atıfta bulunulmaktadır.  “Tüm 
[İncil]’ünün J.W. Redhouse tarafınan tashih edildiği”’ni söylemeleri bu baskıyı, 1857 baskısı Yeni Ahit’i 
karıştırmış olduklarını  göstermektedir.  



 

 

eğitimli   [Türk   ya   da   Ermeni]   okuyucuya   anlaşılabilir   bir   dil   üslubu   yaratmak   hem   de   iyi   eğitimli  

[Müslüman]   okuyucuya   çekici   gelen   bir   tarz   benimsemek”160   olarak   nitelendirilebilir.   Schauffler   ve  

Selim  Efendi’nin  çalışmaları,  tercümede  azınlık  Osmanlı  Hristiyanlarının  sade  Türkçesini  tercih  eden  

misyonerlere   umduklarını   vermedi.   Müslümanların   aynı   Osmanlıca   Kitabı   Mukaddes’i   Arap  

harflerinde,  Hristiyanların  ise  Ermeni  ya  da  Karamanlı  harflerinde  okumaları  bu  duruma  bağlı  olarak  

gelişen   amaçtı.   1878   ve   1886  Kitab-‐‑ı   Mukaddes   baskıları   1866   baskısı   İncil-‐‑i   Şerif’in   kesin   ve   doğru  

sözdizimini   esas   almıştır.   Bunun   yanı   sıra   kelime   haznesi   basitleştirilmiş   ve   farklı   dillerin   etkisi  

azaltılmıştır.  

Aynı  zamanda  bir  “Kitabı  Mukaddes  Evi”  1867  yılında  Amerikan  Kitabı  Mukaddes  Şirketi  ve  İngiliz  

ve   Ecnebi   Kitabı   Mukaddes   Şirketi’nin   ortak   teşebbüsü   olarak   inşa   edilmiştir.161   Bu   cemiyetin  

Sirkeci’deki   birçok   binasından   ilki   Galata   Köprüsünden   yukarı   çıkan   tepede,   1872   tarihinde  

tamamlanmıştır.162   1856   yılından   beri   Amerikan   Kitabı   Mukaddes   Şirketi’nin   doğu   Akdeniz’deki  

temsilcisi   olarak   çalışan   Isaac   Bliss   bu   teşkilatın   tasarısını   düzenleyen   kişidir.   1883’te   hazırladığı  

raporda  Malta’da  ilk  matbaanın  1815’te  kurulmasından,  1833’te  de  önce  İzmir’e  daha  sonra  İstanbul’a  

taşınmasından  itibaren  Kitabı  Mukaddes  tamamının  ya  da  belirli  kısımlarının  30  farklı  dilde  2  milyon  

baskı   yaptığını   belirtmiştir.163  Tabii   ki   bu   rakam  sadece  Osmanlı  Türkçesini  değil  Avrupa  dilleri   ve  

Osmanlı  halklarının  konuştuğu  başka  lisanları  da  içeriyordu.    

1868  -‐‑  Mezamir-‐‑i  Davud.  İstanbul:  Minasyan  (=Hariton  Matasyan?)  Matbaası.  Tercüme  eden:  Wilhelm  
G.  Schauffler.  

Davud   Peygamber’ın   Mezmurlarının   bu   tercümesi   pek   de   iyi   karşılanmamıştır.   Osmanlı  

                                                             
160 Nilson, s. 135 

161 Wosh, s. 244.  

162 1915 yılında Greene, Amerikan Protestanlarının Türkiye’deki hizmetinin tarihine ilişkin ayrıntılı bir yazı 
yazar:  “Tüm engellere rağmen Dr. Bliss Kitabı Mukaddes Şirketi binalarından ilkinin bitişini 1872’de görme 
sevincini yaşadı. Bina, sarımtırak taştan inşa edilmiş, beş katlı ve yangına dayanıklıdır. Zemin kattaki dükkânlar 
kiraya verilmiştir. Bir üst katta ise Amerikan Kitabı Mukaddes Şirketi’nin temsilcisinin ve Amerikan Bord 
Heyeti’nin [ABCFM] finans ofisleri ile Kitabı Mukaddes baskıları ve kitapları için ambar odaları 
bulunmaktadır... Aynı satıhta üçüncü bir bina da 250 kişinin sığabileceği bir kilise olarak kullanılmıştır… 
Arsanın ve binaların toplam maliyeti 60.000’i abone bedeli ve kira gelirlerinden olmak üzere 100.000 doları 
geçmiştir. Kira gelirlerin yıllık toplamı olan 4000 dolar; vergiler, sigorta, onarım ve mülkün genişletilmesi ile 
bir kısmı da kilisedeki Rumca ve Türkçe ibadetine destek olarak kullanılmaktadır. Kitabı Mukaddes Şirketi’nin 
mülkü; New York eyalet kanunlarına göre düzenlenmiş, yıllık olarak mütevelli heyeti tarafından seçilen yerel 
bir danışma kuruluna sahip ve kendi kendine varlığını sürdürebilen New York’taki bir mütevelli heyeti 
tarafından yönetilmektedir” (age., s.129f.).  

163 G.H. Anderson, age., s. 69; Cooper, s. 18. 



 

 

Hristiyanlarının  çoğunluğu,  Schauffler’in  ürettiği  her  yeni  çeviride  daha  süslü  bir  Türkçe  kullandığı  

düşünmüşlerdir.  Tercüme  hususunda  iki  ayrı  yaklaşımın  savunucularının  ikisi  de  uzun  süre  Türkiye  

deneyimine  sahip  kişilerdi.  Kitabı  Mukaddes  tercümeleri  için  çalışmak  için  Anadolu’dan  çağrılan  Dr.  

A.T.  Pratt,  Schauffler’e  karşı  çıkmıştı.  Pratt’ın  Goodell’in  Ermeni  harfleriyle  yazılan  Türkçe  Yeni  Ahit  

çevirisine   yaptığı   tashih   başarılıydı.   (Aşağıda   4.   bölüme   bakınız).   Ancak   Pratt   Kitabı   Mukaddes  

tercümesine  dair  sorunlar  çözülemeden  1872  yılında  öldü.  

1873   senesinin   Temmuz   ayında   Amerikan   Kitabı   Mukaddes   Şirketi   ile   İngiliz   ve   Ecnebi   Kitabı  

Mukaddes   Şirketi   tarafından   desteklenen   bir   tashih   heyeti   tercümede   izlenecek   tutum   hususunda  

kesin   bir   ilke   belirlemek   için   toplanır.164   Ermeni   alfabesiyle   yazılan   Kitabı   Mukaddes’in   Osmanlı  

Türkçesi   tercümeler   için  bir   temel  teşkil  edip  etmeyeceği  tartışılır.  Heyet  üyeleri  arasında  Amerikan  

Bord  Heyeti   çalışanlarından   Schauffler,   Elias  Riggs   ve  merhum  A.H.   Pratt’ın   iş   arkadaşı  George   F.  

Herrick  vardı.  İngiliz  üye  ise  Karl  Gottlied  Pfander’in  (1803-‐‑1865)  özellikle  Müslümanlar  için  yazılmış  

ve  Hristiyan  imanını  savunan  Mizan  ul-‐‑Hakk  adlı  kitabının  çevirmeni  İngiltere  (Anglikan)  Kilisesi’nin  

Misyoner  Cemiyeti’nden  R.H.  Weakley’di.  Heyet  tercümede  izlenecek  yöntemi  ve  usulü  tesis  etmek  

için  deneme  olarak  ilk  önce  Tekvin  (Yaratılış)  bölümünü  tercüme  etti  ve  daha  sonra  İncil’e  yöneldi.    

Tam   bu   noktada,   1873’ün   Aralık   ayında   Schauffler   kötü   olan   sağlığı   ve   “uzlaşılamayacak   fikir  

ayrılıkları”   sebebiyle   heyetteki   görevinden   istifa   etti.   Heyetteki   diğer   üyeler   Ermeni   alfabesiyle  

yazılmış  Türkçe’nin  Osmanlı  Türkçe’si  için  temel  alınmasında  karar  kıldılar.165  Schauffler,  Amerikan  

Bord   Heyeti’ndeki   görevinden   de   heyetin   özellikle   Müslümanlara   müjdeleme   kısmı   kurulmaması  

yönündeki   kararı   sebebiyle   ayrıldı.166   Moldova’ya   taşındı,   Osmanlı   Türkçesine   tercüme   ettiği  

Tevrat-‐‑ı   Musa   ve   Yeşaya   Peygamber’in   kitabını   Viyana’da   basımını   gördü   (masrafları   Amerikan  

Kitabı   Mukaddes   Şirketince   karşılamasına   rağmen   bu   baskı   genelde   “bağımsız   nüsha”   olarak  

adlandırılır).   Daha   sonra   da   Amerika’ya   döndü.   Otobiyografisi   kendisi   öldükten   sonra   1887’de  

basıldı.167   

1872 — Sifr-ü Tekvin el-Mahlûkât — Bereshit. Miciçde tab olunmuş fi sene 1872 el-mesihiyye. 88 
sayfa.  

Sol sayfalarda Tevrat’ın ilk kitabı olan Tekvin’in Türkçesi sağ sayfalarda da İbranicesi bulunan çift 

                                                             
164 Cooper, s, 28. 

165 Cooper, s. 37. 

166 Schauffler (1887), s. 235.  

167 Schauffler (1887), URL: http://www.archive.org/details/autobiographyofw00scha.  



 

 

dilli bir kitaptır. Schauffler'in Türkçe'ye çevirdiği Tekvin kitabı olabilir ancak kitabın sadece kapak 

sayfasını görebildim.168 Bu sayfada matbaacı Latin harfleriyle "Türkçe & İbranice Tekvin" şeklinde 

bir not düşmüştür. Worldcat sitesi baskı yerini Viyana olarak verirken, kapakta Osmanlıca Miciç adlı 

bir yer gösterilmektedir.  

1873 — Ravi Sadık yani Kütüb-ül-ahd el-atik ve ahd el-cedidin havi olduğu hikâyâtın mecmuasıdır 
(Sadık bir dosttan haber yani Eski Ahid ve Yeni Ahid’teki kitaplardan bir hikaye derlemi). 
İstanbul: Papasyan Artin Matbaası. 363 sayfa. 

Cooper makalesinde bu kitaptan bahsetmemektedir. Bir nüshası İstanbul’daki bir sahafta yüksek bir 

fiyata satılmaktadır. Basıldığı matbaa dışında bir yayımcı ismi varsa dahi online satış ilanında bundan 

bahsedilmemektedir.  

1874 – Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’ya göre İncil-i Şerif ve Resullerin İşleri. William G. 
Schauffler ve Selim Efendi’nin 1862 baskısı kitabına KMŞ heyetinin tashihi. 

Tashih heyetinin yayımladığı ilk kitap budur. Elli yıldır süregelen tek yabancı tercüman ve tek yerli 

yardımcı geleneği bununla bir son buldu. Bu baskının ilk taslağı George Herrick ve Ermeni bir papaz 

olan Avedis Konstantin tarafından hazırlandı. Daha sonra taslak Şükri Efendi ve Şemsi Efendi 

(sonraları yerini Ahmet Efendi aldı) tarafından gözden geçirildi. Cooper raporunda, “bu kitabın birkaç 

bin nüshası savaş mevkiinde olan Türk askerlere dağıtılarak kitap hemen kullanılmıştı” der.169 

Bahsedilen savaş 1876’daki Bulgar devriminden hemen sonra başlayan 93 Harbi de denilen 1877-

1878 Osmanlı-Rus Savaşıdır. Hristiyanlara karşı savaşmakta olan Osmanlı askerlere İncil’in 

dağıtılmasına izin verilmesini tahayyül etmek gerçekten de ilgi uyandırmaktadır. Türkiye’nin 

bugünkü laik ordusunda barış zamanında bile hiçbir dini metin dağıtılmamaktadır.  

Cooper tashih heyetinin çalışma yöntemini şöyle anlatır: Taslak anlaşılması zor yerlerde Avrupa dillerine 

yapılan tercümelerle ve Yunanca aslıyla karşılaştırıldıktan sonra,  

cümlenin edebi biçemi ve kesin anlamı Türk değerlendirmecilere sunuluyor ve onlarla tartışılıyordu. 
Bu yapıldıktan sonra, tüm bölümün düzeltilmiş hali yüksek sesle okunuyor ve sonunda düzeltilip 
sorumlu üyelerce de kabul edildikten sonra onaylanıyordu. Ya da çok nadiren oybirliğiyle değil 
ancak heyet çoğunluğunca kabul ediliyordu.170 

1875 – Ahd-i Cedid, yani İncil-i Şerif: Lisan-ı aslı Yunaninden bir tercümedir. İstanbul: Boyacıyan 
Agop Matbaası. Tekrar baskı: 1877.  

Bu İncil-i Şerif çevirisi; Schauffler ve Selim Efendi'nin çevirdikleri ve bir yıl önce basılmış olan Matta, Markos, 
                                                             
168 URL: 
http://books.google.com.tr/books/about/Book_of_Genesis_in_Turkish_and_Hebrew.html?id=2MAeuAAACAA
J&redir_esc=y  

169 Cooper, s. 35. 

170 Cooper, s. 35. 



 

 

Luka ve Yuhanna’yı ve Resullerin İşleri kitablarını içermektedir. Kitap ilk defa bir cep kitabı olarak da 

basılmıştır:  

Ahd-i Cedid’in baskısı o kadar çok ilgi çekmişti ki Heyetteki Türk değerlendiriciler ve onların 
Müslüman arkadaşları kitabın (bir baskısının) daha rahat taşınabilmesi ve tutucu çevreleri rahatsız 
etmemesi için kaliteli matbaa harflerinde ancak küçük boyutta basılmasını istediler.171 

Türk kiliseleri tarafından 2001 yılında yayımlanan İncil’in cep boyutunda da basılması için buna benzer bir istek 

dile getirilmiştir. Ancak 1875 senesinde baskıya yönelik bu isteğin kaynağında ehl-i müslim de vardı.  

1876 – Mezamir: Lisan-ı Asli İbraniden bi-’t-Tercüme. Boyacıyan Agop Matbaası, İstanbul, İngiliz 
ve Amerikan Bibl Şirketleri. 187 sayfa.  

1878 baskısı Kitab-I Mukaddes’ten önce yapılan bir deneme baskısı olduğu belli.  

1876 –İşaya peygambere nazil olan vahyidir Viyana: Adolf Holshaus Matbaası. “W.G. Schauffler 
tarafından hazırlanan bağımsız bir baskı.”172  107 sayfa.  

1877 – Tevrat, yani, Musa peygambere vahyi tarikile nazil olan şeriat ül-lâhik kitabıdır. (Tevrat 
yani Musa peygambere vahiy yoluyla inen yol gösterici Şeriat’ın kitabı). Viyana: Adolf 
Holshaus Matbaası. Tercüme eden: Wilhelm G. Schauffler. 

Schauffler, hem Amerikan Bord Heyeti hem de Tercüme Heyeti’nden istifa edip Türkiye’den ayrıldıktan sonra 

son yaptığı tercümelerin basılması işini Viyana’da ayarladı. Mali bakımdan hala Amerikan Kitabı Mukaddes 

Şirketi ve İngiliz ve Ecnebi Kitabı Mukaddes Şirketi tarafından destekleniyordu.173   

Schauffler ve Selim Efendi’nin çalışmaları, 19. yüzyılın ortalarında Müslüman okuyucu kitlesine 

yönelik yapıldığı ve kültür bağlamına oturtma olgusu bugün hala bir mesele olduğu için Osmanlı 

Türkçesi ve Kitabı Mukaddes tercüme teorisi üzerine çalışanlar tarafından çözümsel bir incelenmeyi 

hak etmektedir. Ne yazık ki bu iki üstadın kitaplarına İstanbul’un sahaflarında rastlanmamaktadır. 

Bunun sebebi büyük ihtimalle Türkçe Kitabı Mukaddes’in yeni bir tercümesi 1878 ve 1885-86 

senelerinde basılınca eskilerin modasının geçmiş olmasıdır. Ancak bu kitaplar Avrupa’daki birkaç 

kütüphanede mevcuttur. 

1877 – İncil-i Matta. 121 sayfa. 1875 baskısı Ahdi Cedid’in Matta bölümünün tashihi ve sonraki yıl 
basılan Kitab-ı Mukaddes’in habercisi.  

1878 – Ahd-i Cedid yani İncil-i Şerif : Matta ve Markos ve Luka ve Yuhanna ve Amâl-i Rüsûl. Der 
Saadet [İstanbul]: Boyacıyan Agop Matbaasında tab olunmuştur. Aynı yıl basılan Kitab-ı 
Mukaddes’in öncülü. 

                                                             
171 Cooper, s, 35 

172 Darlow and Moule, age., WorldCat.org’un kütüphane kayıtlarında bu baskıda alıntılanmışlardır.  

173 Schauffler (1887), s. 235.  



 

 

1878 – Kitab-ı Mukaddes, yani Ahd-i Atik ve Ahd-i Cedid : 'An asıl muharrer bulunduğu İbrani ve 
Keldani ve Yunani lisanlarından bi’t-tercüme… ve İngiliz ve Amerikan Bibel Şirketleri 
masârifiyle. Ma’ârif ‘umumiye nezaret-i celîlesiniŋ ruhsatıyla ([Milli Eğitim Bakanlığı’nın izin 
belgesiyle). Der Saadet [İstanbul]: Boyacıyan Agop Matbaasında tab olunmuştur. Ahdi Atik 832 
sayfa + Ahdi Cedid 250 sayfa.  

Aralık 1878’de, Kieffer’in 1827 baskısı kitabından beri Kitabı Mukaddes’in Türkçe tercümesinin tümü Ermeni 

alfabesi ile yazılan Türkçe (Ermenice değil) tashihiyle ile aynı anda basılmıştır (aşağıda 4. Bölüme bakınız). Bu 

baskı Osmanlı Türkçesi olarak basılan bir Kitabı Mukaddes için Kitab-ı Mukaddes başlığının ilk kullanımıdır. 

Basım yeri olarak geçen Der Saadet (Saadet Kapısı) İstanbul’un Arapça şanlı unvanlarından biridir. Kieffer’in 

Eski Ahit’inden sadece Tekvin Türabi Efendi ve Tekvin ve Mezamir-i Davud Schauffler tarafından tashih 

edildiği için 1875 baskısı Ahdi Cedid’le birleştirilerek 1878 baskısı bu kitap yarım yüzyıldır yayınlanan ilk tüm 

Osmanlıca Kitab-ı Mukaddes’tir.  

Kitabın künye sayfasında Maarif-i Umumiye Nezareti’nin (Osmanlı devrindeki Milli Eğitim bakanlığı) izniyle 

basıldığı belirtilmektedir. Sultan II. Abdülhamid 1876 Anayasasını feshetmiş ve ıslahatçılara karşı baskıcı 

uygulamalarda bulunmuştu. Bu yüzden 1878 baskısı Kitabı Mukaddes’i onayladığı görmek şaşırtıcı olmuştur. 

Sirkeci’deki Kitabı Mukaddes Evi devletten bir baskı izni istememiştir. Sadece Hatt-ı Himâyun çerçevesi altında 

baskıya genel bir izin verilmesini istemiştir. Bu izin önceleri sultanın Müslüman tebaasının dilinde Kitabı 

Mukaddes’e ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle reddedilmiş, ancak İngiliz büyükelçisinin müracaatı sonucu baskıya 

müsaade verilmiştir. Ancak sultan tarafından Kitabı Mukaddes’in basımına verilen bu tesadüfî onay gayet 

kısıtlayıcı bir emsal teşkil etmiştir. Bu andan itibaren Osmanlı İmparatorluğunda basılan tüm kitapların devlet 

tarafından onay verilmesi zorunluluğu doğmuştur. Kitabı Mukaddes’in basılması Avrupalı diplomatların 

etkisiyle olmuştur. Ancak Osmanlı hükümeti onay istenmesi sonraları resmi denetleme (sansür) için fırsat halini 

almıştır.  

Bu kitapta George Herrick ve Avadis Konstantiyan yine baş tercümanlardı. Türk çevirmenler ise yine (emekli?) 

devlet memurları Müslüman Şükri Efendi ile Ahmed Efendi’ydi. Türk ve Arap edebiyatı uzmanı bir Kürt olan 

Keyfi Efendi de tercüme çalışmasının bir parçasıydı. Keyfi Efendi “Kitabı Mukaddes’i çalışması sonucunda 

Mesih’in yolunu seçti.”174 Ancak hiç vaftiz olmadı ve Kitabı Mukaddes Evi çalışanı bir Müslüman olarak 

göründü. Keyfi Efendi ilk başlarda güzel bir hattat olduğu için yazman (kâtip) olarak işe alınmıştı (fotokopi 

makineleri yaklaşık yüzyıl sonra icat edildi). Iraklı bir Yezidi’nin onu İncil-i Şerif’le tanıştırması ve İncil’e 

ilgilenmesi sonucunda da tercüme heyeti tarafından tercümenin dilbilgisi ve sözcük diziminin son gözden 

geçirmelerinin yapılması görevi verilerek şereflendirilir. Bu yüzden de gelecekte yapılacak bütün baskıların esas 

alındığı 1878 baskısı bu Kitab-ı Mukaddes Keyfi Efendi’nin dilini yansıtır. Kendisi 1882 yılında ahirete intikal 

etmiştir.  

Ondokuzuncu yüzyılda bu baskıdan sonra yapılan diğer baskılar bu tercümede çok ufak düzeltmeler yapılarak 

basılmıştır; örneğin Aziz Yuhanna'nın risalelerinin birçok ayeti Türabi Efendi ve J.W. Redhouse'un 1857 

                                                             
174 Twenty-five Years in the Levant (1883); MacCallum (1942), s. 62.’den Isaac G. Bliss’ı alıntılayan Cooper, s. 
31, 



 

 

çevirisinden alınmıştır. Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi Koleksiyonunda bulunan ve baskı tarihi 

belirtilmemiş olan bir kitabın 1878 baskısı Kitabı Mukaddes olduğu sanılmaktadır.175 Bu baskıdaki Tekvin 

kitabının ilk birkaç ayeti ile 1886 baskısındaki ayetlerde çok küçük farklılıklar göze çarpmaktadır.176 Bir sonraki 

baskıda bulunan dipnotlar bu baskıda yoktur.  

1885-1886 – Kitab-ı Mukaddes, yani Ahd-i Atik ve Ahd-i Cedid: An asıl muharrer bulunduğu İbrani 
ve Keldani ve Yunani lisanlarından bi’t-tercüme… ve İngiliz ve Amerikan Bibel şirketleri 
Ma’ârif ‘umumiye nezaret-i celîlesiniŋ 14 Muharrem el-Harâm 1301 ve 3 Teşrîn-i Sânî 1299 
tarîhli ve 752 nûmarûli ruhsatnâmesiyle İstanbulda Boyacıyan Agop Matbaasında tab 
olunmuştur. 1885 baskısı: 1,422 sayfa, dipnotlu. 1886 baskısı: 1,023 sayfa, dipnotsuz.  

Türkiye’de okuma yazma oranının artması ve Türk kültürüne yeni bir vurgu yapılmasına cevaben 

Kitabı Mukaddes’in bu baskısı, 1878 baskısı Kitabı Mukaddes’in dilbilgisine yapılan birkaç küçük 

düzeltme ve Arapça ile Farsça öğelerin biraz daha elenmesinden oluşuyordu. Cooper makalesinde 

tercüme heyetine “gereksiz yere Arapça ve Farsça kelime ve sözdizimi kurallarını ödünç alan Osmanli 

[aynen böyle] üslubundan tamamen kopamayan”177 eski Türkçe ilim adamları yerine yenilerinin 

alındığını belirtmektedir.  

Sultan Abdülaziz’in 1876’da ölmesi ve yeni Sultan Murat’ın açık fikirli ününe cevaben çok sayıda 

yeni Türk gazetesi ve mecmua aniden ortaya çıkar. Bu yayımların hemen aynı yıl tahta çıkan Sultan 

II. Albülhamid’in sansür politikası altında bile birkaç yıl boyunca özgür bir biçimde çalışmasına izin 

verilir. Bunun sonucu olarak Osmanlı Türkçesi’nin yazılı biçemini yaygınlaştıran toplumsal bir dil 

ortaya çıkar. Anglikan Kilisesinin Misyoner Cemiyeti (CMS) tercümanı R.H. Weakley, toplumsal bu 

sürecin Kitabı Mukaddes’in 1885 tashihini etkilemiş olduğunu belirtmektedir.178 Nilson’un Osmanlı 

Türkçesi üslubunun birkaç yüzyıl boyunca gelişmesine dair tasviri burada bahsetmeye değer bir 

ifadedir:  

Ali Bey’in görece basit olan onyedinci yüzyıl Türkçesi, dilleri oldukça farklı bir biçime 
bürünmüş ve halkın konuşma şivesinden gayet uzak bir lisana sahip Müslüman Osmanlılar 
tarafından kabul edilemezdi. [19.] yüzyıl boyunca… bu lisan eğitimli sınıf daha sade ve saf 
bir Türkçe’yi savundukça başarılı bir şekilde sadeleştirilmişti.179  

Diğer bir deyişle, iki yüzyıllık dil gelişimine rağmen 1885-86 baskısı Kitab-ı Mukaddes bizi Ali 
                                                             
175 No. 4797-001 ve 4797-002.  

176 Süleymaniye’deki bu kitabın birebir çevrimini benimle paylaşan Sadık Yazar’a  teşekkür ederim: “Allâh 
ibtidâda semâvât u zemîni halk eyledi ve zemîn tehî vü hâlî ve lücce üzerine zulmet olup sularun üzerinde dahi 
rûhullâh hareket ėderdi.” 1886 baskısı sularun değil sular ve ederdi değil eder idi demektedir.  

177 Nilson, s. 135; MacCallum (1942), s. 62.  

178 Cooper, s. 33ff.  

179 Nilson, s. 135 



 

 

Bey’in basit Türkçesine geri döndürmektedir. Bu kitabı nitelerken atlanılmaması gereken bir nokta da 

Wilhelm Schauffler ve Selim Efendi’nin bulduğu güzel ifadelerin birçoğunun yayımcılar tarafından 

beğenildiğini göz önüne alınarak 19. yüzyılın ortalarındaki neoklasik Osmanlı Türkçesi bu yeni 

baskıdan tamamen silinmemiş olmasıdır. 

Türkçe 21 yüzyılda bile Arapça ve Farsça kelimelerle doludur. 1878 ve 1885-86 baskısı Kitabı 

Mukaddeslerde derece derece tashih edilen öğeler Arapça ve Farsça kelimelerden çok Arapça ve 

Farsça sözdizimidir. Bu yeni baskılarda Farsça izafet’le çok sık karşılaşılmamaktadır (Arapça ve 

Farsça isim tamlamalarında genel Türkçe sözdizimi yerine Farsça –i/-ı ya da Arapça u-/ü- ekinin 

kullanılması: “Mukaddes Kitap” yerine “Kitab-ı Mukaddes” ya da “ruhani ve semavi bereket” yerine 

“bereket-i rûhaniye ü semâviye” gibi). Türkçe’nin Türkleştirilmesi 1870’lerde başlayan ve hâlâ 

devam eden toplumsal bir süreçtir. 

1885 baskısı gayet kapsamlı bir çapraz-başvuru sistemi içermektedir, bu yüzden de kitap bir hayli 

kalın ve büyüktür. 1886 baskısında ise bu çapraz-başvurular kaldırılmış ve kitabı dipnotsuz 1878 

baskısı kitapla neredeyse aynı boyda bir baskı haline getirmiştir. Hem 1878 hem de 1886 baskılarında 

bulunan çok az sayıdaki dipnotsa sadece anametinlerde yani asıl kadim el yazmalarında farklı okunan 

bazı kelimeleri ve değişik biçimde çevrilen kalıpları göstermektedir.  

1901 – Kitab-ı Mukaddes, yani Ahd-i Atik ve Ahd-i Cedid: An asıl muharrer bulunduğu İbrani ve 
Keldani ve Yunani lisanlarından bi’t-tercüme… Amerikan Kitab-ı Mukaddes Şirketi masârifiyle 
(Der Saadet [İstanbul]: Boyacıyan Agop Matbaasında tab olunmuştur. Agop Matyosyan Matbaası 
tarafından da basılmıştır. 1124 + 334 sayfa.  

Bu baskı Osmanlı Türkçesi Kitabı Mukaddes’e yapılan son tashihtir. Bu tarihten sonra bütün halde 

yayımlanan Kitabı Mukaddes ve Ahd-i Cedid baskıları bu baskı esas alınarak yayımlanmıştır. 

Kütüphane kataloglarında bulabildiğim son baskı tarihi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulma tarihinden 

bir yıl öncesi, 1922’dir. Ahd-i Cedid ayrı bir kitap olarak 1903, 1906, 1908, 1911, 1912, 1920 ve 1922 

tarihilerinde basılmıştır. Bunların yanı sıra 1896 yılında Ahdi Cedid ve 1898’de Emsal-i Süleyman 

yayınlanmıştır. Bu baskıların 1901 baskısı Kitabı Mukaddes için deneme baskıları oldukları açıktır. 

Ancak 1901’de ve daha sonra basılan kitapların mali destekçisi sadece Amerikan Kitabı Mukaddes 

Şirketi’dir; başlıklarda İngiliz ve Ecnebi Kitabı Mukaddes Şirketi’nin adı geçmemektedir.  

Bu tashihle beraber Türkçe metin başarılı bir şekilde uyumlu bir düzene oturtulmuştur. Böylece 

Osmanlı Türkçesinde yayımlanan Kitabı Mukaddes baskıları ister Arap alfabesiyle isterse Ermeni ya 

da Rum alfabesiyle basılmış olsun aynı metni kullanmaktaydı.  

Tashih heyetinin başında George Herrick, üyeleri arasında R.H. Weakley, Avedis Konstantiyan, H.O. 

Dwight, Elias Riggs, oğlu Edward Riggs ile Maraşlı Prof. Bezciyan ve Antepli Prof. Terziyan vardı. 

Müslümanların bu heyette olmadığı açıktır. Bu noktadan sonra Müslümanlar Kitabı Mukaddes 



 

 

tercümesi çalışmalarına ne zaman dahil olsalar mevcudiyetleri Osmanlı Hristiyanları tarafından 

şüpheyle karşılanmıştır. Ancak yabancı çevirmenler Müslüman meslektaşlarının katkılarına her 

zaman değer vermişlerdir.  

1922 – Kitabı Mukaddes. Tercüme eden: İzmirli İsmail Hakkı 

Kitabı Mukaddes’in tümünü (ya da parçalarını?) içeren bu kitabın çevirmeni daha sonraları İstanbul 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı olan İsmail Hakkı (1869-1946), ilerici bir kişiliğe sahipti. İttihat 

ve Terakki’nin bir üyesi olan İsmail Efendi dinler tarihiyle ilgilenmekteydi. Tercüme ettiği kitabın bir 

nüshası180 daha önceleri hazırlamış olduğu Arapça (Osmanlıca değil) Kitabı Mukaddes181 baskılarıyla 

beraber İstanbul’da Süleymaniye Kütüphanesindedir. İsmail Hakkı’nın hayatını ve çalışmalarını182 

araştırma ve hazırladığı Kitabı Mukaddes tercümesini 1901 baskısıyla karşılaştıran bir çalışma, Türkçe 

Kitabı Mukaddes tercümelerinin tarihine büyük bir katkıda bulunabilir. Bu tercümenin 1941 baskısı 

Kitabı Mukaddes’i etkilemiş olup olmadığına dair hiçbir bilgiye rastlamadım. Kitabı Mukaddes 

Şirketi Müslüman biri tarafından yapılmış bu tercümeden acaba haberdar mıydı?  

2011 — Osmanlıca Kelâm. Yeni Türk alfabesinde çevriyazısıyla Kitabı Mukaddes’in Osmanlı 
Türkçesi baskıları. URL: http://www.osmanlicakelam.net.   

Bu internet sitesi 17. yüzyıl Kitabı Mukaddes’in Türkçe el yazmalarının ve daha sonraki yıllarda 

basılan Türkçe Kitabı Mukaddes baskılarının sayfalarının jpeg formatında kopyalarını içermektedir. 

Ali Bey’in 1665 yılında hazırladığı olan el yazmasından, onun Kieffer tarafından tashih edilmiş 1819 

baskısı İncil’inden, Kieffer’in hazırladığı 1827 baskısı Ahd-i Atik ve Ahd-i Cedid’inden, Türabi ve 

Redhouse’ın 1857 baskısı İncil’inden, Selim ve Schauffler’in 1866 İncil’i ve 1868 Zebur'undan ve 

1886 baskısı Kitabı Mukaddes’ten bölümler ile Schöder’in 1739 baskısı Türkçe-Latince Tevrat 

(Tekvin)’inin ilk dört babı şu an yayınlanmaktadır. Bu kitapların yeni Türk alfabesinde 

transkripsiyonunun (çevriyazısının) yanı sıra eski kelimelerin açıklamaları ve teolojik açıklamalı 

notlar yine sitededir. Kitabı Mukaddes’in bugüne kadar transkripsiyonla yazılan tüm bölümleri 

gösterimdedir. Diğer bölümlerin transkripsiyonları hazırlandıkça siteye eklenecektir.  

 

Not: Bu eserin aşağıdaki bölümlerinin Türkçe tercümesi henüz hazırlanmamıştır. Çeviri hazır olunca yine bu 
sitede yayınlanacaktır. Şimdilik en azından bütün kitapların yayın yılları ve adlarnıı aşağıdaki EK I ‘de bulunan 
cetvelimizden öğrenebilirsiniz. —Can Şakırgil 

Bölüm 2: İbrani Alfabesiyle Türkçe 

                                                             
180 İzmirli İsmail Hakkı, Kitab-ı Mukaddes, Osmanlıca, no. 4426-001.  

181 İzmirli İsmail Hakkı, Kitab-ı Mukaddes, Arapça (1910) no. 38; Kitab-ı Mukaddes, Arapça (1913), no. 4449-
001. 

182 URL: http://www.enfal.de/ecdad140.htm  



 

 

Bölüm 3: Yunan Alfabesiyle Türkçe (Karamanlıca)  

Bölüm 4: Ermeni Alfabesiyle Türkçe 

Bölüm 5: Latin Alfabesiyle Türkçe (Yeni Türkçe)  

Bölüm 6: Bulgar Kiril Alfabesiyle Türkçe  

Bölüm 7: Anadolu ve Rumeli’nin Türkî olmayan dilleri  

Bölüm 8: Kuran-ı Kerim’in Türkçe me’allerinin karşılaştırılmalı kısa bir tarihçesi  

EK I : TÜRKÇE KİTABI MUKADDES TERCÜMELERİNİN AYRINTILI NOTLAR İÇERMEYEN 
KRONOLOJİK VE BİBLİYOGRAFİK DİZİNİ   

Bilindiği  kadarıyla  bu  liste  baskısı  yapılan  Türkçe  Kitabı  Mukaddesleri  ya  da  kismi  çevirilerin  hepsini  

içermektedir.   Kesin   olarak   bilinen   başlıklar   italikle   yazılmıştır.   Düzeltme   ya   da   eklemeler  

bruce.p@post.harvard.edu   adresine   gönderilebilir.   Eklemek   ya   da   düzeltmek   istediğiniz   baskının  

başlık  ve  son  sayfalarının  lütfen  tarayıp  gönderiniz.  

  

ANAHTAR: 
Arap alfabesiyle Osmanlı Türkçesi (Osmanlıca) ve Latin alfabesinde Türkçe siyah, 
İbrani alfabesiyle Türkçe mor,  
Yunan alfabesiyle Türkçe mavi,  
Ermeni alfabesiyle Türkçe kahverengi,  
Bulgar Kiril alfabesiyle Türkçe yeşil renkte yazılmıştır.  
 
1560’lar – Tercüme-i Kasîde-i Fatlubnî Tecidnî. (Tü.: Taslak Tercüme, Beni çağır ki bulasın). 

Tercüme eden: Leâli namındaki Ahmed b. Mustafa.  

1659 — Kütüb-ü pâklerin Türkîde bir nümûdar-ı yahşi: Kadis Yuhanna Resûlün Türkî zebâna 
mütercem olmuş üç risalesidir / Specimen Turcicum S. S. Scripturæ: sive, tres epistolæ S. 
Johannis apostoli turcice redditæ. Tercüme eden William Seaman. Londra: Jacob Flesher.  

1661 – Türkçe Kitabı Mukaddes el yazması, kendine Haki yani mütevazı, toprağın adamı mahlasını 
veren Yahyâ ibn-i İshâk. 

1662-64 – Wojciech Bobowski yani Ali Bey (Ali Ufkî) tarafından yapılan Türkçe Kitabı Mukaddes tercümesi. 
1665 yılında bu taslağın "temiz kopyası" çıkarılmıştır. 

1665-73 – Mezamir (Mezmurlar 1-14), tercüme eden Ali Ufkî, yani Ali Bey 

1666 – İncil-i Mukaddes : yani lisan-ı Türkî’ye tercüme olunan bizim Rabbimiz İsa Mesih’in yeni 
Ahd ü vasiyeti / Domini Nostri Iesu Christi Testamentum Novum Turcice Redditum.  Tercüme 
eden William Seaman. Oxford: Henry Hall, Üniversite basımevi.  

1680 – İki Yeni Ahit (İncil-i Şerif) el yazması, İçerik: 1. cilt : Matta, Markos, Luka, Yuhanna; 2. cilt : 
Elçilerin İşleri'den Vahiy bölümüne kadar tüm kitaplar, 171 ve 222 sayfa. Fransız Milli 
Kütüphanesi, Paris.  



 

 

1692 –Emsale-i Süleymân (Süleymanın Meselleri) el yazması, tercüme eden Hana Şamlı bin Kata ya 
da kendisi tarafından Ali Bey’in eserine bir tashih, 40 sayfa, 31x23.5, Fransız Milli Kütüphanesi, 
Paris. 

1735 – Lucæ Evangelium Turkice (İncil-i Luka’nın Türkçe tercümesi). Seaman’ın İncil-i Şerif’inden tashih 
eden: Johann Heinrich Callenberg. Halle: Typographia Orientali Instituti Judaici et Muhammedici (Yahudi 
ve Müslüman Çalışmaları Enstitüsü Şarkiyat Basımevi). 1747 senesinde Pauli Apostoli Epistola ad 
Romanos Turcice (Aziz Pavlus’un Romalılara Mektubunun Türkçe tercümesi), 1749’da Hz. İsa’nın 
Resûllerinin İşleri kitabı ve 1750’lerde de İncil-i Yuhanna, Yuhanna’nın ilk Mektubu ve İbranilere Mektup 
adlı Yeni Ahit bölümleri basılmıştır.  

1739 – Quatuor prima capita Geneseos turcice et latine ex gemino Pentateuchi Mosaici mss. 
Codice Turcico eruit, Latine vertit, notulasque adspersit Nicholas Guillelmus Schoederus. 
(Tekvin kitabının Türkçe ve Latince ilk dört babı, iki Türkçe el yazmasının Tevrat-ı Musa 
bölümlerinden alıntılanmış ve Niklavus Wilhelm Schröder tarafından yazılmış notlarla, Lipsiæ 
[Leipzig]: Literis Takkianis. 40 sayfa). 

1782 – Yunan alfabesinde Türkçe mezmurlar. Basım yeri: Venedik.  

1818 – Yunan alfabesinde Türkçe Elçilerin İşleri & Mektuplar. Basım yeri: Venedik. 

1819 – Kitab ül-ahd el-cedid el-mensub ila Rabbina İsa el-Mesih (Rabbimiz İsa Mesih’in Yeni 
Ahdi’nin Kitabı). Tashih eden: Jean Daniel Kieffer. İngiliz ve Ecnebi Kitabı Mukaddes Şirketi 
adına Paris Kraliyet Basımhanesinde tab olunmuştur.  

1819 — Ermeni alfabesiyle Türkçe Yeni Ahit. Tercüme eden: Seraphim Khojentzi. St. Petersburg 
Kitabı Mukaddes Şirketi tarafından basılmıştır. 

1820-21 – Matta, Markos, Luka, Yuhanna (el yazması). Tercüme eden: İsmail Ferruh.  

1822 – Yunan alfabesinde Türkçe Mezmurlar. Tashih eden: Henry D. Leeves.  

1822 — Ermeni alfabesinde Türkçe Yeni Ahit. Tercüme eden: Erivan’lı Keghamian.  

1826 – Ahdi Cedid yani Nea Diathēkē: Rapp-i Ïisa el-Mesihin Ahdi Tzedidinin Gionani Lisanindan Tourk 
Lisanina Tertzoumesi. Istampolda, De Kasponoun Pasmahanesinde. Kieffer’in 1819 baskısı Ahdi 
Cedid’inden Yunan alfabesine çevriyazısıyla Henry D. Leeves tarafından yazılmış Yunan 
alfabesiyle Türkçe Ahd-i Cedid. 

1827 – Kitab ül-ahd el-atik [ve] Kitab ül-ahd el-cedid el-mensub ila Rabbina İsa el-Mesih (Biblia 
Turcica). Muhtelif kütüphanelerin kataloglarında Biblia Turcica başlığıyla da geçer. Ali Bey’in 
el yazması,H.F. Von Diez ve J.D. Kieffer tarafından tashih edilmiştir (Ali Bey’in ya da 
Kieffer’in Kitabı Mukaddes’i de denir). İki cilt. Paris: İEKMŞ adına Dar el-Taba’at el-Melkuttat 
el-Mi’marat (Imprimérie Royale).  

1831 — Ermeni Alfabesiyle Türkçe Ahdi Cedid. Tercüme edenler: William Goodell, Piskopos 
Dionysius ve Vartabed Gregory. Malta: CMS Yayınevi.  

1832-35 — İbrani alfabesiyle Türkçe Tevrat-ı Musa. Tercüme eden: Avraham Firkowicz, İshak b. 



 

 

Samuel ha-Kohen ve Simna b. Yosef Eğiz. İbranice ve Türkçe (İbrani alfabesinde) olarak 
çiftdilli bir kitap olarak basılmıştır. Ortaköy İstanbul’da Arab-Oğlu Bolus (Pavlos) tarafından tab 
edilmiştir.  

1835 – Genesis yani Mahlukatin yaratilicinin kitabi.  

1836 – Hazreti Musanın pes kitaplari hem tahi Navi Oğlu Iesunun kitapi, ki İngilterranin ve 
piutun dunyanın sair her taraflarına mukattes kitaplarin tagilmasi itzun İngiliz 
memleketinte muntazim olan Refikatin marifeti ile Atzik Turktze lisana tertzime olunup 
Tzezirei Syrata Amerikali I.I. Robertsonun Pasmasinta tap olunmus tur. 

1839 – Yunan alfabesiyle Türkçe Kitabı Mukaddes. Tercüme eden: Leeves ve Christo Nicolaides. 
Atina ve Beyrut’ta tab olunmuştur.  

1843 — Ermeni alfabesinde Türkçe Eski Ahit. Tercüme eden: William Goodell ve Panayotes 
Constantinides. İzmir: Amerikan Bord Heyeti yayınevi. 

1844 – Iob, Paraoimia Solomontos, Ekklisiastis yani Iobun, Emsali Solomonun ve Vaizin Kitapi ki 
Halia Meytzetten Atzik tirktzege terzume olunup…. (1836 baskısı Tevrat-ı Musa ve Yeşu ile 
aynı baskı bilgisi).  

1852 – Kitab-ı Sifr-ül Halika ve Mezamir-i Davud. AliBey/Kieffer’in Tekvin kitabı ve Mezamiri 
Davutuna Türabi Efendi tarafından yapılmış bir tashih. Londra: İEKMŞ.  

1853-54 –  Kitab-ı İncil-i Şerîf el-mensub ila Rabbina İsa el-Mesih. William Watts nâm şahsıŋ 
tabhânesinde tab ve temsil olunmuşdır fi sene 1854 el-mesîhiyye [Londra]. 

1855 – El-İncil ila rivayet-i Matta ‘l-Aziz (İncil-i Matta) Tercüme eden: Türabi Efendi’nin nüshasını 
tashih eden James W. Redhouse. Çift dilli, Türkçe – İtalyanca ve İtalyanca - Türkçe olarak iki 
ayrı nüsha halinde basılmış. Londra: İEKMŞ. 

1856 – Yunan alfabesinde Türkçe Ahdi Atik. Tashih eden: Goodell ve Constantinides Philadelpheus. 
İstanbul’da tab olunmuştur.  

1857 – Kitab ül-’ahd el-cedid el-mensub ila Rabbina İsa el-Mesih. Tashih eden: Türabi Efendi ve 
James W. Redhouse, gözden geçirenler: Goodell ve William G. Schauffler. Londra: İEKMŞ. 

1862 – İncil-i Şerîfiŋ tercümesiniŋ gûnesi olmak üzere ol kitâb-ı mukaddesiŋ işbu cild-i evveli 
Harûtûn nâm tabâ'ıŋ matbaʿasında tab ve temsil kılınmışdır - 1862 fi sene-i milâdiye 
[İstanbul]. Tashih edenler : William G. Schauffler, William Goodell ve Selim Efendi.   

1862 — Kitab-ı Şerîf yani ahd-i atik ve ahd-i cedid: Aslı İbrani ve Yunancadan Türkçeye tercüme 
olunup İstanbul’da Şirket-i Şarkiye Basımhanesinde tab olundu. Tercümanlar: Goodell ve 
Panayotes. 1200 pp.   

1863 – Yunan alfabesinde Türkçe Eski Ahit. Tashih edenler: Goodell ve Constantinides. İstanbul.  

1865 - İncil-i Şerif ile Tefsiri. İstanbul: Erzincanlı Artin Minasyan ve Şirketi Matbaası.  

1866 – Kitab ül-’ahd el-cedid el-mensub ila Rabbina İsa el-Mesih. Tercüme edenler: Schauffler ve 



 

 

Selim Efendi. İstanbul: Hariton Matasyan Matbaası.  

1868 – Mezamir-i Davud. Tercüme eden: Schauffler. İstanbul: Minasyan (=Hariton Matasyan?) 
Matbaası.  

1869 – Kitab-ı Mukaddes. Tashih eden: Elias Riggs. İstanbul’da tab olunmuştur.  

1870 — Aht e ̌ Che ̄tit, eani : Inchil i She ̄rif lisane ̌ asli i eunanite ̄n pit’ t’e ̄rchiwme ̄ (Ahd-i Cedid, 
yani: İncil-i Şerif – lisan-ı aslı Yunaniden bir tercüme). Ista ̄npo ̄lta: A.H. Po ̄yachean (Boyacıyan), 
1875.  

1872 — Sifr-ü Tekvin el-Mahlûkât — Bereshit. Miciçde tab olunmuş fi sene 1872 el-mesihiyye.  

1873 — Ravi Sadık yani Kütüb-i ahd ül-Atik ve ahd ül-cedidin havi olduğu hikâyâtın mecmuasıdır 
(Tevrat ve İncilden seçmeler). İstanbul: Papasyan Artin Matbaası.   

1874  –  Matta,  Markos,  Luka  ve  Yuhanna’ya  göre  İncil-‐‑i  Şerif  ve  Resullerin  İşleri.  William  G.  Schauffler  
ve  Selim  Efendi’nin  1862  baskısı  kitabına  yapılan  tashih.  KMŞ  tarafından  İstanbul’da  tab  
olunmuştur.   

1875 – Ahd-i cedid, yani İncil-i Şerif : Lisan-ı aslı Yunaniden bir tercümedir. İstanbul: Boyacıyan 
Agop Matbaası.  

1876 – Mezamir: Lisan-ı Asli İbraniden bi-’t-Tercüme. Boyacıyan Agop Matbaası,  İstanbul, 
İngiliz ve Amerikan Bibl Şirketleri. 187 sayfa.  

1876 – İşaya peygambere nazil olan vahyidir. Tercüme eden: Schauffler. Viyana: Adolf Holshaus.  

1877 – Tevrat, yani, Musa peygambere vahyi tarikile nazil olan S ̧eriat ul-lahik kitabıdır. Tercüme 
eden: Schauffler. Viyana: Adolf Holshaus.  

1877 – İncil-i Matta. 1875 baskısı Ahdi Cedid’teki Matta bölümünün gözden geçirilmiş hali.  

1878 – Ahd-i Cedid yani İncil-i Şerif : Matta ve Markos ve Luka ve Yuhanna ve Amâl-i Rüsûl. Der 
Saadet [İstanbul]: Boyacıyan Agop Matbaasında tab olunmuştur.  

1878 – Kitab-ı Mukaddes, yani ahd-i atik ve ahd-i cedid: ‘An asl muharrer bulundug ̆u İbrani ve 
Keldani ve Yunani lisanlarından bir tercüme. Der Saadet (=İstanbul): Boyacıyan Agop 
Matbaası.  

1878 — Kitab-ı Mukaddes (Ermeni alfabesiyle Türkçe). Osmanlı Türkçesi baskıyla aynı anda 
basılmıştır.  

1884 – Kitab-ı Mukaddes. Tashih edenler: Elias Riggs, Alexander Thompson, George Kazakos ve 
Avedis Assadourian.  

1885-86 — Kitab-ı Mukaddes : yani, Ahd-i Atik ve Ahd-i Cedid. İstanbul: Boyacıyan Agop 
Matbaası.  

1888 — Kitab-ı Mukaddes. Ermeni alfabesiyle Türkçe basılan bu kitap 1885-86 baskısı Osmanlı 
Türkçesi Kitabı Mukaddes’in gözden geçirilmesidir.  



 

 

1899 — Ahd-i Cedid yani Nea Diathēkē: ‘An asıl muharrir bulunduğu Yunani lisanından bi’t-
terjeme. Ingilterrede ve memalik-i sairede mukaddes kitapların neşri için teşkil edilen şirketin 
mesarifiyle. Istanbolda: A.H. Boyacian Matbaasında tap olunmuştur.  

1901 – Kitab-ı Mukaddes : yani, Ahd-i Atik ve Ahd-i Cedid. İstanbul: Boyacıyan Agop Matbaası. 
Ahdi Cedid 1908 ve 1911’de yeniden basılmıştır.  

1926 — Ermeni alfabesiyle Türkçe başvuru Kitabı Mukaddes’i. Viyana: Christoph Reisser’s Sons. 

 

TÜRK DİL DEVRİMİNDEN SONRA (1927) 

1927/28 — Süleymanın Meselleri. Arap alfabesi ve Türk alfabesi yanyana, çift alfabeli baskı.  

1928 — Mezamir. Tercüme eden: red Field Goodsell ve ismi belirtilmemiş Türk bir şair.  

1930 — İncil Mattaya göre: Eski Yunanca aslına tatbik olunarak Türkçesi tashih edilmiştir. İstanbul: 
İngiliz ve Ecnebi Kitabı Mukaddes Şirketi ve Amerikan Kitabı Mukaddes Şirketi. İncil-i Matta, 
Markos ve Luka 1930-1931 yıllarında ayrıca basılmıştır. Tercüme edenler: C.F. Gates, Goodsell 
ve Frederick W. MacCallum.  

1932 — Mezmurlar: Eski İbranice aslına tatbik olunarak Türkçesi tashih edilmistir. Hazırlayanlar: 
Gates, Goodsell ve MacCallum. İstanbul: İngiliz ve Ecnebi Kitabı Mukaddes Şirketi ve 
Amerikan Kitabı Mukaddes Şirketi.  

1933 — Mukaddes Kitabın İkinci Kısmı : Yeni Ahit. İncil ve Diğer Kitaplar. Eski Yunanca aslına 
göre Türkçesi yeniden tashih edilmiştir. Neşredenler Amerikan Kitabımukaddes Şirketi ve 
İngiliz ve Ecnebi Kitabımukaddes Şirketi, İstanbul. Tercüme edenler: J.K. Birge, C.F. Gates, 
F.W. MacCallum, E.T. Perry ve Charles T. Riggs.  

1936 — Matthew. Basitleştirilerek tashih edilmiş. Mezmurlar, Süleyman’ın Meselleri, Eyüp ve 
Tekvin 1930’ların sonlarında ayrıca basılmıştır. 

1941 — Kitabı Mukaddes, Eski ve Yeni Ahit (Tevrat ve İncil) : İbrani, Kildani ve Yunani dillerinden 
son tashih edilmiş tercümedir. İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi. Frederick W. MacCallum ve 
“Türk bir alim” tarafından tashih edilip baskıya hazırlanmış.  

1957 — İşte Adam : İncilden Seçmeler. Hazırlıyan E.C. Blake. İstanbul: Amerikan Bord Neşriyat 
Dairesi.  

1958 – Mezmurlar: Aslına göre son tashih edilmiş tercūmedir. Üçüncü basış. İstanbul: Kitabı 
Mukaddes Şirketi.  

1959 — İncili Şerif: yahut İsa Mesihin Yeni Ahit Kitabı.. Tercüme eden: Jean Wendel. Padua: Apud 
Basilicam S. Antonii.  

1972 — İncil Markos: Aslından çağdaş Türkçe’ye yapılan yeni tercüme. Tercüme eden: Jean 
Wendel, Vedat Örs ve diğerleri. İstanbul : Kitabı Mukaddes Şirketi. 50 s. 



 

 

1974 — Markos İncili: Aslından çağdaş Türkçe’ye yapılan yeni tashih. Tercüme eden: Vedat Örs. 
İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi.  

1978 — Su, Ekmek, Yaşam (Yuhanna İncili). Tercüme eden: Thomas Cosmades.  

1978— Hz. İsa’nın Öğretişleri ve Hz. İsa’nın Mucizeleri. İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi. 
Tercüme eden: Nevzat Baban.  

1987 — Kitabı Mukaddes’in Deuterokanonik (Apokrif) Kitapları. İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi.  

1987 — Müjde: İncil’in Çağdaş Türkçe Çevirisi. Tercüme eden: Ali Şimşek ve diğ. İstanbul: Yeni 
Yaşam Yayınları ve The Translation Trust.  

1988 – İncil: Sevinç Getirici Haber: İncil’in Yunanca’dan çağdaş Türkçe’ye çevirisi. Tercüme eden: 
Thomas Cosmades. İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi.  

1988 — Zebur -Mezmurlar. İstanbul: Ohan Basımevi.  

1990 — Rut. İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi. 

1991 — Bir Hekimin Kaleminden: Luka ve Elçilerin İşleri / A Doctor’s Story: Luke and Acts.  
İstanbul: Yeni Yaşam Yayıları.  

1991 — Çocuklar İçin Kutsal Kitap. Kopenhag: Scandinavian Publishing House. Polonya’da 
basılmıştır.  

1992 — Yeşu. İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları.  

1992 — Müjde. Bulgar Kirili alfaesinde yazılmış. WEC Press. Birleşik Krallık.  

1993 — İncil’in Matta Bölümü. İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları.  2. Basım.  ISBN: 975-7509-08-6. 

1994 — Müjde.: İncil’in Çağdaş Türkçe Çevirisi Gözden geçirilmiş baskı. İstanbul: Yeni Yaşam 
Yayınları.  

1994 — Göksel Söz: İncil’den Yuhanna Bölümünün Çağdaş Türkçe’ye Yeni Çevirisi. 
Mecidiyeköy/İstanbul: Kutsal Kitap Araştırma Merkezi. Nevzat Baban tarafından 1970’lerin 
sonunda tercüme edilmiş.  

1995 — Zebur – Mezmurlar, tercüme eden: Dr. Jur. Hakkı Demirel. İstanbul: Müjde Yayıncılık 
Şirketi (ISBN 975 7889 21 0).  

1996 — Tevrat, tercüme eden: Dr. Jur. Hakkı Demirel, 2. baskı, İstanbul: Müjde Yayıncılık Şirketi 
(ISBN 975 7889 16 4).  

1996 — Yaratılış: İbranice Özgün Metinden Yapılmış Yeni Çeviri (Tekvin). — Zebur (Mezmurlar): 
İbranice özgün metinden yapılmış yeni çeviri. — Süleymanın Özdeyişleri (3 kitapçık). İstanbul: 
Kitabı Mukaddes Şirketi ve Yeni Yaşam Yayınları.  

1996— Mezmurlar (Zebur). Türkçe ya da Bulgar Kirili alfabesinde Türkçe indirilebilir.  



 

 

1996 — Gideon’un Yeni Antlaşması, Türkçe (Müjde) ve İngilizce (NKJV). Yeni Yaşam Yayınları. 
2000 yılında yeniden basılmıştır.  

1996 — Mezmurlar (Zebur). Türkçe ve Bulgar Kirili alfabesinde Türkçe indirilebilir. 

1998 — İncil (Sevindirici Haber): İncil’in Yunanca aslından çağdaş Türkçe’ye çevirisi. İstanbul: 
Kitabı Mukaddes Şirketi ve the United Bible Societies.  

1999 — İncil: New Testament Türkçe/İngilizce Turkish/English. Kitabı Mukaddes Şirketi. 2. baskı, 
2004. İngilizce NIV baskısı ve Kitabı Mukaddes ayrı sütunlarda. 

2001 — Kutsal Kitap: Eski ve Yeni Antlaşma (Tevrat, Zebur, İncil). İstanbul: Kitabı Mukaddes 
Şirketi ve Yeni Yaşam Yayınları’nın işbirliği ile. 

2001 — İncil – Müjde: İncil’in çağdaş Türkçe çevirisi. İstanbul: Zirve Yayıncılık ve Dağıtım ve 
Yeni Yaşam Yayınları / The Translation Trust. 5. baskı, 2005.  

2002 — İncil / Das Neue Testament: Hoffnung für Alle. Türkçe/Almanca Türkisch/Deutsch. 
International Bible Society ve Kitabı Mukaddes Şirketi.  

2003 — Kutsal İncil. Tercüme eden: Bünyamin Candemir. İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi.  

2003 — Kutsal Kitap ve Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar. İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi.  

2003 — Gizlenen Kitaplar (Apokrifler): Kutsal Kitap’tan Dışlanan Saklı Kutsal Öyküler. Tercüme 
eden: Kadir Akın, tashih eden: Hakkı Bayraktar. İstanbul: Haktan Yayıncılık No. 3, Hakîkat 
Yayınları No. 1.  

2004 — Indjil: Yeni Ahit, Yeni Antlaşma: Bulgaristan Türkçesi. Plovdiv: Sevda OOD.   

2004 — Tehlim (Yahudi Mezmurları). İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi.  

2005 — Kutsal İncil: Pazar ve Bayram Günlerinde İncil’den Okunan Bölümler. Türkçe tercüme ile 
birlikte Süryanice. Tercüme eden: Abune (Papaz) Hanna Aykurt. Beyoğlu, İstanbul: Süryani 
Kadim Ortodoks Patrik Vekilliği.  

2005 — Kutsal Kitap: Yeni Dünya Çevirisi. Yeni Antlaşma 2005 Kutsal Metinler – İncil adıyla 
basılmıştır. Yehova’nın Şahitleri tarafından hazırlanmıştır.  

2006-2010 — Tora Bereşit 1, Tora Şemot 2, Tora Vayikra 3, Tora ve Aftara 4, Tora ve Aftara/Devarim — 
Tevrat Tefsiri. 5 cilt. Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A.Ş.  

2007 — Ali Bey’in Osmanlıca (1662-1666) Çevirisine Göre ‘Ekümenik’ Kutsal Kitap: Tevrat-
Zebur-İnciller Ve Tüm Deuterokanonik / Apokrif Ekleri. Tercüme edenler Kadir Akın ve Hakkı 
Bayraktar. İstanbul: Haktan Yayıncılık.  

2008 — Das Neue Testament Deutsch-Türkisch İncil Yeni Antlaşma Almanca-Türkçe. Dillenburg: 
Christliche Verlagsgesellschaft. 2006 baskısı German Elberfelder ile tashih edilmiş 1994 baskısı 
Müjde.  

2009 — Kutsal Kitap: Eski ve Yeni Antlaşma (Tevrat, Zebur, İncil). İstanbul: Kitabı Mukaddes 



 

 

Şirketi ve Yeni Yaşam Yayınları. 2001 baskısının küçük çaplı bir tashihi. 

2010 — Açıklamalı Kutsal Kitap. İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları ve The Translation Trust.  

2010 — Yeni Yaşam Açıklamalı Kutsal Kitap. Springfield, Missouri, USA: Life Publishers 
International. Güney Kore’de basılmış, Türkiye’ye Yeni Yaşam Yayınları tarafından 
getirtilmiştir.  

2010 — İncil: Sevinç Getirici Haber: İncil’in Yunanca’dan çağdaş Türkçe’ye çevirisi. Siegen: 
Mission für Süd-Ost-Europa. Thomas Cosmades’in 1988 baskısı kitabına tashih.  

2010 — Başlangıçta Kelâm Vardı: İncil’in Yuhanna Bölümü — Yuhanna: Kolay Anlaşılır İncil. 
İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları. 

2010 — Süleyman’ın Meselleri. Türk Standart Versiyonu, hazırlayan: İlhan Keskinöz.  

2011 — İncil-i Şerif’in Yüce Anlamı - Havari Matta’nın Kaleminden - Orijinal Metin ve Kelime 
Kelime Türkçe Çevirisi ile birlikte. İstanbul: Sabeel Media. 

2011 — OsmanlicaKelam.net. Yeni Türk alfabesinde çevriyazısıyla ve açıklamalı notlarla Kitabı Mukaddes’in 
Osmanlı Türkçesi baskıları.  

2012 — Halk Dilinde İncil: Sadeleştirilmiş İncil Tercümesi (HADİ). İstanbul: Yeni Yaşam 
Yayınları.  

 



 

 

EK II: HZ. İSA’NIN HAVARİLERİNE ÖĞRETTİĞİ DUANIN TÜRKÇE TERCÜMELERİ  

F.   Lyman   MacCallum’un,   “Kitab-‐‑ı   Mukaddes’in   Türkçe   Tercümesine   Dair,”   Tercüme   3   (13):   59-‐‑68  

(1942)  adlı  makalesindeki  listeden  ve  asıl  kaynaklardan  tashih  edilerek  yazılmıştır.    

I.  Ali   Bey’in   taslak   el   yazması   (1662-‐‑64)   ,   Funda   Toprak’ın   transkripsiyonundan  
uyarlanmıştır:   

İmdi böyle namaz kılıp deyiŋ 

Ey göklerde olan babamız 

ismiŋ* mukaddes olsun 

melekûtuŋ gelsin  

muradıŋ nice gökde ise yerde dahi böyle olsun 

her günki etmeğimizi** bize bugün ver 

ve bize suçlarımızı bağışla, nice ki biz dahi bize suçlu olanlara bağışlarız 

ve bizi iğvaya*** salma illa bizi habisden*** kurtar 

çün mülk*** ve kuvvet ve izzet*** seniŋdir. Amin. 

*/ŋ / olarak gösterilen nef (sağır kef) harfi , günümüz Anadolu ağızlarındaki ng sesini verir. **Ekmek 
kelimesinin Eski Türkçe’deki etmek şeklinde söylenmesi 19. yy.da yaygındı. ***1827 baskısında bu kelimeler 
şu şekilde tashih edilmişlerdir: iğva yerine imtihan, habis yerine şerrir,mülk yerine melekût ve after izzet 
kelimesinden sonra ebeden eklenmiştir.   

II.  Armeno-‐‑Turkish  İncil  1819  (Ermeni  alfabesinde  Türkçe,  St.  Petersburg),  tercüme  
eden:   Seraphim   Khojentzi.   Bu   Ermeni   alfabesinde   Türkçe   tercüme  MacCallum’un  
(1942)  makalesinde  basılmıştır.   

Atamız ki semadasın,  

kaddis olsun ismin senin, 

gelsin senin melekûtun,  

meşiyetin olsun senin, nice ki semavatta ve arzda. 

Yevmeye etmeğimizi ver bize bugün. 

Ve hafv eyle bize deynimizi, nice ki biz hafv ederiz bize medyun olarlere. 

Ve eletme bizi tecrübeye, amma halâs eyele bizi şerirden, 

Zira senindir melekût ve kuvvet ve mecdu müebbet. Amin.  

 



 

 

III.   Armeno-‐‑Turkish   Bible   1863   (Ermeni   alfabesinde   Türkçe,   İstanbul),   tercüme  
edenler:  William  Goodell  ve  Panayotes  Constantinides 

Ya göklerde olan Pederimiz,  

ismin mukaddes olsun,  

padişahlığın gelsin,  

iradetin gökteki gibi yer üzerinde dahi olsun. 

Her günkü ekmeğimizi bize bugün ver. 

Ve bize borçlarımızı bağışla, nice ki biz dahi borçlularımızı bağışlarız. 

Ve bizi imtihana getirme, illa bizi yaramazdan kurtar, 

zira padişahlık ve kudret ve hamt ebed-ül abat senindir. Amin. 

 

IV.   Kitab   ül-‐‑ahd   el-‐‑cedid   el-‐‑mensûb   ilâ   Rabbina   İsa   el-‐‑Mesih   ,   1866,   tercüme  
edenler:   William   Schauffler   ve   Selim   Efendi.   Çeviriyazısıyla   yazan:   Moda  
Kilisesi’sinden  Nur  Hanım,  İstanbul.   

Ey semavatta olan Pederimiz,  

senin ismiŋ mukaddes olsun. 

Seniŋ melekûtuŋ gelsin  

Semada nice ise yer üzerinde de seniŋ iraden icra olunsun. 

Rızkımızı bize bugün ver. 

Ve bize suçlu olanları bağışladığımız gibi bizim suçlarımızı bağışla. 

Ve bizi iğvaya idhal etme ama bizi şerirden kurtar,  

zira melekût ve hükümet ve izzet ebed-ül abat seniŋdir. Amin 

 

V.  Kitabı  Mukaddes   1885   (Osmanlıca,   Arap   harfli),   tercüme   eden:  George  Herrick,  
R.H.  Weakley,  Keyfi  Efendi  ve  diğ.   

Ey semavatta olan Pederimiz,  

ismiŋ mukaddes olsun,  

melekûtuŋ gelsin,  

iradetin semavatta* olduğu gibi yer üzerinde dahi icra olunsun. 



 

 

Yevme etmeğimizi bize bugün ver. 

Ve bize suçlu olanlara bağışladımız misilli bizim suçlarımızı bağışla. 

Ve bizi iğvaya getirme, lakin bizi şerirden kurtar, 

zira melekût ve kudret ve izzet ilelebet seniŋdir. Amin.  

* 1911 baskısı İncil-i Şerif semada olarak değiştirilmiştir. 

 

VI.  Ahd-‐‑i  Cedid  yani  Nea  Diathēkē  1899  (Karamanlıca,  Yunan  alfabesinde  Türkçe),  
tercüme  eden:  Elias  Riggs,  George  Kazakis,  Avedis  Assadourian  ve  diğ.   

Ey göklerde olan Pederimiz,  

ismin mukaddes olsun 

padişahlıgın gelsin,  

iradetin göklerde olduğu gibi, yer üzerinde dahi icra olunsun. 

Her günki ekmeğimizi bize bu gün ver. 

Ve bize suçlu olanlara bagışladıgımız gibi, bizim suçlarımızı bagışla.  

Ve bizi iğvaya getirme, lakin bizi yaramazdan kurtar, 

zira padişahlık ve kudret ve izzet ebed ül-ebd senin dir. Amin.   

  

VII.  Kitabı  Mukaddes  1941  (Latin  harfli),  tercüme  edenler:  Frederick  W.  MacCallum,  
“Bay  Cami,“  ve  diğ. 

Ey göklerde olan Babamız,  

ismin mukaddes olsun; 

melekûtun gelsin;  

gökte olduğu gibi yerde de senin iraden olsun. 

Gündelik ekmeğimizi bize bugün ver. 

Ve bize borçlu olanlara bağışladığımız gibi, bizim borçlarımızı bize bağışla. 

Ve bizi iğvaya götürme, fakat bizi şerirden kurtar, 

Çünkü* melekût ve kudret ve izzet ebedlere kadar** senindir. Amin. 

 1933 baskısı İncil’de bu Osmanlıca kelimeler kullanılmıştır: *zira, **ilelebet.  

 



 

 

VIII.   İncil:   Sevinç   Getirici   Haber   1988,   tashih:   2010,   tercüme   eden:   Thomas  
Cosmades.   

Göklerdeki Babamız!  

Adın kutsansın. 

Hükümranlığın gelsin.  

Gökte olduğu gibi, yerde de isteğin uygulansın. 

Gündelik ekmeğimizi bize bugün ver 

Ve bize karşı suç işleyenlerin suçunu bağışladığımız gibi  

sen de bizleri bağışla. 

Günahla sınanmamıza olanak bırakma. Bizleri kötüden kurtar. 

Çünkü hükümranlık da, güçlülük de, yücelik de çağlar boyu senindir. Amin. 

 

IX.  Kutsal  Kitap  2001,  Müjde  1987’den,  Ali  Şimşek  ve  diğ.   

Göklerdeki Babamız,  

adın kutsal kılınsın.  

Egemenliğin gelsin.  

Gökte olduğu gibi, yer yüzünde de Senin istediğin olsun.  

Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver.  

Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi,  

Sen de bizim suçlarımızı bağışla.  

Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar.  

Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir! Amin.  

 



 

 

Ek:  Codex  Cumanicus,  1303  (Latin  harfli),  tercüme  edenler:  by  Kırım’daki  Fransisken  
keşişler.    

Bu tercüme Batı Oğuz yani Selçukluların, Osmanlıların ve çağdaş Türklerin Türkçesi değil, Kıpçak 
Türkçe’sidir. Okuma kolaylığı sağlamak amacıyla asıl metinde olmayan sesli harfler eklenmiştir.  

Atamız kim* kökte sen,  

algıslı bolsun seniŋ atıŋ, 

gelsin hanlıgıŋ,  

bolsun seniŋ tilemegiŋ* necik kim* kökte, alay* yerde  

kündegi etmek*imizni bizge bugün bergil* 

da ki yazıklarımıznı bizge bosatgıl  

necik kim* biz bosatırbız bizge yaman etkenlerge  

da ki yeknin* sınamagına kurmagıl,  

bizni barca* yamandan kutkalgıl. Amin. 

* kim = ki — tilemegiŋ = dilemeğin > dileğin— necik kim = nice ki —  alay = olay = öyle — etmek = ekmek — 
bergil = vere kıl — yeknin = yeğin (?) > aşırı — bar(ca) = tüm. Kıpçak dillerinde -ni takısı ismin -i hali, -ge 
takısı da ismin -e halidir. 



 

 

EK III (a):  HAKİ ve ALİ BEY ‘den 1. SAMUEL 2:1-10 

Haki’nin 1659 (1661?) yılında hazırladığı el yazmasından ‘Hanna’nın Şarkısı’ adlı bölümün, Ali Bey’in 1665 
tarihli el yazmasınındaki haliyle karşılaştırılması aşağıdadır. Bazı yerlerde Haki’nin sözlerini kullanmış olan Ali 
Bey’in Türkçe sözdizimi ve ahenki daha iyidir; sözcük dağarcığı da daha akıcıdır. Neudecker’in 
transliterasyonunu OsmanlicaKelam.net’in imla kurallarında olduğu gibi Çağdaş Türkçe’nin seslerine uyumlu 
olacak biçimde uyarladım. 

Haki, 1659 (Neudecker 1994’ten uyarlanmıştır) 
2:1b - Sevindi yüreğim Hakk Teâlâ ile  
  boynuzum yücelendi Hakk Teâlâ ile  
  ağzım eŋlendi düşmanlarım üzerinde  
  zira seniŋ halâsıŋ ile sevindim 
2:2 Hakk Teâlâ gibi kuddüs yokdur  
  zira senden ġayri yokdur  
  ve Tanŋrımız gibi yey yokdur  
2:3 çokluk söylemeŋ  
  yüce yüce çıkmasın pek ağzıŋızdan  
  zira ilimler Tanŋrısı Hakk Teâlâ dır  
  ve oŋa işler yakaşır  
2:4 cebbarlarıŋ yayları kırılmış ve sırıldı 
  kuvvet kuşaklandılar  
2:5 toklular *etmeğe kiralandılar (*ekmek) 
  ve aç olanlar men oldular  
  ta akire olan çok doğurdu  
  ve oğulları çok olunan kırıldı  
2:6 Hakk öldürücü ve dirldici  
  mezara indiren ve çıkaran  
2:7 Hakk Teâlâ fakir edici ve ġani edici  
  indiren ve kaldıran  
2:8 toprakdan kaldıran  
  fakiri kenifden kaldıran  
  dilenciyi ġanilerle oturtmak için  
  ve izzet eskemniyi (?) miras eder onlara 
  zira Hakk Teâlâ yeriŋ direkleri  
  ve temel etdi üzerlerine dünyanın  
2:9 iyileriŋ ayaklarını saklar  
  ve kemler karaŋlıkda kırılır  
  zira kuvvet adam büyümez 
2:10 Hakk Teâlânıŋ çekişenleri kırılsın  
  üzerlerine gökden gürüldür  
  Hakk Teâlâ hükm eder yeriŋ kenarlarını   
  ve padşahına kuvvet verir  
  ve mesihiŋ boynuzu kaldırır. 

Ali Bey, 1665 (OsmanlicaKelam.net’ten)	  
Benim	  kalbim	  Allah	  Teâlâ	  ile	  mesrûr	  dur	  

Allah	  Teâlâ	  ile	  boynuzum	  yücelendi	  
benim	  ağzım	  düşmanlarım	  üzerine	  bollandı	  
çün	  seniŋ	  halâsıŋ	  ile	  sevindim	  	  

2Allah	  Teâlâ	  gibi	  kuddûs	  yokdur	  zîrâ	  senden	  ġayrı	  yok	  
ve	  Taŋrımız	  kadar	  kavî	  yokdur	  
	  
3çokluk	  pek	  yücelenip	  söylemeŋ	  	  

ağzıŋızdan	  tekebbürlük	  çıkmasın	  	  
zîrâ	  ʿilimleriŋ	  Taŋrısı	  Allah	  Teâlâdır	  	  
ve	  işler	  ȯŋa	  yakışır	  	  

4cebbârlarıŋ	  yayları	  kırıldı	  
ve	  üftâdeler	  kuvvetle	  kuşandılar	  

5toklar	  etmeḡe	  kirâlandılar	  	  
ve	  aç	  olanlar	  ferâğat	  ėtdiler	  	  
şöyle	  ki	  âkıre	  olan	  yedi	  doğurdu	  	  
ve	  oğulları	  çok	  olan	  zabûnlandı	  	  

6öldüren	  ve	  dirilden	  
mezâra	  indiren	  ve	  çıkaran	  Allahdır	  	  

7fakîr	  ve	  ġanîyi	  ėden	  	  
ednâyı	  ve	  aʿlâyı	  ėden	  Allahdır	  	  

8fakîri	  tozdan	  kaldıran	  	  
ve	  dervîşi	  necisden	  çıkaran	  	  
sultânlar	  ile	  oturtmak	  içỉn	  	  
ve	  onlara	  ʿizzet	  kürsîsini	  nâsib	  ėtmek	  içỉn	  
zîrâ	  yerin	  direkleri	  Allahıŋdır	  	  
ve	  onlarıŋ	  üzerine	  dünyâyı	  dayandırdı	  	  

9mukaddesleriniŋ	  ayaklarını	  saklar	  	  
ve	  yaramazlar	  zulmetde	  helâk	  olurlar	  	  
zîrâ	  âdam	  kendỉ	  kuvvetiyle	  büyümez	  	  

10Allah	  ile	  çekişenler	  kırılsın	  	  
üzerlerine	  göklerden	  gürüldeyecekdir	  	  
Allah	  Teâlâ	  yeriŋ	  kenârlarına	  hükm	  ėdecekdir	  	  
ve	  kendỉ	  pâdişâhına	  kuvvet	  vėrip	  kendỉ	  mesîhiniŋ	  

boynuzunu	  büyüdecekdir	  	  



 

 

EK III (b): ALİ BEY ve KIEFFER’den Tekvin 1-2  

Bu karşılaştırma, Kieffer’ın Ali Bey’in Allah’ın isimlerini tercüme ederken seçtiği sözleri düzelttiğini 

ancak ufak ayrıntılar dışında Ali Bey’in diline pek dokunmadığını göstermektedir. Henderson, 1819 

baskısı Osmanlıca Ahdi Cedid’i eleştirirken de benzer bir karşılatırmada (1825, s. 92 vs.) bulunmuştur.

Shroeder, Quatuor, 1739 (Ali Bey’in asıl metni) 
Tevrat-ı Mûsâ aleyhi es-selam 
1:1 İbtidada Bârî Teâlâ gökleri ve yeri 

yaratmışdır 
1:2 yer tahî ve hâlî idi  

lücceniŋ dahi üstü yanında karaŋlık idi  
sularıŋ üstü yanında Taŋrınıŋ Ruhu 
deprenir idi  

1:3 bu kez Allah Teâlâ aydınlık olsun dedi de 
aydınlık oldu 

1:4 hem Cenab Bârî aydınlığıŋ güzel 
olduğunu gördü de  
Cenab Bârî aydınlığı karaŋlıklardan 
ayırdı 

1:5 ve Cenab Bârî aydınlığı gündüz ve 
karaŋlığı gece tesmiye eyledi ve ahşam ve 
sabah olunca evvelki gün oldu 

1:6 ve dahi Cenab Bârî dedi ki  
sularıŋ ortasında bir raki’ olsun ki suları 
sulardan ayıra 

1:7 pes Taŋrı Teâlâ bir raki’i yapdı ve 
raki’niŋ altında olan suları raki’niŋ 
üstünde olan sulardan ayırdı ve böyle 
oldu... 

 
2:4 gökleriŋ ve yeriŋ halk oldukları zaman 

asılları bu idi  
Taŋrı Teâlâ yeri ve kökü yaratığı günde 
 

2:5 ve henüz yerde olmayan sahranıŋ cümle 
fidanlarını hem bitmezden evvel tarlanıŋ 
cemi’ otunu  
(zira Taŋrı Allah Teâlâ yer üzerine 
yağmur yağdırmadı)  
ve yeri nats etmek için adam yok idi  

2:6 bu kez yerden buhar çıkıb cümle rüviy 
zemini sularıp... 

Kieffer, Ahd-i Atik, 1827 (Ali Bey tashihi) 
Sifr-ü Tekvin el-Maḥlukat 

1:1 İbtidada Allah gökleri ve yeri  
yaratmışdır  

1:2 ve yer tahî ve hâlî idi  
lücceniŋ dahi üzerinde karaŋlık idi  
ve sularıŋ üzerinde Allahıŋ Ruhu deprenir 
idi  

1:3 ve Allah aydınlık olsun dedi ve aydınlık 
oldu  

1:4 hem Allah aydınlıġıŋ güzel olduğunu 
gördü ve  
Allah aydınlığı karaŋlıklardan ayırdı 
 

1:5 ve Allah aydınlığını gün ve karaŋlığını 
gece tesmiye eyledi  
ve ahşam ve sabah olunca evvelki gün 
oldu 

1:6 ve dahi Allah dedi ki 
sularıŋ ortasında bir raki’ olsun ki suları 
sulardan ayıra 

1:7 pes Allah raki’i yapdı ve raki’iŋ altında 
olan suları raki’iŋ üstunde olan sulardan 
ayırdı ve böyle oldu....  

 
2:4 gökleriŋ ve yeriŋ halk oldukları zaman 

asılları bu idi  
Rabb Allah yeri ve gökleri yaratdığı 
günde 

2:5 ve henüz yerde olmayan sahranıŋ cümle 
fidanlarını hem bitmezden evvel tarlanıŋ 
cemi’ otunu  
(zira Rabb Allah dahi yer üzerine yağmur 
yağdırmadı)  
ve yeri nats etmek için adam yok idi  

2:6 ve yerden buhar çıkıp cümle rüviy zemini 
sularırdı... 



 

 

EK III (c): ALİ BEY ve KIEFFER’den MATTA 22:31-46  
Bu karşılaştırma Kieffer’ın Ali Bey’in sözcük seçimine Ahdi Cedid’de yukarıda örnekte görülen Ahdi 

Atik’ten daha fazla düzeltme yaptığını göstermektedir. Ancak Kieffer biçemede sadece küçük düzeltmeler 

yapmıştır. Toprak’ın transliterasyonunu kendi Kieffer transkripsiyonumda olduğu gibi Çağdaş Türkçe’nin 

seslerine uyumlu olacak biçimde uyarladım. 

Ali Bey 1664 (çevriyazı: F.Toprak, 2006)  
22:31 ve ölüleriŋ ikametiniŋ hususunda 
Allah Teâlânıŋ size dediğini okumadıŋız mı 
ki Allah Teâlânıŋ ölüleriŋ ilâhı değildir 
illâ dirileriŋdir 
32 ben İbrahimiŋ ilâhı ve İshakıŋ ilâhı ve 
Yakubuŋ ilâhıyım 
Allah Teâlâ ölüleriŋ ilâhı değildir illâ 
dirileriŋdir 
33 cemi’etler dahi bunu işidip onuŋ 
ta’limine ta’accüb etdiler 
34 ve feriziler işidip ki zındiklarıŋ ağızını 
kapadı bile cem’ oldular 
35 ondan fuhakadan birisi oŋa şu suʾal etdi 
ve imtihan edip dedi ki 
36 ey mu’allim Tevratıŋ eŋ büyük emri 
kanġisidir 
37 Hazreti ’İsa oŋa dedi ki 
Rabbiŋ Allah Teâlâ bütün kalbiŋden ve 
bütün canıŋdan ve bütün fikriŋden sev 
38 evvelki hem büyük emir bu dur 
39 ikinci budur buŋa manend 
kendi karibiŋi kendiŋi gibi sev 
40 ve bu iki emirlerde cem’i şeri’atlar ve 
peyġamberler mündericdir 
41 ve feriziler müctemi’ iken Hazreti ’İsa 
onlara suʾal edip 42 dedi ki 
mesih için ne sanırsıŋız kimiŋ oğlu dur 
onlar dahi oŋa Davuduŋ dur derler  
43 ve onlara dedi ki 
pes Davud oŋa ruhda niçin rabb diye ad 
koyup dedi ki 
44 Rabb Rabbime dedi ki ta ben 
düsmanlarıŋı ayaklarıŋa basamak koyuncaya 
dek benim sağımda otur 
45 pes çün Davud oŋa rabb der onuŋ oğlu 
nice ola bilir 
46 ve kimse oŋa cevap veremedi hem ol 
günden soŋra artık oŋa kimse suʾal etmeğe 
cür’et etmedi  

Kieffer, Ahd-i Atik, 1827 (Ali Bey tashihi) 
22:31 ve ölüleriŋ kıyameti hususunda 
Allahıŋ size dediğini okumadıŋız mı çün 
dedi ki 
 
32 ben İbrahimiŋ Allahı ve İshakıŋ Allahı ve 
Yakubuŋ Allahı ʾım 
Allah ölüleriŋ Allahı değildir amma 
dirileriŋdir 
33 cem’iyyetler dahi bunu işitmekle onuŋ 
ta’limine ta’accüb etdiler 
34 ve ferisiler işidip ki sadıkileriŋ ağızını 
kapadı bile cem’ oldular 
35 ve onlardan biri ki bir fakih idi 
oŋa suʾal edip ve imtihan edip dedi ki 
36 ey mu’allim seri’atıŋ eŋ büyük vasiyeti 
kanġisidir 
37 ve ’İsa oŋa dedi ki 
Rabb Allahıŋı bütün kalbiŋden ve bütün 
canıŋdan ve bütün fikriŋden sevesin 
38 evvelki ve büyük vasiyyet bu dur 
39 ve buŋa beŋzeyen bu dur 
seniŋ koŋsuŋu kendiŋ gibi sevesin 
40 bu iki vasiyyetlerde bütün şeri’at ve 
peyġamberler mündericdir 
41 ve ferisiler müctemi’ iken ’İsa onlara 
su’al edip 42dedi ki 
mesih için ne sanırsıŋız kimiŋ oğlu dur 
onlar dahi oŋa dediler ki Davuduŋ dur 
43 ve onlara dedi ki 
öyle olsa Davud oŋa ruhda niçin rabb der 
çün dedi ki 
44 Rabb Rabbime dedi ki ta ben 
düsmanlarıŋı ayaklarıŋa basamak koyuncaya 
dek benim sağımda otur 
45 imdi eğer Davud oŋa rabb derse niçin 
onuŋ oğlu ola bilir 
46 ve kimse oŋa cevap veremedi ve ol 
günden soŋra artık oŋa kimse su’al etmeğe 
cera’at etmedi 



 

 

EK IV: WOJCIECH BOBOWSKI’nin (ALİ BEY) YAŞAM ÖYKÜSÜ 

 

Ali Bey’in yaşam öyküsüyle ilgili en iyi bilgiyi kendi yazdıklarından ve Oxford’taki Bodleian Kütüphanesi, 

Thomas Smith Koleksiyonundaki183 1666-68 olarak tarihlendirilen çeşitli belgelerden okuruz. Koleksiyonun 

içeriği Ali Bey’in İngiliz arkadaşlarının kendisinin İngiltere’de iş bulma isteği ile ilgili yazdığı mektuplarına 

verdikleri cevaplardan oluşmaktadır. Ali Bey’in Latince yazdığı bu mektup da koleksiyonda bulunmaktadır. 

Neudecker, Thomas Smith belgelerini çalışmadan önce Ali Bey’in yaşam öyküsü, çoğunlukla Thomas Hyde’in 

1690 yılında kalem aldığı ve Ali Bey’in eserlerinden birine yazdığı tanıtıcı yazıya dayanmaktaydı.184 Biographie 

Universelle adlı Fransız ansiklopedisisinin 1811 yılında neşredilmiş ilk baskısı Ali-Bey, ou Ali Beigh‘in bir 

yaşam öyküsünü içermekteydi.185 Hem bu yazı hem de daha sonraki yazılar temelde Hyde’ın yazdıklarını 

tekrarlamışlardır. Ali Bey’in ismi Osmanlı arşivlerinde de bir kaç defa geçer (Elçin’in Hezârfen Hüseyin ile ilgili 

aşağıdaki nota bakınız).186 Bunun yanı sıra Avrupalı arkadaşlarının seyahat günlüklerinde kendisiyle ilgili 

yorumlar bulunmaktadır.187  

Wojciech Bobowski’nin doğum tarihi bilinmese de Thomas Smith koleksiyonundaki mektuplardan birinin 

yazılmasından yaklaşık 35 sene önce Tatar akıncılar tarafından kaçırıldığı bilinmektedir. Bunun anlamı Kırım 

Tatarı akıncıların Bug ve Poltava nehirleri boyunca yaptıkları akınlar sırasında 1632 yılında ya da bunun 

ardından gelen 1633-34 Osmanlı-Lehistan Savaşı sırasında kaçırılmış olmasıdır.188 Bobowski, kendisinin 
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 Bodleian Library, Oxford, Thomas Smith Collection, mss. No. 98 ve 104; Neudecker (2005); Neudecker 
(1996), p. 169.  

184 Hyde, age. 

185 Biographie Universelle, Ancienne et Moderne (Paris: Chez Michaud Frères, 1811), Tome Premier (AA-AL), 
p. 574. URL : http://books.google.com/books?id=X1QJAQAAIAAJ&ots=nYQ99L0-
19&dq=%22biographie%20universelle%22%201811&pg=RA2-PA574#v=onepage&q=Ali%20Bey&f=false; 
Lee (1824), s. 4-5n’de atıfta bulunmaktadır. 

186 Elçin (1976), p. v. 

187 Burada Behar, Elçin, Malcolm ve Neudecker tarafından atfıta bulunulan makalaler bu kaynaklara dair ayrıntı 
sunmaktadırlar.Behar (1990), s. 22. Ali Bey’in Avrupalı arkadaşlarının bir listesini sunmaktadır.  

188 Bkz.  http://en.wikipedia.org/wiki/Polish%E2%80%93Ottoman_War_%281633%E2%80%931634%29. 17. 
yüzyılın başlarında Lehistan-Litvanya Birliği’ne bağlı Slav Kazakları ile Osmanlı Sultanı’na tabi Tatarlar 
arasında bir vekalet savaşı çıkmıştır. Tatarlar genelde güçlü olan taraf olsalar da İstanbul’un civarı Slav 
Kazakları tarafından once 1615’te daha sonra da 1625 saldırıya maruz kalmıştı; bkz. 



 

 

Lehistan-Litvanya Birliği ve Karadeniz’in kuzeyindeki Tatar topraklarının sınırında olan Lviv şehrinde 

doğduğunu söylemektedir (Lehçesi Lwów, Almancası Lemberg). Öyleyse (yaygın olarak kabul gören ancak 

belgelendirilemeyen tarih olan 1610 yılında doğmuşsa esir olarak kaçırıldığında yirmili yaşlarında genç bir adam 

olması gerekir. Neudecker ise başka bir görüş sunarak 1632 yılında kaçırıldığında henüz 10 yaşında bir çocuk 

olduğunu savunmaktadır.189 Buna göre doğum tarihinin 1620’ların başı olarak hesaplanması doğru olur.  

Ali Bey’in çağdaşlarından biri olan yabancı arkadaşı Clæs Ralamb’ın Ali Bey’in büyük ihtimalle Adriyatik 

Denizinde 1537-40 yıllarında gerçekleşen Venedik Savaşı190 esnasında kaçırıldığı anlatan iddiasına inanmak 

zordur. Bu iddia, Thomas Smith belgelerindeki Ali Bey’in “Tatarların Polonya’ya yaptıkları bir baskın” sonucu 

esir edildiğini belirten ifade ile çelişmektedir. Ali Bey’in hayatının biri Venedik diğeri de Tatarlarla ilgili iki 

farklı anlatısı kendisinin tanıdıklarınca yazılmış olduğu için bu iki öykünün birbiriyle çelişmesinin sebebi 

belirsizdir.  

Ali Bey’in muhtelif dillerdeki becerisi ve Batı müziği nota sistemini bilmesi Lviv’deyken iyi bir eğitim aldığı 

izlenimini vermektedir. Bu bulgular, kendisinin küçük bir çocuk değil de genç bir adam olarak kaçırıldığı 

sonucunu doğrulamaktadır. 

Polonyalı tarihçiler, Hyde’in bu minvaldeki ifadeleri ve Bobow’un o dönemlerde küçük bir Leh kontluğu olması 

sebebiyle Bobowski’nin Polonyalı asil bir aileden geldiğine inanmaktadırlar.191 Ancak, eğer Bobowski bir kont 

ya da asilzadeyse neden fidye verilip kurtarılmadığı ya da kendi soylu kökeninden yazılarının hiçbirinde neden 

bahsetmediği sorulmalıdır. 

Ali Bey “Hane-i Hümayunda yıllarca müzisyen ve acemi içoğlanı olarak hizmet etmiştir, ancak (evvelki 

yazarlardan biri olan Corneli Magni’ye göre) ayyaşlık sebebiyle sonunda kovulur.”192 Ali Bey’in yazılarından 

anlaşılacağı üzere kendisinin sahiden şarap içmekten zevk alan bir kişiliği vardır. Aralık 1664’te Kitabı 

Mukaddes tercümesinin ilk taslağını bitirdiğinde Warner’e eseri karşılığında ebedi bir mükâfat umduğunu ve 

Warner’in ona iyi bir içecek (Latince: bonum potum) ikram etmesi gerektiğini yazar. Musiki eserlerinde şarabı 

Sufilerin kimi zaman yaptıkları tarzda över. Bu tür eserlerine örnek olarak Roma şarap tanrısı “Bacchus’e İlahi” 

                                                                                                                                                                                               
http://en.wikipedia.org/wiki/Zaporozhian_Cossacks.  Lehistan bölgesine 1624 ve 1644 yıllarında Tatar akınları 
düzenlenmiştir: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_involving_Poland.  1630’ların başlardaki Tatar 
akıncılar Bucak topluluklarından (Küçük Tataristan’dan) gelmekteydiler.   

189 Neudecker (2005), s. 175.  

190 Clæs Ralamb, Diarium under resa till Konstantinopel, 1657-1658, ed. Christian Callmer (Stockholm, 1963). 

191 Hyde, age.; Franz Babinger, “Wojciech Bobowski,” Polski Slownik Biograficzny 2: 156–57 (Cracow, 1936); 
F. Siarczyński, “Wiadomość o Woyciechu Jaxie z Bobowej… “ Czasopisma Naukowego Księgozbioru 
Ossolińskich, 1 / 1, (Lwów, 1828 ). Neudecker (1996), s. 170, Schoeder’in 1739 baskısı kitaba yazdığı önsöze 
atıfta bulunarak bu görüşü kabul eder; bkz. http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Bobowski. 

192 Malcom (2007a), s. 331, n. 11; bkz. Elçin (1976), s. vi. Hem Elçin hem de Malcolm şu cümleyi 
alıntılamışlardır: Quanto di più curioso, e vago ha potuto raccorre Cornelio Magni nel primo biennio da esso 
consumato in viaggi, e dimore per la Turchia (Parma, 1679), s. 500-502.  



 

 

adlı eseri verilebilir.193   

Ali Bey’in Topkapı Sarayı’nda esir olarak geçirdiği süre 19, 21 ya da “20 yıl civarı”194 ve isabetli bir şekilde 

“takriben üç çıraklık dönemi” olarak belirtilmiştir. Üç çıraklık dönemi yedişer yıllık üç dönemden oluşmaktadır 

(Ek V’e bakınız). Bu noktada beraber Mısır’a gittiği bir Türk subayının hizmetine girmiş gibi görünmektedir. 

İstanbul’a döndüğünde (en azından 1657’de) büyük ihtimalle bu Türk subayı tarafından esaretten azat edilir.  

Mısırda geçirdiği zamandan önce hâlâ bir esirken İstanbul’daki İngiliz toplumuna 1650’lerde İngiltere 

büyükelçisinin papazı olan Isaac Basire tarafından tanıştırılır. Basire, Ali Bey’i Anglikan (İngiliz) Kilisesi 

İlmihali’ni tercüme etmesi için 1653 yılında tutar. Thomas Smith koleksiyonundaki mektuplarında Ali Bey 

kendisini 1647’den 1660’a kadar büyükelçi olan ve kendisini tercüman olarak istihdam eden Sir Thomas 

Bendish’le tanıştırdığı için Basire’ye teşekkür etmektedir. Ali Bey, 1662’den 1664’e kadar büyükelçi olan 

Winchilsea Lord’u Heneage Finch’e de hizmet etmiştir. İşte bu ikinci dönemde Hollanda büyükelçisi Levinus 

Warner’in ödemesi dahilinde Kitabı Mukaddes’i tercüme etme görevine başlamıştır. 1662-65 yılları arasındaki 

dört yıllık bir dönemde hem taslak hem de düzeltilmiş Kitabı Mukaddes tercümeleri hazırlamış olduğuna göre 

Lord Winchilsea’nin hizmetinde çalışırken kendisinin çok da meşgul olmadığı varsayılabilir.  

Ali Bey’in Anglikan İlmihali olan Glasgow’da arşivlenmiş el yazmasının (bir sütun Türkçe bir sütun Latince, iki 

dilli metin) başında Sir Thomas Bendish’in oğluna bir ithaf bulunmaktadır.195 Bu durum tarihsel zamanlama ile 

ilgili soruları da beraberinde getirmektedir. Ya Ali Bey’in genç Bendish ile arkadaşlığı büyükelçi için çalışmaya 

başlamasından yıllar öncesine dayanıyor (genellikle 1657 olarak tarihlendirilir) ya da elçilikte çalışmaya 

başlamasının tarihi yanlış.  

Ali Bey’in ilmihali tercüme etmesinin (1653’ler civarında genç Bendish’e ithaf yazıldığında) kendisinin 

büyükelçi tarafından hemen işe alınmasına yol açmış olması muhtemeldir. Bu durumda Ali Bey’in Mısırda Türk 

subayıyla geçirdiği zaman dahil 19 yıl esir olarak yaşadığı süre sonucunda Tatarlar tarafından kaçırıldığı en 

muhtemel tarihler olan 1632 ya da 1634’te tekabül etmelidir; 1653 de Anglikan İlmihali’ni tercüme ettiği yıldır.  

 

Ali Bey padişahın baş tercümanı mıydı? 

Osmanlı arşivlerinde bulunan 1669 tarihli bir ferman, Ali Bey’e devlete bir dönemlik hizmeti için ödeme 

yapıldığını göstermektedir, ancak resmi konumundan bahsedilmemektedir.196 Ali Bey’in Baş Tercüman ya da 

sultanın baş tercümanı olduğuna dair söylemin kaynağı Hyde’tır.197 Şayet bu ifade doğruysa bu göreve 1670’ten 

                                                             
193 Neudecker (1994), s. 372, n.49. 

194 Behar (1990), s. 12; Neudecker (2005), s. 176; (1996), s. 171; Schroeder “yirmi tam yıl” demektedir (1739, 
sayfa numarası yok).  

195 Neudecker’le şahsi yazışma.  

196 Elçin (1976), s. v.’e atıfta bulunan Neudecker (1996), s. 171. 

197 Hyde’ın Bobovius’a önsözünde (1712 [1690]), age., s. 105; Neudecker (2005), s. 188. 



 

 

çok sonra, yani esareti sona erdikten ve Kitabı Mukaddes tercümesini bitirdikten en az beş sene sonra gelmiş 

olmalıdır. Neudecker, Ali Bey’in Basire’ye yazdığı mektupta belirtmiş olduğu kendisinin İngilitere’ye gitme 

isteğinin ona sultanın hizmetinde iyi bir konum teklif edilmesi üzerine sekteye uğramış olduğu ihtimali gibi 

mantıklı bir tahminde bulunmaktadır. Hükümetler yanlarında gereğinden fazla bilgi taşıyacak memurlarının 

başka bir ülkeye sığınma durumuna engel oldukları için bu durum olağan karşılanmalıdır. Ancak, Ali Bey’in baş 

tercüman olduğuna dair herhangi bir bilgi henüz Osmanlı arşivlerinde bulunmamıştır. 

Elçin, bu iddiayı savunan Avrupalı kaynakları kötüleyip Ali Bey’in tercüme hataları yaptığı için sonraları 

sultanın hizmetinden kovulduğunu ve dolayısıyla hiçbir zaman baş tercüman konumuyla şereflendirilmiş 

olamayacağını belirtmektedir.198 17. yüzyıldan bir yazara atıfta bulunarak Ali Bey’in sadece ikinci tercüman 

olabildiği sonucuna varmıştır. Ancak bu söylemle ilgili tüm bir alıntı ya da bibliyografik bilgi vermemektedir.199 

Malcolm, Elçin’in Ali Bey’in ikinci tercüman olduğunu savunan görüşüne katılmaktayken, Neudecker ise 

Hyde’in açıklamasını izleyerek onun baş tercüman olduğunu savunmaktadır.200 Hyde’in söylediklerinin 

doğruluğu, özellikle Osmanlı kayıtları (Elçin’in araştırmalarına göre) 1670’lerde başka birini baş tercüman 

olduğunu belirttiği için tartışılır.  

 

Ali Bey’in İmanı 

Ali Bey’in Cenevre Mezmurlarını biliyor olması onun Lviv’deki Protestan topluluklarından birinden geldiği 

sonucunu ima eder.201 Bu iddianın belgesel temeli Hyde’ın 1690’larda yazdıklarına kadar gider. O dönemin 

Katolik Polonyası’nın dinî farklılıklara hoşgörüyle yaklaştığı da doğrudur. Ancak Ali Bey, yazılarının hiçbirinde 

kendisinin Protestan olduğunu belirtmemektedir.  

Ali Bey Mezmurları hayatının sonlarına doğru Kitabı Mukaddes’i tercüme ettikten sonra bestelemiştir. 

Dolayısıyla Türk musiki sistemine göre uyarladığı Cenevre Mezmurlar kitabının bir nüshasının Kitabı 

Mukaddes’i tercüme işi esnasında ya da sonrasında Avrupalı arkadaşları tarafından ona verildiği çıkarımını 

yapmak yanlış olmayacaktır. Drabik, Comenius’a yazdığı bir metinde Türklere yaklaşmanın bir yolu olarak bir 

“Mezmurlar ve İlahiler” tercümesinden bahseder.202 O halde ya Comenius Cenevre Mezmurlarını Türkiye’ye 

göndermiş ya da Warner İstanbul’daki görevine gelirken bu kitabın bir nüshasını yanında getirmiştir. Muhtelif 

açıklamaların varlığı Bobowski’nin Protestan musikisi geleneği gençliğinde bildiğini varsaymaya gereksiz 

kılmaktadır.  

                                                             
198 Elçin (1976), s. vi.  

199 Elçin, s. v-vi. Kaynağı eksik görünmektedir: Hezârfen Hüseyin, Tenkih-I Tevârih-I Mülûk, Bâb-üs sâbi, 1083 
A.H. (= 1672 C.E.).     

200 Hyde’ın Bobovius’a önsözünde (1712 [1690] ), s. 105; Malcolm (2007a), s. 331.   

201 URL: http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Lviv. 

202 Malcolm (2007b), s. 495. 



 

 

Yakalanmasından bir süre sonra Bobowski sünnet edilmiş203 ve İslamiyet’i kabul etmiştir. Bunun yapılması 

tutsaklar ve diğer esirler için olağan bir durumdu. Sünnete, hem Allah’ın Hz. İbrahim’e evindeki köleler ve farklı 

uluslardan olanlar dahil tüm erkeklerin sünnet edilmesini emrettiğini söyleyen Kitabı Mukaddes’te hem de İslami 

gelenekte müsaade verilmiştir (bkz. Tevrat, Tekvin 17. bölüm). 

Acaba Ali Bey gizli bir Hristiyan olarak mı kaldı? Thomas Hyde 1690 yılında Albertus Bobovius’un (Ali 

Bey’in) İslami ibadet ve dini geleneklere üzerine yazdığı Latince bir kitap olan De Turcarum Liturgia’ 

(Türklerin Dini Törenleri)’nin önsözünde şunları yazar: 

Ekmeğini İngilterede Hristiyanlar arasında dürüst bir şekilde kazanma özlemi, kâfirlerin [yani 
Müslümanların] baskısından kurtulma arzusu ve cansiperane bir tutumla sahip olduğu Hristiyan 
imanına dönme niyetine varamadan ölümün onu koparıp götürmesi oldukça mütessir bir 
durumdur.204  

Bu özlem, Ali Bey’in Thomas Smith koleksiyonunda bulunan (yaklaşık 1668 yılında) ve İngiliz Kralı II. 

Charles’ın maiyetinde tercüman olarak çalışma isteğini Basire’ye dikkatli bir biçimde yazdığı mektupla da teyid 

edilmiştir. Aynı koleksiyondaki anonim bir yazı Bobowski’nin İngiltere’de ona bir iş bulunması durumunda 

kiliseye dönme sözü verdiğini belirtmektedir.205 Türkiye’de yaşarken İslam’dan dönmesi ölümle sonuçlanacak 

bir cezayla sonuçlanabilirdi. 

Bobowski’nin kendi kaleminden çıkmış yazılarında Hristiyan imanına olan eğilimine dair ifadelerle 

karşılaşıyoruz. İncil-i Matta’nın taslak tercümesini bitirdiğinde şöyle bir yazı yazmıştır: “Mattanın İncili tamam 

oldu ve’l-mecdü lillahi ebeden” (Matta’nın İncili bitti ve Allah’a sonsuzlara dek övgü olsun). Aynı yazı İncil-i 

Markos’un sonunda şu cümlenin eklenmesiyle vardır: “Da’imen ebeden amin” (Her zaman ve sonsuza dek 

amin).206 İncil-i Yuhanna’nın sonunu ise Latince “Anno Salutis Humanæ 1664” (İnsanlığın kurtuluşunun 1664. 

yılında) diyerek tarihlendirmiştir. Grammatica Turcico-Latina adlı kitabının başlık sayfasında kulağa Hristiyan 

imanının kuvvetli bir ifadesi olarak gelen “Ani a partu Virginis 1666” (Bakirenin [yani Meryem Ana’nın] 

zürriyetinin 1666. yılında) diyen bir tümce bulunmaktadır. Neudecker, bu baskı bilgilerini temel alarak Ali 

Bey’in sadece Kitabı Mukaddes’i değil aynı zamanda birçok başka Hristiyan kitapları çevirmedeki gayret ve 

ihtimamının kendisinin “Hristiyanlıkla olan kişisel meşguliyetine” kanıt olduğunu belirtmektedir.207  

Elçin ve Behar Ali Bey’in sadece ama sadece tümden ve şerefli bir Müslüman olduğunu savunup Mekke’ye 

hacca gitmiş olabileceğini de tahmin etmektedirler. Elçin, Ali Bey’in kiliseye dönme isteğine dair söylentilerin 
                                                             
203 Sünnetine dair belirli tek kaynak 1668 civarında anonim yazılmış olan Thomas Smith belgelerinde bulunan 
ve Neudecker (2005), s. 193 (karş. Neudecker 1996, s. 171) ‘de çevriyazıyla yazılmış bir yazıdır.  

204 Hyde, Bobovius’ta (1712 [1690]), s. 105.;  Hyde’in önsözünün İngilizce çevirisi Neudecker (1994), s. 372, 
n. 49; bkz. Riggs (1940), s. 238.’de kaynak gösterilmiştir. 

205 Neudecker (1996), s. 177.  

206 Cod. Or. 390d. çevriyazısıyla yazan Toprak, s. 184 ve 226.   

207 Cod. Or. 390d, folio 116a’yı çevriyazısıyla yazan Neudecker (1994), s. 372, n.49; Neudecker (1996), s. 176, 
n.58. Toprak aynı elyazmasına yaptıği çevri yazıda Yuhanna sonundaki bu baskı bilgisini dahil etmemiştir. 



 

 

kendisinin yazılarını halka sevdirip yaygınlaştırmak ve mirasını yüceltmek için Avrupalı arkadaşları tarafından 

üretilen bir propaganda olduğunu iddia etmektedir. Elçin, Ali Ufkî’nin musiki eseri olan Mecmûa-i Sâz ü Söz’den 

kendisinin Sufi eğilimleri olduğu fikrini veren ve İslami hissiyat içeren onlarca sayfaya atıfta bulunmaktadır. 

Bobovius’un De Turcarum Liturgia adlı kitabındaki hac tasvirinin olayı birebir tecrübe eden kişi anlatısı 

olmayacak kadar ayrıntılı olması, bunun yerine kulağa hacılar için yazılmış İslami bir rehberin Latince çevirisi 

gibi gelmesi bu sava karşı olarak söylenebilir. Görgü tanığı olanların hevesle yazacağı Mekke’deki canlı 

sahnelerin anlatımının eksik olması sebebiyle anlatı seyahat günlüğü gibi değildir. Ali Bey’in Mekke 

tasvirlerinin kaynağıyla ilgili yapılabilecek ayrıntılı bir araştırma kendisinin yaşamöyküsüne kıymetli katkı 

sağlayabilir.  

Elçin, savını hiç kimsenin güzel İstanbul’u terkedip İngiltere’ye yerleşmek istemeyeceği duygusuyla 

zayıflatmaktadır – Avrupalılarda eleştirdiği hususi iddianın aynadaki bir yansıması. Daha da önemlisi Behar, Ali 

Bey’in son Avrupalı arkadaşları olan John Covell ve Antoine Galland’ın kendisinin ölümünden sonra onunla 

ilgili düşüncelerinde kendisinin İngiltere’ye yerleşme ya da İslam’ı terketme gibi bir niyetten bahsetmediğini 

belirttiklerini söylemiştir.208 Neudecker’in Thomas Smith belgelerinden çıkarılan sonuca göre Ali Bey, Papaz 

Basire’den İngiltere’ye taşınma talebi cevapsız kaldığında Türkiye’yi terketmeye dair tüm düşüncelerinden 

vazgeçmiştir. Daha sonra 1669 civarında sultanın hizmetinde özgür bir adam olarak işe alındığında İngiltere’ye 

varıp Hristiyanlığa dönmek için artık hiçbir dünyevi sebebi kalmamış diye düşünüyoruz. 

2010 baskısı Açıklamalı Kutsal Kitap’ın girişinde Ali Bey’in “İsmen Müslüman ama yürekte Hristiyan” olduğu 

hissiyatı Hyde’a kadar giden bir tarihe sahiptir.209 Bu hissiyat doğru olabilir, ancak ince ayrıntıları eksiktir. 

Tarihsel kayıtlardan öğrendiklerimiz oldukça sınırlıdır. Ali Bey’in yazılarından kendisinin hem Kitabı Mukaddes 

hem de diğer Hristiyan yazılarıyla ilgili olduğunu öğrenmekteyiz. Bunun yanı sıra Kitabı Mukaddes 

tercümesinin taslak tercümesini bitirdiğinde Warner’a bu görev “emek değil, sevgi için yapıldı” (amor non labor 

fuit) diye yazmıştır.210 Dolayısıyla birçok Müslüman’ın Kitabı Mukaddes’in tahrif edilmiş olduğu için tehlikeli 

bir kitap olduğuna dair fikirlerine Ali Bey’in itibar etmediğini biliyoruz.  

İlgileri arasında Türk musiki geleneğini yansıtmasında görülen İslam da vardı. Dahası Kitabı Mukaddes’in 

sözcüklerini Müslümanların anlayacağı biçimde tercüme etmişti. Örneğin “dua” kelimesine karşılık olarak daha 

sonra Kieffer tarafından tashih edilse de “namaz” kelimesini sık sık kullanmıştı. Ali Bey bir yandan Mezamir 

besteleri kitabındaki 14 mezmuru olabildiğince İslam ilahayatı içeriğinde yazmışken diğer taraftan da İncil-i 

Şerif’in birçok bölümümün tercümelerinin sonuna Hristiyan imanının tasdik eder gibi görünen cümlelerle 

bitirmiştir.  

Ali Bey’in ruhsal yaşamını öğrenmek için yapacağımız tüm varsayımlar kendisinin yaptığı Kitabı Mukaddes 

tercümesi ve diğer yazılarının dikkatli bir incelemesinden gelmelidir. Rabb’in izniyle hem Müslümanlar hem de 

                                                             
208 Behar (1990), s. 43.  

209 Açıklamalı Kutsal Kitap (AKIT, 2009), s. x. Aynı hissiyat Cooper (1901)’de de vardır. 

210 Neudecker (1994), s.  372.  



 

 

Hristiyanlar bu ilkeyi dikkatlice yerine getireceklerdir.  

 

Albertus Bobovius mahlaslı Ali Bey’in yazılarının özeti 

Ali Bey azad edildikten sonra hayatını Avrupalı Hristiyan âlimler tarafından ücret karşılığında ya da en azından 

teşvik edilerek tercüman ve yazar olarak kazanmaya başladı. Dini metinleri çeviren ve dilbilim ve müzik üzerine 

kitaplar yazan üretken bir yazardı. Isaac Basire’nin emri altında çevirdiği Anglikan İlmihal’inden yukarıda 

bahsedilmiştir. Grammatica Turcia-Latina (Latince Açıklamalı Türkçe Dilbilgisi) adlı eseri Neudecker 

tarafından 17. yüzyıl Osmanlı Türkçesi’nin bir kaynağı olarak çalışılmıştır.211 Müslümanların dini törenlerine 

dair yazdığı Latince denemesi De Turcarum Liturgia (Türklerin İbadetine Dair) başka yazarların Müslüman 

gelenekleri üzerine kaleme aldıkları makalelerle beraber basılmıştır.212 17. yüzyılda üç farklı Avrupa dilinde 

yayınlanan Topkapı Sarayında yaşamı anlatan yazısının Türkçe çevirisi son zamanlarda basılmıştır.213 Bu yazı, 

haremi 1665 yılındaki “Büyük Harem Yangını” yapının bölümlerini yoketmeden önceki haliyle tasvir ettiği için 

önemli bir tarih kaynağıdır. Osmanlı müziği üzerine olan çalışmaları Elçin tarafından Ali Bey’in Mecmua-i Saz ü 

Söz214 başlığında 1976 yılına yayınlanana kadar Türkçe basılmamıştı. Bu eser Ali Ufkî’nin müzik tarihindeki 

yerine bir kapı açılmasını sağladı.215 Ali Bey’in diğer bir eseri üzerine yeni bir musiki çalışma Behar tarafından 

2009 yılında yayınlandı.216 Ali Bey’in yukarıda adı geçen Mezamir (Mezmurlar) adlı eseri kendisinin müzik ve 

dinle olan ilgisinin yaşamının sonuna doğru birleştiğinin kanıtıdır.217  

Ali Bey’in Ölümü 

Ali Bey’in ölümü genellikle 1675 yılları civarı olarak belirtilir. Ancak Behar’ın daha ayrıntılı ve kesin 

                                                             
211 Neudecker (1996); Bodleian, Oxford’taki el yazması, Hyde 43 elyazması, Ethé, col. 1252. no. (199) 2237.  

212 Bobovius (1712), age. 

213 Stephanos Yerasimos ve  Annie Berthier, Topkapı Sarayı’nda Yaşam: Albertus Bobovius ya da Santuri Ali 
Ufki Bey’in Anıları. 3. baskı (İstanbul: Kitap Yayınevi, 2009 ),s. 12-22. Topkapi: Relation du Sérail du Grand 
Seigneur (Arles, 1999)’dan çev. Cem Berktay; özellikle şu bölüme bakınız:  “Sunuş: Bir İçoğlanın Anıları,” pp. 
9-22. 

214 Mecmûa-i Sâz ü Söz’ün elyazmaları Brisih Museum, Londra (Sloane Collection, No. 3114) ve Bibliothèque 
Nationale, Paris’tedir. 

215 Şükrü Elçin, (1976), age.; “‘Ali Ufkî’, Türk Ansiklopedisi (Ankara, 1945-),cilt 32, s. 483-485; Turgut Kut, 
“Ali Ufkî Bey—Albert Bobowski,” İslam Ansiklopedisi, cilt II, s. 456-457, URL: http://www.umutrehberi.com; 
Walter Feldman, Music of the Early Ottoman Court (Berlin: Verlag für Wissenschaft und Bildung, 1996); 
Marvin J. Ward, “Ottoman classics,” URL:  http://www.cvnc.org/reviews/2002/july/OttomanClassics.html.  

216 Cem Behar, Saklı Mecmua; Ali Ufkî Bibliothéque Nationale De France'taki (Turc 292) Yazması (İstanbul: 
Yapı Kredi Yayınlar, 2008) 

217 Yazılarının listesinin bir özeti için bkz. Behar (1990), s. 33; ayrıntılı bir bibliyografya için bkz. Neudecker 
(1996), s. 171-178. 



 

 

araştırmalarına göre bu bilgi yetersiz olup 1677 senesi daha doğrudur.218 Mısır’a yaptığı bir seyahat dışında 

gençliğinden beri İstanbul’da yaşamıştır. Bu yüzden de büyük ihtimalle orada gömülüdür, ancak onun adını 

taşıyan herhangi bir mezar taşı henüz bulunmamıştır. Evlenip evlenmediği de bilinmemektedir.  

Ali Bey’in ölümünden birkaç yıl sonra Osmanlı ordusu Katolik Kutsal İttifak kuvvetlerince Viyana 

Kuşatmasında (1683) malub edilirler. Bu noktada, Ali Bey’in Kitabı Mukaddes tercümesinin bir parçası olarak 

yer aldığı Türklerin ve Protestanların ruhsal birliğini hedefleyen hayali bulmaca olan Kalveno-Türkizm’in 

üzerine artık perde inmişti. Ali Bey, Lehistan Kral III. Jan Sobieski’nin ordusunun Katolikler birliğini 

desteklemesini ve Viyana’da vaki olan zaferini görecek kadar yaşayamadı. Elli yıl önce ise Lehistan-Litvanya 

Birliği’nin askeri zayıflığından dolayı Tatar akıncıları sınırı geçip esir yağmalamış ve İstanbul köle pazarına 

musiki ve dilbilim alanında oldukça kabiliyetli genç bir Leh’i getirerek Kitabı Mukaddes’in Türkçe’ye tercüme 

edilmesine hiç de bilmeden katkıda bulundular.  

 

“Tercümenin	  kısm-‐ı	  kebiri	  tamâm	  oldu;	  ve’l-‐mecdülillahi	  ebeden,	  dâ’imen	  âmîn”	  	  

Anno	  Salutis	  Humanæ	  2013	  

Aksel	  Hanna	  ibn-‐i	  Mihail	  Fuad	  Şakır	  el-‐Antaki	   

                                                             
218 Behar (1990), s. 41-43.     


