
BAŞLARKEN

Hamdolsun, insan kullarına anlayabilecekleri dilden hitab eden Allah’a,
Salevât olsun, aldığı ilahi mesajı tebliğ etmekle kalmayıp onu açıklayan Efendimiz’e, 
Selam olsun, Kur’an’ın anlaşılması için mealler hazırlayan ve onları okuyan tüm mü-
minlere...

Vahiyle hayat bulma çabalarına mütevazı bir katkı yapmak niyetiyle yola çıkan Kur’ani 
Hayat Dergimiz, 13. sayısında Kur’an’ı anlamanın önemli bir aracı olan mealleri konu 
edindi. Kur’ani Hayat Dergimizin Akabe Vakfı’nın da katkılarıyla 4 Haziran 2010 Cuma 
günü İstanbul Ali Emiri Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği Kur’an-ı Kerim Mealleri 
Sempozyumu’nda sunulan tebliğler bu sayımızın ana yazılarını oluşturdu. İstanbul 
Müftüsü Mustafa Çağrıcı, Fethi Güngör ve Ali Özek tarafından üç oturum halinde 
yönetilen sempozyumda Mustafa İslamoğlu, Ali Bulaç, Mehmet Okuyan, Murat Sü-
lün, Hidayet Aydar, Fatih Okumuş, Abdülaziz Bayındır ve Şahin Güven birer tebliğ 
sundu. Çoğu Türkçe olmak üzere 20 farklı dilde yayımlanmış yüzü aşkın matbu mealin 
de sergilendiği Meal Sempozyumu Hilal Tv’den canlı olarak yayınlandı. İstifadenin 
kalıcılığı ve yaygınlaşması düşüncesiyle birçoğunu makaleler halinde bu sayımızda 
sunduğumuz tebliğlerin canlı sunumlarının tamamına www.hilaltv.org internet site-
sindeki video arşivinden ‘Özel Programlar’ başlığı altında erişilebilmekte.

Mustafa İslâmoğlu hocamız bir meal çalışmasının riayet etmesi gereken ilkeleri, Ali 
Bulaç meal hazırlamanın imkân ve zorluklarını, Şahin Güven çokanlamlı kelimelerin 
çeviri sorunlarını, Hidayet Aydar Osmanlı dönemi Türkçe meal ve tefsir çalışmalarını, 
Murat Sülün Kur’an’dan yararlanmanın yollarını, Fatih Okumuş Avrupa dillerinde ya-
yınlanmış meallerin Hollandaca örneğinde eleştirisini Meal Sempozyumu’nda tebliğ 
olarak sunduktan sonra dergimiz için yeniden düzenleyerek makale formunda kaleme 
aldılar.

İbrahim Sarmış son yıllarda artan Kur’an’ı anlama seferberliğini, Mustafa Demir ya-
şanmış bir örnek üzerinden Kur’an’ı mealinden anlama olgusunu, Muzaffer Arslan 
henüz basılmamış mealinin önsözünde açıkladığı hususları, Mustafa Yıldız Kur’an’ı 
anlamanın ne anlama geldiği hakkındaki görüşlerini paylaştı bizimle. Söyleşi köşe-
sinde Kur’an-ı Kerim çeviri tekniği ve metodolojisi konusundaki düşünceleriyle ulema 
arasında dikkat çeken Prof.Dr. Hüseyin Atay hocayı konuk ettik bu sayımızda. Fatih 
Okumuş’un dergimiz için Hollanda’da gerçekleştirdiği röportajı ilgiyle okuyacağınızı 
ve istifade edeceğinizi temenni ediyoruz. 

Bu sayımızda Nuriye Çakmak’ın ezelî kelâmı insan ve nisyan bağlamında ele alan 
denemesini, Filiz Tavukçu’nun çocuk ile meal arasında bağ kurma önerisini, Bilgin 
Erdoğan’ın mealleri ilahî kelâmı anlama çabası olarak irdeleyen değerlendirmesini, 
Aşkın Taştan’ın âyetlerle duayı öğütleyen hikâyesini beğeninize sunuyoruz. Yücel 
Oğurlu’nun uluslararası hukuksuzluğa naklen suçüstü yapan Mavi Marmara gemisi 
olayını inceleyen hukuki değerlendirmesi, Yasemin İslamoğlu’nun Kur’an’ın burçların-
dan En’âm-ı şerîfi tanıtan çalışması, Bünyamin Doğruer’in şiiri ve Hasan Aycın’ın çizgi 
çalışması ile kapatıyoruz 13. sayımızı.

Internet sitemize sembolik bir bedel karşılığında üye olarak geçmiş tüm sayılara, der-
gide basılamayan yazılara ve çıkacak yeni sayılara ilk günden itibaren erişebilirsiniz. 
Vahyin başlangıcının 1400. yıl dönümü münasebetiyle konusunu Kur’an olarak belir-
lediğimiz 14. sayımızla Ramazan bayramı arifesinde buluşmak niyazıyla…
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األسس الواجب مراعاتها
عند ترجمة معاين القرآن الكريم

املراد مصطفى إسالم أوغلو جنحيه  ب�  يضم  الذي  اإللهي  الكالم  هو  القرآن  وحي 
اإللهي.

الهدف واملغزى أول قانون للوجود. هذا القانون ينطبق أيضا عىل الكالم 
مثل:  بعبارات  نزوله  هدف  عن  ملخاطبيه  يعرب  الكريم  فالقرآن  اإللهي 
ُلَ�ِت إَِىل النُّوِر»، «اْلُهَدى»، «َيْهِدي ِبِه اللَُّه َمِن  «ُيْحِيي»، «ُيْخرُِجُهْم ِمَن الظُّ

َالِم». َالِم»، «َواللَُّه َيْدُعو إَِىل َداِر السَّ اتََّبَع رِْضَواَنُه ُسُبَل السَّ
القرآن مرشوع بناء إلهي. البرش الذي اخت� خليفة (=خادما وسيدا) عىل 
األرض ُنفخت فيه الروح وُكرِّم باإلنسانية. أي ـ وبتعب� القرآن الكريم ـ لقد 
كرم الله بني آدم وعيَّنه خليفة عىل األرض وأوكل إليه مهمة إع�رها. وابن 
آدم ذاك عليه أن يكون خادما أوال. فعندما يكون املرء خادما يندفع نحو 
طلب املعرفة وهي أوىل درجات سلم الوجود الطويل. يتع� عىل اإلنسان 
أوال أن يعرف كيفية استخدام نفسه عمال �ا تقوله حكمة ”إعرف نفسك“ 
قراءة  اإلنسان  ينبغي عىل  السبب  لهذا  البسيطة.  الحكم عىل وجه  أقدم 
اإلنسان  يصبح  فعندما  الوحي.  أي:  له  أُعد  الذي  اإللهي  االستخدام  دليل 
خادما للوحي يكون قد خطى ـ يف ذات الوقت ـ أوىل خطواته عىل درب 
معرفة ذاته ودرب سيادته للبسيطة وعند ذلك فقط تتحقق حقيقة كون 

القرآن مرشوع بناء إلهي.
ألن  القرآن  املؤمن�  بإحياء  رهن  األهداف  هذه  كل  تحقق  إمكانية  إن 

الرشط الذي ال غنى عنه ليعيش املرء القرآن هو أن يفهمه.
فهم القرآن فريضة. هو كذلك ألن أهم قواعد أصول الفقه تقول: ما ال يتم 
الواجب إال به فهو واجب. ومن الحقائق املعروفة أيضا أن خطابا ال ُيفهم 
معناه ال �كن عيشه. القرآن كتاب الحياة فهو قد أرسل ملخاطبيه مرشدا 
لهم يف حياتهم ليفوزوا بالحياة األبدية. و�ا أن فهم القرآن رشط لعيشه فإن 

ترجمته إىل لغات مختلفة تعترب رضورية أيضا من أجل فهمه.
ليست  الوسيلة  هذه  أن  إال  فهمه.  وسائل  إحدى  الكريم  القرآن  ترجمة 
هي  الكريم  القرآن  فرتجمة  عنها  غنى  ال  وسيلة  هي  بل  عادية  وسيلة 
ن غ� الناطق� بلغته األصلية ـ العربية ـ من فهمه  الخطوة األوىل التي ُ�كِّ

أما التفاس� والتأويالت فهي خطوات تأيت بعد ذلك.

ترجمة : مروة داغستاين بارسيك

إن خطابا ال ُيفهم معناه ال 
�كن عيشه لذا يعترب فهم 
القرآن فريضة ف� ال يتم 
الواجب إال به هو واجب.

و
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B A Ş Y A Z I

Bir Meal Çalışmasının 

Riayet Etmesi Gereken İlkeler

NE DEDİĞİ 

ANLAŞILMAYAN BİR 

HİTAP YAŞANAMAZ. 

BU YÜZDEN KUR’AN’I 

ANLAMAK FARZDIR. ZİRA 

BİR VACİP İÇİN GEREKEN 

ŞEY DE VACİPTİR. 

ur’an vahyi, murad-ı ilahiyi içinde ba-
rındıran ilahi kelâmdır. 

Varlığın ilk yasası amaçlılık ve anlamlılıktır. 
Bu yasa ilahi kelâm için de geçerlidir. Kur’an 
kendi indiriliş amacını, muhataplarını “ma-
nen diriltmek”, “karanlıklardan aydınlığa 
çıkarmak”, “rehberlik etmek”, “ebedi kur-
tuluşun yollarına ulaştırmak”, “sonsuz mut-
luluk ve huzur diyarına davet etmek” gibi 
ifadelerle ortaya koyar.

Kur’an ilahi bir inşa projesidir. Yeryüzünün 
halifesi (=kalfası) olarak seçilen beşer, ruh 
üflenerek insanlıkla onurlandırılmıştır. 
Kur’an’ın ifadesiyle Allah, Âdemoğlunu mü-
kerrem kılmıştır. Yeryüzünü imar göreviyle 
halife atanan Âdemoğlu, önce çırak olma-
lıdır. Zira çırak olmak, bilmeyi istemektir. 
Bilmek ise, insanın çok basamaklı varoluş 
merdiveninin ilk basamağıdır. İnsan ilkin 
kendini nasıl kullanacağını bilmelidir. Yer-
yüzünün en eskimez hikmeti budur: kendi-
ni bil! Bunun için de, kendisi için hazırlan-
mış ilahi kullanım kılavuzunu okumalıdır. 
İnsanın kullanım kılavuzu vahiydir. İnsan 
vahyin çırağı olmakla, hem kendini bilme 
yoluna girer, hem de yeryüzünün ustası 
olma yoluna. Kur’an’ın ilahi bir inşa projesi 
olma gerçeği, ancak o zaman gerçekleşir.

Bütün bu amaçların gerçekleşebilmesi, 
Kur’an’ın, kendisine inananlar tarafından ya-
şanmasına bağlıdır. Kur’an’ın yaşanabilmesi-
nin ise olmazsa olmaz şartı anlaşılmasıdır.

KMustafa İSLAMOĞLU
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aslının yerini tutamaz. Hiçbir Kur’an çevi-
risine Kur’an denilemez. Allah’ın şahade-
tiyle Kur’an’ın dili Arapçadır ve Arapçanın 
yerini asla bir başka dil alamaz. Arapça her 
ne kadar Kur’an’ın ilk muhatabının ve ilk 
muhataplarının diliyse de, murad-ı ilahi 
kendini bu dilin içinde ifşa edince Arap-
ça aynı zamanda “Kur’ancaya” dönüşmüş-
tür. Vahiy bu dile teslim olmamış, bu dilin 
imkânlarını kullanmış ve imkânlarını kul-
landığı Arapçayı da yeniden inşa etmiştir. 
İman, İslam, hidayet, takva, nifak, infak, 
dalalet, cehalet gibi birçok Arap dili kav-
ramının içinin Kur’an tarafından silbaştan 
doldurulması, vahyin Arap dilinin nesnesi 
değil öznesi olduğunun şahitlerindendir.

Sözün özü: Kur’an’ın Arapça olmasının 
ilahi gerekçesi, onun ilk 
muhatapları tarafından 
anlaşılmasıdır. Amacı 
Kur’an’ın anlaşılması-
na hizmet etmek olan 
Kur’an’ın Arapça oluşu, 
asla ve kat’a Kur’an’ın an-
laşılmasına engel olacak 
şekilde yorumlanamaz. 

O takdirde bu, Kur’an’ın Arapça oluşuna 
Kur’an’ın yüklemediği bir işlevi yüklemek 
olur. Bu da haddi aşmaktır. Bilinen bir ha-
kikattir: Haddini aşan şey, zıddına inkılâp 
eder. Kur’an’ın her hangi bir dile mealini 
Kur’an saymak ne kadar büyük bir yanılgı 
ise, Kur’an’ın dilini Kur’an’ın anlaşılması-
nın önündeki aşılmaz bir engel olarak tak-
dim etmek de o kadar büyük bir yanılgıdır. 
Bu ikinci yanılgıya düşenlerin en masum-
ları, kendi itirazlarına, Kur’an’ın mana, 
hürmet ve hikmet kaybına uğrama ihtima-
lini mazeret olarak göstermektedirler. İşbu 
makale, bu gibi mazeretleri boşa çıkarmak 
maksadıyla, bir Kur’an mealinde aranması 
gereken hususları beyan için kaleme alın-
mıştır.

***

Kur’an’ı anlamak farzdır. Zira fıkıh usûlünün 
en temel kurallarından biri şudur: Bir va-
cip için gereken şey de vaciptir. Bilinen bir 
hakikattir ki, ne dediği anlaşılmayan bir hi-
tap yaşanamaz. Kur’an hayat kitabıdır. Mu-
hataplarına ebedi hayatı kazandırmak için 
hayat rehberi olarak gönderilmiştir. Madem 
Kur’an’ı yaşamak için anlamak şarttır, anla-
mak için de Kur’an’ın farklı dillere çevrilmesi 
bir gerekliliktir.

Mealler Kur’an’ı anlamanın araçlarından biri-
dir. Ancak bu araç, sıradan bir araç değil, ol-
mazsa olmaz bir araçtır. Zira Kur’an’ı asli dili 
olan Arapçasından anlamayan kimseler için, 
onun anlamına ulaşmanın ilk adımı mealler-
dir. Tefsirler ve teviller, onun ardından gelen 
adımlardır.

Arapça Allah’ın dili değil, 
Kur’an’ın dilidir. Rabbi-
miz Kur’an’da “Arapça”yı 
Kur’an’ın bir sıfatı olarak 
zikretmiştir. Şu halde 
vahyin dili vahyin cevheri 
değil, arazıdır. Bunun iki 
anlamı vardır: 

1. Kur’an’ın Arapça olması, vahyin kaynağı 
olan “Allah” ile veya Allah’ın insana hitabı 
olan “vahiy” ile alakalı değil, vahyin ilk mu-
hatabı olan peygamber ile ve o peygamberin 
içinden çıktığı toplumla alakalıdır. Bu yüz-
den Kur’an şöyle buyurur: “Biz her peygam-
beri yalnızca kendi kavminin diliyle gönder-
dik ki, mesajı onlara açık ve net olarak ilet-
sin.” (İbrahim 14/4). Bu âyet de gösteriyor 
ki, ilahi vahiylerin beşere ait bir dil ile gön-
derilmesinin amacı, muhataplarına murad-ı 
ilahiyi anlatmaktır. Sözün özü: “Kur’an niçin 
Arapça inmiştir?” sorusuna Kur’an’ın İbra-
him Sûresi’nin 4. âyetinde verdiği cevabın 
aynısı, “Kur’an niçin diğer dillere çevrilmeli-
dir?” sorusunun da cevabıdır.

2. Araz cevherinden ayrı düşünülemeyeceği 
için, “Arapça” oluşu da Kur’an’dan ayrı düşü-
nülemez. Dolayısıyla, hiçbir Kur’an çevirisi 

KUR’AN’I ASLİ DİLİ OLAN 
ARAPÇASINDAN ANLAMA-

YAN KİMSELER İÇİN, ONUN 
ANLAMINA ULAŞMANIN 
İLK ADIMI MEALLERDİR.
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Bir meal çalışmasının riayet etmesi gereken 
ilkeler bu makalede 7 başlık halinde ele alın-
mıştır. Elbette bir meal çalışmasının riayet et-
mesi gereken ilkelerin tamamı, bu makalede 
sayılanlardan ibaret değildir. İstenirse daha 
birçok ilke sıralanabilir. Bu 7 ilkeyi kendi 
içerisinde üç gruba ayırmak mümkündür:

a. Bir ve ikinci ilkeler “zaruri olan ilkeler” sı-
nıfına girer.

b. Üç, dört ve beşinci ilkeler “hâcî olan ilke-
ler” sınıfına girer.

c. Altı ve yedinci ilkeler ise estetiğe ilişkin 
“tahsîni olan ilkeler” sınıfına girer.   

Usûlü Olmalı ve Bu Usûl Beyan Edilme-1. 
lidir

Eskilerin eskimez ifa-
desiyle, usûlsüzlük 
vusûlsüzlüktür. Bir ça-
lışmanın ilmî mi yoksa 
keyfî mi olduğunu ayır-
maya yarayan kıstas, 
o çalışmanın bir usûlü 
olup olmadığıdır. Kur’an 
meali hazırlamak, vahyin 
anlamını bir başka dile 
taşımak gibi oldukça ağır bir sorumluluktur. 
Böyle bir sorumluluğun altına girenin mutla-
ka bir usûlü olması gerekir.

Her usûl bir asıl üzerine inşa edilir. Usûlün 
üzerine inşa edileceği asıl çalışmanın “mahi-
yetini”, o aslın üzerine bina edilecek usûl ise 
çalışmanın hüviyetini (kimlik) temsil eder.

Bir meal çalışması, üç boyutlu bir usûle sahip 
olmalıdır.

1.1. Dil usûlü

Dilin kaynağının beşeri uzlaşım ve uydaşım 
(semai ve muvada’a) mı, yoksa ilahi telkin ve 
talim (tevkîfi) mi olduğu tartışmasının kökle-
ri Yunan’dan da öncesine, Eski Mısır’a kadar 
gider. Ama bu esaslı tartışmanın İslam me-
deniyetindeki yansıması daha farklı olmuş 

ve soru şöyle formüle edilmiştir: Dil semai 
midir, kıyasi midir? Kûfe dil okulu ‘semaidir’ 
derken, Basra dil okulu ‘kıyasidir’ demiştir.

Bir meal sahibi kendi usûlünde, bu kadim 
tartışmada durduğu yeri beyan etmek zorun-
dadır. Ancak o zaman sözün bir ‘sadedi’ olur. 
Zira ‘semaidir’ diyenlere katılıyorsa kelimele-
rin lugavi karşılıklarını esas alacak, ‘kıyasidir’ 
diyenlere katılıyorsa kelimelerin sonradan 
oluşmuş şer’i ve ıstılahi karşılıklarını esas 
alacaktır. Bu, meali doğrudan ilgilendiren bir 
durumdur. Dolayısıyla meal sahibinin, bu 
kadim tartışmaya nazaran kendi konumunu 
tayin ve tesbit etmeme lüksü yoktur.

Meal sahibi serdettiği dil usûlünde çok an-
lamlılık ve eşanlamlılık ile ilgili tavrını ve 

duruşunu açıklamak du-
rumundadır. Özellikle 
eşanlamlılık konusunda 
birbirine karşıt iki damar, 
aynı zamanda tefsir ilmi-
ne de yansımış ve tefsir 
ekollerinin oluşumunda 
etkin rol oynamıştır. Me-
sela el-Elfazu’l-Muterâdife 
yazarı Ebu’l-Hasen Ali 
er-Rummanî (ö. 384 h.) 

“tüm edatlar birbirinin yerine kullanılır” gö-
rüşündedir. Buna karşın eşanlamlı denilen 
kelimelerin eşanlamlı olmadığını beyan için 
yazılmış bir eser olan el-Furûk sahibi Ebu 
Hilâl el-Askeri (ö. 400 h.) ise “mutlak ma-
nada eşanlamlı iki kelime yoktur” diyerek 
yukarıdaki tavrı kökten reddeder. Bir meal 
sahibi, bu iki damar karşısındaki konumu-
nu belirlemek ve tercihine makul ve ilmi bir 
izah getirmek zorundadır. Yoksa biz, onun 
mealinde karşılaştığımız halaka ile ce’ale, half 
ile kasem, elfeynâ ile vecednâ, Mukît ile Hasîb, 
hanânen ile rahmeten, seyyiât ile zunûb, ecdâs 
ile kubûr, suva’ ile sikâye, şekk-rayb-mirye, 
i‘rad-tevelli-zerhum, ğadab-la‘net-suht gibi ya-
kın anlamlılara eşanlamlı muamelesi yapıp 
yapmadığını, böyle bir hassasiyetinin olup 
olmadığını anlayamayız. Usûlü olan eserler 

KUR’AN MEALİ HA-
ZIRLAMAK GİBİ AĞIR 
BİR SORUMLULUĞUN 

ALTINA GİRENİN 
MUTLAKA BİR USÛLÜ 

OLMASI GEREKİR.
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eleştirilmeyi hak ederler, usûlü olmayanlar 
eleştirilmeyi bile hak etmezler. 

1.2. Çeviri usûlü

Bir mealin belirtmek zorunda olduğu usûlün 
ikinci boyutu çeviri usûlüdür. Her lisan bir 
‘dünya’dır. Bu durumda tercüme iki dünya 
arasında mekik dokumaktır. Esas itibarıy-
la tercüme kaynak dil ile hedef dil arasında 
“lafza ilişkin” bir dönüştürme/çevirme işlemi 
değil, “mânaya ilişkin” bir taşıma işlemidir. 
“Tercüme” ifadesi tam da dediğimize karşılık 
gelirken, “çeviri” lafza ilişkin bir dönüştür-
me işlemini ifade eder görünmektedir. İbn 
Abbas’a “Kur’an’ın Tercümanı” unvanının 
verilmesi, Kur’an’ı başka bir dile tercüme et-
tiği için değil, “vahyin anlamını kaynağından 
alıp hedefine anlaşılır 
bir dille taşıdığı” için-
dir.

Bir meal sahibi şu üç 
çeviri yönteminden 
hangisini ne gerekçey-
le tercih ettiğini açıkla-
mak zorundadır:

a. Harfî çeviri yönte-
mi, 
b. Yaklaşık çeviri yöntemi, 
c. Karma çeviri yöntemi.

Bir meal sahibi çeviri usûlünde kendi tercih 
ettiği yöntemi açıklamışsa, o meal, sahibinin 
tercih ettiği yönteme uygun yapılmış mı ya-
pılmamış mı diye eleştirilir. Yapılmamışsa, 
“siz burada kendi usûlünüze uymamışsınız” 
denilir. Eğer ortaya bir usûl konmamışsa, o 
mealin çevirisi hangi kıstasa göre eleştirile-
cektir?

1.3. Belâgat usûlü

Bir mealin belirtmesi gereken üçüncü usûl 
nahiv ve belâgat usûlüdür. İlk dönemde ya-
zılan tefsirlerin böyle bir sorunu yoktu. Zira 
başlangıçta nahiv ve belâgat birdi. Söz kuşu 
belâgatin zirvesine bu iki kanatla uçmuştu. 
Bu, mâna ile gramerin ayrılmazlığı anlamına 

geliyordu. Sibeveyh’in yolunu Ferrâ (ö. 207), 
Müberred (ö. 286), Sa’leb (ö. 291)  ve Zeccac 
(ö. 311) sürdürdü. Dil dâhisi Ebû Ali Farisî 
(ö. 377) bu çizgiyi bir okul haline getirdi. Bu 
okulu İbn Cinnî (ö. 392) nahivde, İbn Fâris 
(ö. 395) etimolojide, Abdulkahir Cürcanî (ö. 
471?) belâgatte, Râğıb el-Isfahanî (ö. 502) 
Kur’an ıstılahlarında, Zemahşerî (ö. 538) tef-
sirde zirveye taşıdı.

Fakat daha sonradan Rummani, Sekkaki, 
Kazvini ve İbn Hişam çizgisi bu birlikteliği 
kopardı. Klasik Arapça eğitiminin temel so-
runu da bu oldu. Osmanlı medreselerinde 
benimsenen tek kanatlı bu yöntemle belâgat 
kanadı kırık olan söz kuşu sadece nahiv ka-
nadıyla menzil-i maksuduna ulaşamadı. Tabii 
ki, bütün bu sürecin sonunda klasik Arapça 

dil eğitimi metodun-
da bilinen hazin son 
yaşandı.

Meal sahibi belâgat 
ve nahvin birlikte ol-
duğu bir usûlü mü, 
yoksa ayrıldığı ve ay-
rıştığı bir usûlü mü 
benimsediğini oku-
runa sunmalı ki, me-

alde varılan sonuçlarda tercih edilen belâgat 
usûlünün payı belirlenebilsin.

Çeviride Lafız-Mana-Maksat Üçlüsü 2. 
Gözetilmelidir

2.1. Lafız ve mana şahit, maksat ise ha-
kem olmalıdır

Anlamın merkezinde Allah’ın olduğu zaman-
larda, hayatın merkezinde de vahiy oldu. 
Böylesi zamanlarda anlam doğru bir biçimde 
elde edildi, üretildi ve iletildi. Bunun devamı 
lafız-mâna-maksat üçlüsünün ayrılmamasına 
bağlıydı. Bunları birbirinden ayırıp koparma 
teşebbüsleri, her seferinde anlam binasını 
biraz daha zayıflattı. Bu sürecin sonucunda 
anlam üretimi durdu. Bu duraklama şu zin-
cirleme sonucu doğurdu: 

MÂNA TAŞINIRKEN BAZEN 
ANLAM GENİŞLEMESİ, BAZEN 
DE ANLAM DARALMASI ŞEK-
LİNDE YOL KAZASINA UĞRA-
YABİLİR. HER İKİ HALDE DE 

SONUÇ ANLAM KAYMASIDIR. 
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1) Maksat gözardı edilince mâna gözden 
kaçtı ve üretilemez oldu. 

2) Üretilemeyen mâna giderek küçüldü ve 
ihmal edilebilir bir unsur gibi görüldü. 

3) Bunun sonucunda, oluşan mâna açığını 
kapatmak için lafız yüceltildi. 

4) Yüceltilen lafız anlamanın değil, hissi-
yatın konusu oldu. 

5) Hissiyatın konusu olan lafız artık nes-
neleşmiş olduğu için hayatın dışına kolay-
ca itilebildi. 

Sonuçta, vahiy hayatı inşâ eden özne olmak-
tan çıktı.

Maksat göz ardı edildi-
ğinde, lafız ve mâna tek 
başına murad-ı ilahiyi 
anlamak için yeterli olma-
yabilir. Kur’an’da 25 ayrı 
âyette zikredilen “şefâat” 
kelimesiyle murad edile-
nin ne olduğu buna ör-
nektir. Mesela “Şefâatin 
tamamı sadece Allah’a aittir” (Zümer 39/44) 
âyeti ile “Allah’ın dilediği ve razı olduğu 
kimseler için verdiği şefâat izni olmadıkça, 
onların şefâati hiçbir fayda sağlamayacaktır” 
(Necm 53/26) âyeti arasındaki telif, maksat 
göz önüne alınmadan nasıl sağlanacaktır?

2.2. Meal hermenötik değil, “delalet bahsi” 
üzerine inşa edilmelidir

Hermenötik, Batı’da ortaya çıkan bir anlama 
ve yorumlama yöntemidir. Yazarın yerine 
geçmeye ve hatta metni yazardan iyi anlama-
ya cevaz verir. Bu yönüyle “haddi ve hudu-
du” olmayan, dolayısıyla “haddini ve hudu-
dunu bilmeyen” bir anlama ve yorumlama 
modelidir. Buna mukabil bizim medeniyeti-
mizin anlama ve yorumlama modeli “delalet 
bahsi”dir.

Delalet bahsi, İslâmi ilimlerdeki anlama ve 
yorumlama faaliyetinin belkemiğini teşkil 

eder. Fıkıh usûlcülerine göre lafzın hükme 
delaleti dört yolla olur: 

1) Kipi ve söz dizimiyle lafızdan ilk anlaşılan 
şeye “ibarenin delaleti” denir. 

2) Lafzın kastedilenin dışındaki bir anlama 
yorulmasına “işaretin delaleti” denir. 

3) Lafzın ifade ettiği hükmün, gerekçe ortak-
lığı nedeniyle başka bir konuda kendini ifşa 
etmesine “delaletin delaleti” denir. 

4) lafzın söylenmeyen bir anlama gelmesine 
de “iktizanın delaleti” denir. 

Lafızlar, ifade ettikleri mâna bakımından: 
özel, genel, müşterek ve 
mübhem; mânaya medlulü 
ve delaletin dereceleri ba-
kımından: kapalı, müşkil, 
açık, nass, müfesser, muev-
vel; kullanım bakımından 
ise: mecaz, hakikat, sarih 
ve kinaye diye kısımlara 
ayrılmıştır.

Lafzın bizi götürdüğü şey 
mâna, mânanın ifade ettiği şey hakikat, haki-
katin dayandığı şey hikmet, hükmü belirleyen 
vasıf illettir. Hikmet ve illet tek boyutlu bir 
nedensellik değildir. Bütün bu süreçle elde 
edilmesi umulana “maksat” denir. Esasen an-
lamanın hikmetine ancak maksadı kavraya-
rak erilmiş olur. 

Bir mealin amacı murad-ı ilahiyi kaynak dil-
den hedef dile taşımak olmalıdır. Amacı bu 
olan hiçbir meal yorumdan yüzde yüz arın-
dırılamaz. Zaten meal de bu demektir. Fakat 
yorumu keyfilikten arındırmak zorunludur. 
Bunun yolu ise, ancak sağlam bir “anlama-
yorumlama” usûlü ile sağlanır. O usûl İs-
lam aklının ürettiği en çaplı usûl olan “fıkıh 
usûlünün” bir parçası olan delalet bahsidir.

Metne Sadakat Esas Olmalıdır3. 

3.1. Anlam idhâlinden ve tenkîsinden ka-
çınmalıdır

METİN ÖNÜMÜZE BİR-
DEN ÇOK ANLAM SUN-
MAKTADIR. BU ANLAM-
LARDAN BİRİNİ TERCİH 
EDİP DİĞERLERİNİ YOK 
SAYMAK, ANLAMI YOL-

DA ZAYİ ETMEKTİR.
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Bir mealin iddiası, kaynak dildeki mânayı 
hedef dile mümkün olduğunca yol kazası-
na uğratmadan taşımak olmalıdır. Mânalar 
kaynağından hedefine doğru taşınırken yol 
kazasına uğrayabilirler. Bu kaza bazen anlam 
genişlemesi, bazen anlam daralması şeklin-
de gerçekleşir. Her iki halde de sonuç anlam 
kaymasıdır. 

Nasıl ki mânanın lafza, maksadın mânaya 
aykırı olmaması lazımsa, lafzın mânaya, 
mânanın maksada perde olmaması da gere-
kir. Daha açık bir ifadeyle lafız meale, meal 
mânaya, mâna mefhuma, mefhum maksada, 
maksat hakikate perde olmamalıdır.

3.2. Kavramlar ve terim-
ler asli manalarına irca 
edilmelidir

Özellikle Türkçe gibi 
Kur’an lisanı olan Arapça-
nın etkisinde kalmış olan 
dillerde Kur’ani kavram-
lar bazen asli anlamının 
dışında kullanılmaktadır. 
Bu kaçınılmazdır. Şu hal-
de bir mealin asla ıskala-
maması gereken husus, 
o dilde anlam kaymasına uğramış Kur’ani 
terimlerin asla “lafzi” olarak olduğu gibi ve-
rilmemesi, asli ve orijinal anlamına irca edil-
mesidir. Buna birkaç tipik örnek verilebilir: 
Takva, İslam ve Millet kavramları. 

Takva kavramı Türkçede “zühd” kavramının 
yerini almıştır. “Takvalı adam” deyince “çok 
nafile ibadet yapan kişi” anlamı akla gelmek-
tedir. Oysaki Kur’an’da takvanın kullanıldığı 
asıl mana bu değildir. 

İslam deyince günümüzde “Ümmet-i Mu-
hammed” ile ortaya çıkmış bir din akla gel-
mektedir. Bu Kur’an’a nazaran koca bir yan-
lıştır. Kur’an’da İslam hemen tüm peygam-
berlere nisbet edilen insanlıkla yaşıt “teslimi-
yet yolunun” adıdır. 

Millet kavramı Kur’an’da “ortak paydası aki-
de olan topluluğu” ifade eder. Bu kavramı ol-
duğu gibi çevirmeden veya açıklama yapma-
dan bırakmak, okuru anlam kazasına kurban 
etmektir. 

Aynı yanlış daha başka Kur’ani terimlerde 
de yapılmıştır. Mesela Liyetefekkahû’yu “fı-
kıh tahsil etsinler”, yusallûne ale’n-nebiyy’i 
“peygambere salevat okuyorlar”, feveylun 
li’l-musallin’i “namaz kılanlara yazıklar ol-
sun”, makâmen mahmûden’i “Mahmud’un 
makamı”, min-ledunnâ ‘ilmen’i “katımızdan 
bir ilm-i ledün” şeklinde çevirenler çıkabil-
miştir. Böyle yapmak okuru anlam kazasına 
kurban etmektir.    

3.3. Kaynak dildeki de-
yimler çevrilmemeli, 
eşdeğer karşılıklar bu-
lunmalıdır

Kur’an çevirilerinde ih-
mal edilen veya üstün-
körü geçilen hususlar-
dan biri de deyimler ve 
deyimsel tabirler mesele-
sidir. Bunları yapı çözü-
müne tabi tutarak ‘çevir-

meye’ kalkmak deyimi zayi etmek demektir. 
Mesela raybe’l-menûn, sukıtû fî eydîhim, saniye 
‘ıtfihi bunlardan bazılarıdır.

3.4. Parantez içleri savruk değil, Kur’an’dan 
iktibasla doldurulmalıdır

Bunun en tipik örneği, doğrudan hitab ol-
madığı halde Hz. Peygamber’i hitap alan 
âyetlerin başına parantez içinde konulan 
(Habibim) hitabıdır. Oysa Kur’an’ın bir çok 
yerinde Hz. Peygamber’e hitap lafzen iki 
şekilde geçer: 1. “Ya eyyuhe’r-rasûl!” (Sen 
ey peygamber!) 2. “Ya eyyuhe’n-nebi!” (Sen 
ey nebi!). Eğer lafzi hitabın bulunmadığı 
âyetlerin başına parantez içinde bir hitap 
cümlesi konulacaksa, bu Kur’an’dan ikti-
bas edilmelidir. Zira her şeyden önce böyle 
yapmak Kur’an’ın ahlakıyla ahlaklanmaktır. 

GELENEKSEL İLİM Mİ-
RASINA SIRT DÖN-
MEMEK, O MİRASI 
KUTSAMAK DEMEK 

DEĞİLDİR. HELE O Mİ-
RASI AYNEN TEKRAR-

LAMAK HİÇ DEĞİLDİR. 
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Kelâma sadakattir. Tersi ise kıymete kanaat 
etmemek ve keyfiliktir. Allah’ın kullandığı 
bir hitap şeklini yeterli bulmayarak Kur’an’ın 
içine keyfi bir hitap şekli koyan bir zihni-
yetin her şeyden önce çevirmek için önüne 
oturduğu Kur’an’a bakışı sorgulanmalıdır.

Şerhli ve Notlu Olmalıdır4. 

Metin önümüze birden çok anlam sunmak-
tadır. Bunun iştikak, lafız, ibâre, metin, 
mâna, maksat, sarf, nahiv, belâgat, zamirle-
rin mercileri, kıraat farklılıkları gibi birçok 
gerekçesi vardır. İşte böylesi durumlarda, bu 
anlamlardan birini tercih edip tercih etme-
diğiniz diğer anlamları yok saymak, kaynak 
metnin anlamını hedef metne taşırken yolda 
zayi etmektir. Bu hiç de hakkaniyetli bir tavır 
değildir. Bu, “meali hazırlayanın tercihidir” 
denilerek de geçiştirilemez. Zira mütercimi-
nin, Kur’an’ın anlamını zayi etmesinin meşru 
mazereti yoktur. Eğer metin sayısız sebepten 
dolayı mütercimin önüne birden çok anlam 
çıkarıyorsa, meal sahibi o anlamlardan birini 
tercih eder. Tercih etmediği alternatif anlam-
ları ise dipnota taşır. Bunun gerekçelerini de 
izah eder. Ama tercih etmediği alternatif ma-
naları asla zayi etmez, edemez. Zira tercihin-
de yanılmış olabilir. Tercih etmediği anlam 
isabetli olabilir. Mütercimin tercih etmediği 
manada birçok sırlar gizli olabilir. O sırlara o 
alanda mütehassıs biri mütercimden daha iyi 
ulaşabilir. İhmal edilen mana zaman içinde 
önem kazanabilir…

Mealin şerhli ve notlu olmasının tek sebebi 
bu değildir. Buna âyetin işlediği konuya dair 
paralel ve çapraz atıfları, lafız ve mana şahit-
lerini maksat hakemine sunan notları, zaruri 
lugavi açıklamaları ve belâgate dair nükteleri 
de ekleyebiliriz.

4.1. Notlarda parçacı değil bütüncül bakış 
esas olmalıdır

Parçacı yaklaşımın tarih boyunca getirip 
önümüze bıraktığı problemleri, meseleyle il-
gilenen herkes bilmektedir. “Kitaba uymak” 

yerine “kitabına uydurmak” diye tabir ede-
bileceğimiz bu yaklaşımla Kur’an’a söyletil-
meyecek şey yoktur. Parçacı ve parçalayıcı 
yaklaşımın zararlarından uzak durmak için 
mutlaka bağlamın dikkate alındığı ve istikrâi 
okumaya dayalı bir tarz benimsenmelidir.

Parçacı yaklaşıma tipik bir örnek olarak “O 
kendi keyfinden konuşmamaktadır. Bu, ken-
disine indirilen bir vahiyden ibarettir” (Necm 
53/3-4) âyetleri Hicri 3. yüzyıldan buyana 
sorgulanmaksınız hiç alakası olmadığı halde, 
hadisi de içine alacak bir biçimde yorumlan-
mıştır. Oysaki bir sonraki âyetin açık dela-
letiyle âyetin bağlamı Kur’an vahyidir. Hz. 
Peygamber’in keyfinden konuşmadığı şey 
vahiydir.

4.2. Konuyla ilgili âyetler birbirine çapraz 
ve paralel referanslarla bağlanmalıdır

Kur’an sadece tefsirin nesnesi (müfesser) 
bir hitap değil, aynı zamanda tefsirin özne-
si (müfessir) bir hitaptır. Kur’an’ın ilk tefsi-
ri yine kendi içinde yapılmıştır. Kur’an’daki 
bazı terim, kavram ve ifadelerin ne mânaya 
geldiğini önce Kur’an’ın içinde aramak lazım 
gelir. Meal sahibi bunu yapmayı meal oku-
runa bırakmamalıdır. Mutlaka bu bağlantıyı 
gösteren notlar koymalıdır. Mesela Bakara 
Sûresi’nin 35. âyetinde Âdem’in yaklaşmama-
sı söylenen ağaca dair A’raf 20 ve Tâhâ 120’ye 
bir atıf konulmalıdır. Keza Bakara Sûresi’nin 
73. âyetinde geçen “işte Allah ölüyü böyle di-
riltir” ibaresi, “Kim bir canı kurtarırsa, bütün 
insanlığı kurtarmış gibi olur” (5:32) âyeti ışı-
ğında anlaşılmalıdır. Bakara Sûresi’nin 104. 
âyeti, Nisa Sûresi’nin 46. âyeti ışığında an-
laşılmalıdır. Nasıl anlaşılacağı konusunda 
çok tartışılan Bakara Sûresi’nin 62. ve Maide 
Sûresi’nin 69. âyetleri Bakara Sûresi’nin 136. 
âyeti ışığında anlaşılmalıdır. 

4.3. İmladan kaynaklanan kıraat farklılık-
larına atıf yapılmalıdır

Başlangıçta Arap yazısında noktalama ve ha-
rekeleme olmadığı için okuma farklılıkları 
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olması doğaldır. Bu farklılıklardan bazısı “kı-
raat farklılığı” olarak şöhret bulmuştur. Buna 
Kur’an’ın anlaşılmasına dair problemleri çö-
zecek kıraat farklılıkları da ilave edilmelidir. 
Mesela Kehf Sûresi’nin 25. âyetinde Mağara 
Arkadaşları için “üç yüz yıl kaldılar” denilir. 
Fakat hemen ardından gelen 26. âyette “Ne 
kadar kaldıklarını Allah bilir” denilir. Bu ikisi 
arasında ilk bakışta oluşacak anlama proble-
mini İbn Mes’ud’un Kıraatı olarak kaynakla-
ra geçmiş olan rivayet kökten çözer: “Onlar 
(dediler ki) üç yüz yıl kaldılar.” Bir meal bu 
hususu bir notla belirtmelidir ki okurun ak-
lında teşviş oluşmasın.

4.4. Notlar vahyin ne dediğine değil ne de-
mek istediğine atıf yapmalıdır

Mesela bir peygambere “onları kendi hali-
ne bırak” (zerhum) ve 
“onlardan yüz çevir” 
(fe a’rıd ‘anhum) gibi 
Kur’ani emirler ne an-
lama gelmektedir? Değil 
mi ki Allah peygam-
berini risaleti tebliğle 
göndermiş ve “Sen uyar, 
zira sen sadece bir uya-
rıcısın” (Ğaşiye 88/21) 
buyurmuştur. Böyle bu-
yurduğu birine “onlar-
dan yüz çevir” demişse, 
bir mealde mutlaka bunun maksadı açıklan-
malıdır.

İslam İlim Mirasımızdan Yararlanmalıdır5. 

Başta tefsir ve Kur’an ilimleri olmak üzere, 
geleneksel ilim mirasımız göz ardı edilerek 
bir meal hazırlanamaz. Bu, bilginin fıtratına 
aykırıdır. Kur’an söyleminin de değişkenleri 
ve sabiteleri vardır. Kur’an söyleminin sabi-
teleri, tefsir ilminin ve Kur’an ilimlerinin de 
sabiteleridir. Bugüne kadar üretilmiş mükte-
sebat bilinmeden, Kur’an’ın modern muha-
tabına söyleyeceği şeylerin yeni mi eski mi 
olduğu nasıl bilinecektir?

Geleneksel ilim mirasına sırt dönmemek, 
o mirası kutsamak demek değildir. Hele o 
mirası aynen tekrarlamak hiç değildir. Zira 
anlamak, insanın nesne olduğu değil, insa-
nın özne olduğu bir eylemdir. Ve anlamak 
bu manada Kur’an ve insan özneleri arasın-
da diyalog kurmaktır. Din, kaynağı itibarıyla 
ilahi, hedefi itibarıyla insanidir. Bu yüzden 
dinin kaynağı sabit, hedefi değişkendir. Dini 
ve ilahi hitabı canlı, aktüel ve aktif kılan da 
bu çifte tabiattır. Kur’an, kendini insani ola-
na açmak için içinde yalnız muhkematı değil 
müteşabihatı da barındırır. Yalnız hakikati 
değil mecazı da barındırır. Eğer öyle olma-
saydı tezekkür, tefakkuh, tedebbür, teakkul 
ve tefekkür emirlerinin manası kalmazdı. 

Edebi tenkit yöntemi ve istikra, Kur’an üze-
rinde tedebbürün yolların-
dan sadece ikisidir. Kur’an 
üzerinde tedebbür, gele-
neğin seline kapılmaktan 
korunmanın en sağlıklı 
yoludur. Bu yöntemin ya-
rarını birkaç misalle ele 
alabiliriz: 

İnsan Sûresi’nin 12. âyeti 
şöyledir: “Ve cezahum bima 
saberu cenneten ve harira.” 
Geleneksel tefsir mük-
tesebatımız bu âyette iki 

şeyin vaat edildiğinde müttefiktir: Cennet 
ve ipek (giysi). Fakat bu anlama Kur’an’ın 
eşsiz belâgatine aykırıdır. Zira: 1) Cennette 
zaten ipek vardır. 2) Cennet zikredildikten 
sonra ipeğin zikredilmesi külden cüz sayıla-
maz, cüzün milyon derece altıdır. 3) Cennet 
vaad edildikten sonra gelen vaad ya cennete 
eş değer, ya cennetten daha büyük olmalıdır. 
Bütün bunların üzerine “ipek elbise” manası 
verilen harîr’in şu lugavi karşılığı bulundu-
ğunda iş çözülmektedir: “el-harîr, ve huve’l-
mahrur ellezi tedahalehu ğayzun min emrin 
nezele bih: Başa gelen bir işten dolayı içini 
kaplayan kinden kurtularak özgürleşen kim-
se” (İbn Faris, Mekayis). Yani harir ile “kâmil 

ANLAMAK, İNSANIN 
NESNE OLDUĞU DE-
ĞİL, ÖZNE OLDUĞU 
BİR EYLEMDİR. AN-
LAMAK BU MANADA 

KUR’AN VE İNSAN ÖZ-
NELERİ ARASINDA Dİ-
YALOG KURMAKTIR.
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األسس الواجب مراعاتها
عند ترجمة معاين القرآن الكريم

املراد مصطفى إسالم أوغلو جنحيه  ب�  يضم  الذي  اإللهي  الكالم  هو  القرآن  وحي 
اإللهي.

الهدف واملغزى أول قانون للوجود. هذا القانون ينطبق أيضا عىل الكالم 
مثل:  بعبارات  نزوله  هدف  عن  ملخاطبيه  يعرب  الكريم  فالقرآن  اإللهي 
ُلَ�ِت إَِىل النُّوِر»، «اْلُهَدى»، «َيْهِدي ِبِه اللَُّه َمِن  «ُيْحِيي»، «ُيْخرُِجُهْم ِمَن الظُّ

َالِم». َالِم»، «َواللَُّه َيْدُعو إَِىل َداِر السَّ اتََّبَع رِْضَواَنُه ُسُبَل السَّ
القرآن مرشوع بناء إلهي. البرش الذي اخت� خليفة (=خادما وسيدا) عىل 
األرض ُنفخت فيه الروح وُكرِّم باإلنسانية. أي ـ وبتعب� القرآن الكريم ـ لقد 
كرم الله بني آدم وعيَّنه خليفة عىل األرض وأوكل إليه مهمة إع�رها. وابن 
آدم ذاك عليه أن يكون خادما أوال. فعندما يكون املرء خادما يندفع نحو 
طلب املعرفة وهي أوىل درجات سلم الوجود الطويل. يتع� عىل اإلنسان 
أوال أن يعرف كيفية استخدام نفسه عمال �ا تقوله حكمة ”إعرف نفسك“ 
قراءة  اإلنسان  ينبغي عىل  السبب  لهذا  البسيطة.  الحكم عىل وجه  أقدم 
اإلنسان  يصبح  فعندما  الوحي.  أي:  له  أُعد  الذي  اإللهي  االستخدام  دليل 
خادما للوحي يكون قد خطى ـ يف ذات الوقت ـ أوىل خطواته عىل درب 
معرفة ذاته ودرب سيادته للبسيطة وعند ذلك فقط تتحقق حقيقة كون 

القرآن مرشوع بناء إلهي.
ألن  القرآن  املؤمن�  بإحياء  رهن  األهداف  هذه  كل  تحقق  إمكانية  إن 

الرشط الذي ال غنى عنه ليعيش املرء القرآن هو أن يفهمه.
فهم القرآن فريضة. هو كذلك ألن أهم قواعد أصول الفقه تقول: ما ال يتم 
الواجب إال به فهو واجب. ومن الحقائق املعروفة أيضا أن خطابا ال ُيفهم 
معناه ال �كن عيشه. القرآن كتاب الحياة فهو قد أرسل ملخاطبيه مرشدا 
لهم يف حياتهم ليفوزوا بالحياة األبدية. و�ا أن فهم القرآن رشط لعيشه فإن 

ترجمته إىل لغات مختلفة تعترب رضورية أيضا من أجل فهمه.
ليست  الوسيلة  هذه  أن  إال  فهمه.  وسائل  إحدى  الكريم  القرآن  ترجمة 
هي  الكريم  القرآن  فرتجمة  عنها  غنى  ال  وسيلة  هي  بل  عادية  وسيلة 
ن غ� الناطق� بلغته األصلية ـ العربية ـ من فهمه  الخطوة األوىل التي ُ�كِّ

أما التفاس� والتأويالت فهي خطوات تأيت بعد ذلك.

ترجمة : مروة داغستاين بارسيك

إن خطابا ال ُيفهم معناه ال 
�كن عيشه لذا يعترب فهم 
القرآن فريضة ف� ال يتم 
الواجب إال به هو واجب.

و
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manada özgürlük” kastedilmektedir. Zaten 
cennet de sonsuz özgürlük diyarıdır.

Benzer bir örneği ‘Alak Sûresi’sinin 2. âyeti 
için de verebiliriz. Âyetteki ‘alak kelimesiyle, 
ceninin anne karnındaki gelişim süreçlerin-
den biri olan ‘embriyo’ safhasının kastedil-
diği hususunda tefsir müktesebatımız nere-
deyse müttefiktirler. Bunun “bir çiğnem et, 
asılıp tutunan şey, embriyo, hücre, yumurta 
hücresi” ile karşılanması tali bir meseledir. 
Oysa bu kelime Kur’an’da 4 yerde daha kul-
lanılır, hepsinde de embriyolojik sürece dair 
kullanılır. Fakat önemli bir ayrıntı, onların 
dördünde de ‘alaka olarak gelirken, sadece 
96. sûrede ‘alak gelir. Şu halde bu farklılığın 
manaya yansıması şarttır. 

Aynı hassasiyet sünnet ve hadis mirasından 
yararlanma konusunda da gösterilmelidir. 
Hadis mirası, Kur’an’a, sünnete, akl-ı selime, 
zamana (tarihe) ve mekâna arz edilmelidir. 
Felak ve Nas Sûrelerinin, sebeb-i nüzul riva-
yetlerine bakarak Medeni ilan edilmesi sele 
kapılmanın tipik bir örneğidir.

Yine kelâm bahisleri, âyet mealinin içine 
kadar girebilmektedir. Mezhep ve meşrep 
taassubundan kaynaklanan bu tavır, metne 
anlam idhâlinden başka bir şey değildir. İşte 
“sele kapılmak” ile kasdettiğimiz budur.   

Tercümede Eşdeğerlilik Gözetilmelidir6. 

Çeviride eşdeğerlilik, bir tercümeyi “olgun” 
kılan unsurdur. Bir mealin çeviride eşde-
ğerlilik hassasiyeti, nadir kelimelerde ortaya 
çıkar. Mesela şu kelimeler Kur’an’da sadece 
bir yerde geçmektedir: mu’avvikîn: caydı-
ranlar (33:18); nahb: and (33:18); ’utullin: 
kaba (68:13); zenîm: fırıldak (68:13); deyyâr: 
nümunelik (71:26); mutaffifin: yolsuzluk 
yapanlar (83:1); kedh: yeldirmek (84:6); 
ri’ya: görkem (19:74); hananen: sevecenlik 
(19:13); sena: parıltı (24:43); rîşen: zarafet 
(7:26); ka‘an safsafen: çırılçıplak, kupku-
ru bir düzlük (20:106); emşac: katmerli bir 
karışım (76:2); sâmidûn: kafa tutuyorsunuz 

(53:61); lazib: konsantre (37:11); şevben: 
kokteyl (37:68)…

Kanaatimiz odur ki, kaynak metinde bir kez 
geçen kelime, hedef metinde yüz kez geçen 
bir kelimeyle karşılanmamalıdır. Bu kaynak 
metnin söz dağarcığını dikkate almamak, eş-
değerliliği gözetmemektir. Dolayısıyla kelime 
hassasiyeti taşımamaktır.

7. Kaynak Dilin Sesi Mümkün Mertebe 
Hedef Dile Taşınmalıdır

Kur’an belâgat şaheseridir. Hiç şüphe yok 
ki Kur’an’ın icazı, taşıdığı manadadır. İlahi 
kelâm dil kabı içinde muhataplarına sunul-
maktadır. Kur’an’ın içindeki ahenk vahyin 
ziynetidir. Kur’an’da bir iç musiki olduğu, 
inkârı gayr-ı kabil bir hakikattir. Kur’an’ın 
maksadı hidayettir. Söz sanatı, bu maksadı 
gerçekleştirmek için Kur’an’ın kullandığı va-
sıtalardan biridir. Yani Kur’an’daki söz sanatı, 
gerçekleştirmek istediği amacın bir parçası 
olup çıkar. 

Kur’an mealleri estetik bir kaygı gütmelidir. 
Bu kaygının temelinde kaynak dilin estetik 
güzelliklerini hedef dile mümkün olduğun-
ca yansıtmak yer almalıdır. Nassın ziyneti 
ahenktir. Bir Kur’an mütercimi kaynak dil-
deki manayı hedef dile taşıma konusunda 
gösterdiği titizliğin bir benzerini, sesi taşıma 
konusunda da göstermelidir.

Sözü çevirmek zordur, sesi çevirmek çok daha 
zordur. Hele çeviriye konu olan metin Kur’an 
gibi bir mucize-i bâkî ise, bu zorluk kat kat 
artar. Tercümenin üç uknûmu olan kaynak 
dili, hedef dili ve metnin dilini çok iyi bil-
mek bunun için kifayet etmez. Tıpkı her ikisi 
de şart olan akl-ı selim ve kalb-i selimin yet-
meyeceği gibi. Bunlara bir de zevk-i selimi 
eklemek şarttır. Meal çalışmalarının bundan 
böyle yarışacağı kulvar manadan çok sanat 
kulvarı olacaktır.

Sözün Özü

Kur’an ve insan, tohum ve toprak gibidir.
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األسس الواجب مراعاتها
عند ترجمة معاين القرآن الكريم
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القرآن مرشوع بناء إلهي. البرش الذي اخت� خليفة (=خادما وسيدا) عىل 
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أوال أن يعرف كيفية استخدام نفسه عمال �ا تقوله حكمة ”إعرف نفسك“ 
قراءة  اإلنسان  ينبغي عىل  السبب  لهذا  البسيطة.  الحكم عىل وجه  أقدم 
اإلنسان  يصبح  فعندما  الوحي.  أي:  له  أُعد  الذي  اإللهي  االستخدام  دليل 
خادما للوحي يكون قد خطى ـ يف ذات الوقت ـ أوىل خطواته عىل درب 
معرفة ذاته ودرب سيادته للبسيطة وعند ذلك فقط تتحقق حقيقة كون 

القرآن مرشوع بناء إلهي.
ألن  القرآن  املؤمن�  بإحياء  رهن  األهداف  هذه  كل  تحقق  إمكانية  إن 

الرشط الذي ال غنى عنه ليعيش املرء القرآن هو أن يفهمه.
فهم القرآن فريضة. هو كذلك ألن أهم قواعد أصول الفقه تقول: ما ال يتم 
الواجب إال به فهو واجب. ومن الحقائق املعروفة أيضا أن خطابا ال ُيفهم 
معناه ال �كن عيشه. القرآن كتاب الحياة فهو قد أرسل ملخاطبيه مرشدا 
لهم يف حياتهم ليفوزوا بالحياة األبدية. و�ا أن فهم القرآن رشط لعيشه فإن 

ترجمته إىل لغات مختلفة تعترب رضورية أيضا من أجل فهمه.
ليست  الوسيلة  هذه  أن  إال  فهمه.  وسائل  إحدى  الكريم  القرآن  ترجمة 
هي  الكريم  القرآن  فرتجمة  عنها  غنى  ال  وسيلة  هي  بل  عادية  وسيلة 
ن غ� الناطق� بلغته األصلية ـ العربية ـ من فهمه  الخطوة األوىل التي ُ�كِّ

أما التفاس� والتأويالت فهي خطوات تأيت بعد ذلك.

ترجمة : مروة داغستاين بارسيك

إن خطابا ال ُيفهم معناه ال 
�كن عيشه لذا يعترب فهم 
القرآن فريضة ف� ال يتم 
الواجب إال به هو واجب.

و

Her mü’min Kur’an’ın dolaylı değil, doğru-
dan muhatabıdır. Kur’an’a doğrudan muha-
tap olmak demek, Kur’an’ı anlama sorumlu-
luğunun her mü’minin boynuna yüklenmiş 
bir vecibe olması demektir. Bu her muhata-
bın Kur’an’dan aynı şeyi anlayacağı anlamına 
gelmez. Herkes iman, ilim, ihlâs, gayret ve 
himmeti oranında bir şeyler anlar.

Her meal, Kur’an’ı anlama yolunda bir men-
zildir, tebrike şayandır. Meallerin çokluğu 
dert değil berekettir. Şikâyet değil, şükür 
vesilesidir. Mealler Kur’an’ın has bahçesinde 
açan çiçeklerdir. Her birinin kokusu, rengi, 
dokusu, şekli farklı farklı olabilir. Fakat yetiş-
tiği bahçe aynıdır. O Bahçe kelâmın cenneti 
olan Kur’an bahçesidir. Bu bahçenin tüm çi-
çeklerinin aynı olmasını istemek, yaratılmış-
ların çeşitliliği ve farklılığı kanununa terstir. 
Aynı şey, Kur’an’dan çıkarılan farklı anlamlar 
için de geçerlidir.

Allah tüm vahyinden tek bir şeyi anlamamı-
zı murad etseydi, vahyi indirmeyi üstlendiği 
gibi onu okumayı da üstlenirdi. Sahabeden 
Ebu’d-Derda şöyle der: “Kişi Kur’an için pek 
çok mâna yönleri görmedikçe, derin bir an-
layışa sahip olamaz.” Efendimiz’in Kur’an’ı 
“zû vucuh” olarak tanımlaması da, Kur’an’ın 
anlamının tüketilemeyeceğine dolaylı bir işa-
rettir. Çok anlamlılığın zorunlu sonucu, çok 
anlama açık bir okumadır. Zira Kur’an’ın nü-
zulü bir kez vaki olmuş bitmiştir, fakat tenez-
zülatı kıyamete kadar sürecektir. Kur’an’da 
müteşabih’in bulunmasının amacı da budur. 
Zerkeşi el-Burhan’ında şöyle der: “Bir kula 
Kur’an’ın her bir harfi için bir anlayış veril-
miş olsa dahi, o kul, Allah’ın tek âyete yer-
leştirmiş olduğu anlamların nihayetine bile 
ulaşamaz. Zira Kur’an Allah’ın kelâmıdır. 
Ve kelâmı O’nun sıfatıdır. Nasıl Allah’ın bir 
sonu yok ise, bunun gibi kelâmını anlama-
nın da bir sonu yoktur… Ne var ki herkes 
ancak, Allah’ın kendisine nasip ettiği kadarı-
nı anlar.” (el-Burhan I, 19)

Kur’an ile kârî arasında hayati bir bağ kuru-
lursa, Kur’an ona hayatının sırlarını ifşa eder. 
Kur’an’ın oğlu İbn Mes’ud Kur’an’ı sürülecek 
verimli bir tarla gibi görür: “İlmi talep eden 
Kur’an tarlasını sürsün, zira ondadır önceki-
lerin ve sonrakilerin ilmi” (el-Burhan I, 28). 
Tabii ki bu, Kur’an’a aklına eseni söyletmek 
değildir. Gazzali öyle der: “Kim zahirini iti-
bara almadan Kur’an’ın sırlarını anladığını 
iddia ederse, o kişi kapıdan geçmeden eve 
girdiğini iddia eden kimseye benzer” (İhya I, 
292).

Bir meal için “bu son noktadır, bundan ötesi 
yapılamaz” demek, iki vahim hatayı birden 
işlemektir: 1) Meali metnin makamına geçir-
mektir. 2) Metnin tükendiğini söylemektir. 
Bunların ikisi de birbirinden vahimdir. Her 
meal, Kur’an’ı anlama yolunda “me’âlim” 
(işaret taşları) hükmündedir.

***

Allah’a sonsuz hamdolsun ki, insana Kur’an 
ile tenezzül buyurdu, Kur’an’da mecaza ve 
müteşabihe yer verdi. Bu sayede insan aklını 
kelâmının tecellisine mazhar kıldı. Ve insa-
nın sözüne kendi kelâmıyla değer kattı. Bu 
sayede ölü sözlerimiz kelâmının üflenen ru-
huyla dirildi.

Son sözü Mevlana Celaleddin söylesin: 

“Herkes Kur’an’ı Kur’an’a 
hizmet ettiği kadar anlar.”
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األسس الواجب مراعاتها
عند ترجمة معاين القرآن الكريم

املراد مصطفى إسالم أوغلو جنحيه  ب�  يضم  الذي  اإللهي  الكالم  هو  القرآن  وحي 
اإللهي.

الهدف واملغزى أول قانون للوجود. هذا القانون ينطبق أيضا عىل الكالم 
مثل:  بعبارات  نزوله  هدف  عن  ملخاطبيه  يعرب  الكريم  فالقرآن  اإللهي 
ُلَ�ِت إَِىل النُّوِر»، «اْلُهَدى»، «َيْهِدي ِبِه اللَُّه َمِن  «ُيْحِيي»، «ُيْخرُِجُهْم ِمَن الظُّ

َالِم». َالِم»، «َواللَُّه َيْدُعو إَِىل َداِر السَّ اتََّبَع رِْضَواَنُه ُسُبَل السَّ
القرآن مرشوع بناء إلهي. البرش الذي اخت� خليفة (=خادما وسيدا) عىل 
األرض ُنفخت فيه الروح وُكرِّم باإلنسانية. أي ـ وبتعب� القرآن الكريم ـ لقد 
كرم الله بني آدم وعيَّنه خليفة عىل األرض وأوكل إليه مهمة إع�رها. وابن 
آدم ذاك عليه أن يكون خادما أوال. فعندما يكون املرء خادما يندفع نحو 
طلب املعرفة وهي أوىل درجات سلم الوجود الطويل. يتع� عىل اإلنسان 
أوال أن يعرف كيفية استخدام نفسه عمال �ا تقوله حكمة ”إعرف نفسك“ 
قراءة  اإلنسان  ينبغي عىل  السبب  لهذا  البسيطة.  الحكم عىل وجه  أقدم 
اإلنسان  يصبح  فعندما  الوحي.  أي:  له  أُعد  الذي  اإللهي  االستخدام  دليل 
خادما للوحي يكون قد خطى ـ يف ذات الوقت ـ أوىل خطواته عىل درب 
معرفة ذاته ودرب سيادته للبسيطة وعند ذلك فقط تتحقق حقيقة كون 

القرآن مرشوع بناء إلهي.
ألن  القرآن  املؤمن�  بإحياء  رهن  األهداف  هذه  كل  تحقق  إمكانية  إن 

الرشط الذي ال غنى عنه ليعيش املرء القرآن هو أن يفهمه.
فهم القرآن فريضة. هو كذلك ألن أهم قواعد أصول الفقه تقول: ما ال يتم 
الواجب إال به فهو واجب. ومن الحقائق املعروفة أيضا أن خطابا ال ُيفهم 
معناه ال �كن عيشه. القرآن كتاب الحياة فهو قد أرسل ملخاطبيه مرشدا 
لهم يف حياتهم ليفوزوا بالحياة األبدية. و�ا أن فهم القرآن رشط لعيشه فإن 

ترجمته إىل لغات مختلفة تعترب رضورية أيضا من أجل فهمه.
ليست  الوسيلة  هذه  أن  إال  فهمه.  وسائل  إحدى  الكريم  القرآن  ترجمة 
هي  الكريم  القرآن  فرتجمة  عنها  غنى  ال  وسيلة  هي  بل  عادية  وسيلة 
ن غ� الناطق� بلغته األصلية ـ العربية ـ من فهمه  الخطوة األوىل التي ُ�كِّ

أما التفاس� والتأويالت فهي خطوات تأيت بعد ذلك.

ترجمة : مروة داغستاين بارسيك

إن خطابا ال ُيفهم معناه ال 
�كن عيشه لذا يعترب فهم 
القرآن فريضة ف� ال يتم 
الواجب إال به هو واجب.

و
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العربية لغة القرآن وليست لغة الله. لقد ذكر ربنا تبارك وتعاىل 
يف القرآن الكريم أن «العربية» هي صفة القرآن أي أن لغة الوحي 

ليست جوهره بل مظهره وهذا أمر ذو معنيان:
مصدر  «الله»  بـ  متعلقا  ليس  عربيا  القرآن  كون  إن   1-
ـ  لإلنسان  الله  خطاب  هو  الذي  ـ  ذاته  بحد  بالوحي  أو  الوحي 
بل هو أمر متعلق بالنبي (ص) الذي كان أول من خاطبه الوحي 
القرآن  يقول  السبب  لهذا  النبي.  فيه ذلك  الذي ظهر  وباملجتمع 
لَُهْم»   َ لُِيَب�ِّ َقْوِمِه  ِبِلَساِن  إِالَّ  رَُسوٍل  ِمْن  أَرَْسْلَنا  «َوَما  الكريم: 
(إبراهيم 4/14). هذه اآلية تش� إىل أن الهدف من إرسال الوحي 
اإللهي بلغة ما إىل البرش هو تفهيم مخاطبيه املراد اإللهي. خالصة 
تكمن  عربيا؟»  القرآن  ُأنزل  «ملاذا  سؤال  عىل  اإلجابة  إن  القول، 
بحذاف�ها يف اإلجابة التي يقدمها القرآن الكريم يف اآلية الرابعة 
من سورة إبراهيم والتي هي أيضا إجابة عىل سؤال «ملاذا تجب 

ترجمة القرآن إىل لغات أخرى؟».
ك� يتعذر فصل العرض عن   2-
كون  فصل  أيضا  �كن  ال  الجوهر، 
القرآن عربيا عن القرآن. لهذا السبب 
الكريم  للقرآن  ترجمة  ألي  �كن  ال 
أن تحل محل األصل وال �كن إطالق 
كلمة قرآن عىل أي ترجمة له فالعربية 
هي لغة القرآن بشهادة الله وال �كن 
ألي لغة سواها أن تحل محلها. رغم 

قوم  وأول  الكريم  القرآن  من خاطبه  أول  لغة  كانت  العربية  أن 
خاطبهم فهي قد تحولت إىل «لغة القرآن» عندما عرب املراد اإللهي 
عن نفسه بها. إن الوحي مل يكن أداة بيد اللغة بل عىل العكس 
كانت هي أداة طيعة بيد الوحي الذي استخدم إمكانياتها وأعاد 
العديد من مفاهيم  الكريم  القرآن  لقد محى  بناءها من جديد. 
والهداية  واإلسالم  اإل�ان  كمفاهيم  بناءها  وأعاد  العربية  اللغة 
عىل  دل  إن  وهذا  والجهل.  والضاللة  واإلنفاق  والنفاق  والتقوى 
يشء فإ�ا يدل عىل أن القرآن فاعل للغة العربية وليس مفعوال به 

لها. 
خالصة الكالم: الحكمة اإللهية لكون القرآن عربيا هو أن يفهمه 
أول قوم خوطبوا به. وكون القرآن عربيا ـ لتحقيق الهدف املتمثل 
بفهمه ـ ال يجب تفس�ه بحال من األحوال عائقا يحول دون فهمه 
فذلك يعني تحميل كون القرآن عربيا معنى مل يرمي إليه القرآن 
يزيد  ما  أن  املعروفة  الحقائق  ومن  الحد  تجاوز  أيضا  يعني  ك� 
عن حده ينقلب إىل ضده. مثل� أن اعتبار ترجمة القرآن إىل أي 
لغة قرآنا هي مغالطة كربى، فإن اعتبار لغة القرآن عائقا ال �كن 
تجاوزه لفهم القرآن هو مغالطة كربى أيضا. وإن أك� الناس براءة 
ممن يقعون يف املغالطة الثانية يتحججون بحرمة القرآن والخوف 
لدحض  ُخطت  املقالة  هذه  وحكمته.  معناه  إضاعة  احت�ل  من 
مراعاتها  يتع�  التي  األمور  الضوء عىل  وإلقاء  الحجج  مثل هذه 

عند ترجمة معاين القرآن الكريم.

***
تتناول املقالة التي ب� يدي القارئ املبادئ الواجب مراعاتها عند 
ترجمة معاين القرآن الكريم تحت سبعة بنود رئيسية. وبالتأكيد ال 
�كن حرص جميع تلك املبادئ هنا إذ �ة أسس أخرى أيضا �كن 
تعدادها. بوسعنا تصنيف املبادئ السبعة املذكورة يف مقالتنا يف 

مجموعات ثالث عىل النحو التايل:
«األسس  بند  تحت  ويندرجان  والثاين  األول  املبدأين  أ - 

الرضورية».
«األسس  بند  تحت  وتندرج  والخامس  والرابع  الثالث  املبدأ  ب- 

الحاجية».
الج�لية  بالناحية  متعلقان  وه�  والسابع  السادس  املبدأين  ج- 

ويندرجان تحت بند «األسس التحسينية».
وجوب األخذ �نهج وتبيانه  .1

يقول األسبقون حكمة ال تبىل أال وهي: 
إن  نتيجة.  إىل  توصل  ال  الالمنهجية 
التمييز  عىل  يساعد  الذي  القسطاس 
هو  اعتباطي  وآخر  علمي  بحث  ب� 
هل اتبع ذلك البحث منهجا أم ال. إن 
لغة  إىل  معانيه  ونقل  القرآن  ترجمة 
أخرى مسؤولية كربى تلزم من يتحملها 

برضورة اتباع املنهجية.
املنهج يشكل  الذي سيبنى عليه  يبنى عىل أصل واألصل  كل منهج 
فيشكل  األصل  ذلك  عىل  سيبنى  الذي  املنهج  أما  البحث  «ماهية» 

«هويته». 
ينبغي أن تعتمد عملية ترجمة معاين القرآن منهجا ذو أبعاد ثالثة.

منهج اللغة   .1.1
ترجع أصول النقاشات بشأن مصدر اللغةـ  هل هي بطريق املواضعة 
أم هي التلق� والتعليم اإللهي ـ إىل ما قبل عهد اإلغريق و�تد حتى 
يف  مغايرة  بصورة  تجلت  النقاشات  تلك  أن  إال  القد�ة.  عهد مرص 
هو:  الشأن  بهذا  طرح  الذي  السؤال  كان  حيث  اإلسالمية  الحضارة 
هل اللغة سمعية أم قياسية؟ ويف ح� قالت مدرسة اللغة يف الكوفة 
إن مصدر اللغة ’سمعي‘ قالت مدرسة اللغة يف البرصة إنه ’قيايس‘. 
يتع� عىل من يقوم برتجمة معاين القرآن أن يوضح يف منهجه املوقع 
الذي اتخذه من هذه النقاشات القد�ة. لكن لو كان كذلك ألصبح 
فهذا  ’رأيهم‘  بالسمعية  القائل�  شاطر  إذا  ألنه  صدده  عىل  الكالم 
يعني أنه سيتخذ من املقابالت اللغوية للكل�ت أساسا له يف عمله، 
وإن شاطر القائل� إن مصدر اللغة ’قيايس‘ فهذا يعني أنه سيتخذ 
أساسا له يف عمله املقابالت الرشعية واالصطالحية التي تشكلت في� 
بعد للكل�ت. وهذا األمر �س وبشكل مبارشة ترجمة معاين القرآن 
لذا ال يستطيع من يقوم بالرتجمة التمنع عن تعي� وتحديد موضعه 

من هذا النقاش القديم.

ترجمة القرآن الكريم هي الخطوة 
ن غ� الناطق� بلغته  األوىل التي ُ�كِّ

األصلية ـ العربية ـ من فهمه.

القرآن اإلفصاح عن موقفه يف منهجه  عىل من يقوم برتجمة معاين 
اللغوي من تعدد املعاين والرتادف. فالرشيانان املتضادان يف مسألة 
الرتادف عىل األخص قد انعكسا أيضا عىل علم التفس� ولعبا دورا 
عيل  الحسن  أبو  يرى  املثال  سبيل  فعىل  مدارسه.  تشكيل  يف  هاما 
«جواز  املرتادفة  األلفاظ  كتاب  مؤلف  هـ)   384 (وفاته  الرومي 
استخدام كل األدوات مكان بعضها بعضا» لكن باملقابل يرفض أبو 
ويقول  قطعيا  رفضا  الرأي  ذلك  هـ)   400 (وفاته  العسكري  هالل 
ُيقال  التي  الكل�ت  ليب� أن  الذي ألفه  ـ  اللغوية  الفروق  يف كتابه 
إنها مرتادفة ليست مرتادفة ـ يقول إنه «ال توجد كلمتان مرتادفتان 
باملعنى املطلق». ينبغي عىل من يقوم برتجمة معاين القرآن الكريم 
تحديد موقفه من هذين الرشياني� وإسناد اختياره إىل تفس� علمي 
معقول وهو ـ أي املرتجم ـ إن مل يفعل ذلك سيتعذر علينا أن نفهم 
عند قراءتنا ترجمته ملعاين القرآن الكريم إن كان قد عامل الكل�ت 
ذات املعنى املتقارب مثل: خلق وجعل، حلف وقسم، ألفينا ووجدنا، 
مقيت وحسيب، حنانا ورحمة، سيئات وذنوب، أجداث وقبور، صواع 

وسقاية، شك ـ ريب ـ مرية، إعراض ـ 
تويل ـ ذرهم، غضب ـ لعنة ـ سحت؛ 
سيتعذر علينا أن نفهم هل عامل مثل 
املتقارب  املعنى  ذات  الكل�ت  هذه 
معاملة الكل�ت املرتادفة أم ال وهل 
إن  يراعيها.  مل  أم  املسألة  راعى هذه 
األع�ل التي تستند إىل منهج تستحق 
النقد أما عد�ة املنهج فليست جديرة 

حتى به.
2.1. منهج الرتجمة

 البعد الثاين الذي يتع� تحديده عند ترجمة معاين القرآن الكريم 
هو منهج الرتجمة فكل لغة ‘عامل قائم بحد ذاته’ والرتجمة هي نسج 
خيوط ب� عامل�. وال تعترب الرتجمة من حيث املبدأ عملية تحويل 
«لفظي» ب� لغة املصدر ولغة الهدف بل هي عملية نقل «معاين». 
إن ابن عباس مل يلقب بـ «مرتجم القرآن» ألنه ترجم القرآن إىل لغة 
بلسان  الهدف  إىل  املصدر  من  الوحي  معنى  «نقل  ألنه  بل  أخرى 

مفهوم».
يتع� عىل مرتجم معاين القرآن الكريم اإلفصاح عن أسلوب الرتجمة 
لهذا  اختياره  سبب  وعن  التالية  األساليب  ب�  من  اختاره  الذي 

األسلوب:
أ-  أسلوب الرتجمة الحرفية 
ب - أسلوب الرتجمة املقاربة

ج- أسلوب الرتجمة املختلطة 
إذا أفصح املرتجم عن األسلوب الذي اختاره يف منهجه أثناء الرتجمة 
ُتنقد ترجمته من حيث مدى مطابقتها لذلك األسلوب وإذا مل تطابق 
مل  إذا  لكن  ذلك.  سبب  عن  املرتجم  ُيسأل  املختار  املنهج  الرتجمة 

يفصح عن أي منهج فعىل أي أساس �كن إذا نقد الرتجمة؟
3.1. منهج البالغة

املنهج الثالث الذي يتع� تحديده عند ترجمة معاين القرآن الكريم 
هو منهج النحو والبالغة. مل تواجه التفاس� التي كتبت يف الفرتات 
والبالغة  النحو  كان  البداية  ففي  القبيل  هذا  من  مشكلة  األوىل 
أمرا واحدا وبهذين الجناح� حلق عصفور الكلمة إىل قمة البالغة. 
وكان هذا املنهج يعني عدم فصل املعنى عن القواعد وهو املنهج 
الذي اتبعه سيبويه وسار عليه من بعده الفرَّى (وفاته 207) واملربد 
(وفاته 286 هـ) وثعلب (وفاته 291 هـ) والزجاج (وفاته 311 هـ). 
وحول عبقري اللغة أبو عيل الفاريس (وفاته 377 هـ) هذا الخط 
النحو،  القمة يف  إىل  (وفاته 392 هـ)  ابن جني  نقلها  إىل مدرسة 
القادر  وابن فارس (وفاته 395 هـ) إىل القمة يف االشتقاق، وعبد 
الجرجاين (وفاته 471؟ هـ) إىل القمة يف البالغة، وراغب األصفهاين 
والزمخرشي  القرآن  مفردات  علم  يف  القمة  إىل  هـ)   502 (وفاته 
(وفاته 538 هـ) إىل القمة يف التفس�.

لكن بعد ذلك فتت النهج الذي اتبعه 
الرماين والسكايك وقزويني وابن هشام 
التجزيء  ذلك  وأصبح  الوحدة  هذه 
اللغة  تعليم  يف  أساسية  مشكلة 
العربية التقليدية. ففي مدارس العهد 
أحادي  النهج  تبنت  التي  ـ  العث�ين 
بجناح  الكالم  عصفور  حلق  ـ  الجناح 
وكانت  املنشود  هدفه  يبلغ  فلم  البالغة  جناح  دون  فقط  النحو 
النتيجة أن وصلنا يف نهاية املطاف إىل هذه النهاية الحزينة يف منهج 
الكريم  القرآن  معاين  التقليدية. عىل مرتجم  العربية  اللغة  تعليم 
أم  معا  والنحو  البالغة  يتبنى  منهجا  استخدم  لقارئه هل  يب�  أن 
يفصل بينه� وذلك يك يتسنى تحديد حصة منهج البالغة املختار 

يف النتائج التي توصل إليها املرتجم يف ترجمته. 
2. وجوب مراعاة ثاليث اللفظـ  املعنىـ  املقصد يف الرتجمة

1.2. يجب أن يكون اللفظ واملعنى شاهدين وأن يكون املقصد حك�
عندما كان الله يف مركز الفهم كان الوحي يف مركز الحياة. ويف تلك 
األزمنة كان ُيتناول املعنى بالشكل الصحيح ويتم إنتاجه وتبليغه 
ـ  املعنى  ـ  اللفظ  ثاليث  تجزئة  بعدم  مرهونا  ذلك  استمرار  وكان 
املقصد. إال أن محاوالت فصلهم ضعضعت يف كل مرة بناء املعنى 

وبالنتيجة توقف إنتاجه م� سبب النتائج التالية:
1) عند تجاهل املقصد توارى املعنى وغاب عن األنظار ومل يعد 

بوسعه أن يكون منتجا.
2) شيئا فشيئا تضاءل املعنى الذي بات يتعذر إنتاجه وبات يرى 

عنرصا �كن تجاهله.
3) يف نهاية املطاف ولتاليف النقص الذي تشكل بالنتيجة بدأ تبجيل 

اللفظ.

إن ترجمة القرآن ونقل معانيه إىل 
لغة أخرى مسؤولية كربى تلزم من 

يتحملها برضورة اتباع املنهجية.



Kur’ani Hayat
TEMMUZ’10
SAYI 13

األسس الواجب مراعاتها
عند ترجمة معاين القرآن الكريم

املراد مصطفى إسالم أوغلو جنحيه  ب�  يضم  الذي  اإللهي  الكالم  هو  القرآن  وحي 
اإللهي.

الهدف واملغزى أول قانون للوجود. هذا القانون ينطبق أيضا عىل الكالم 
مثل:  بعبارات  نزوله  هدف  عن  ملخاطبيه  يعرب  الكريم  فالقرآن  اإللهي 
ُلَ�ِت إَِىل النُّوِر»، «اْلُهَدى»، «َيْهِدي ِبِه اللَُّه َمِن  «ُيْحِيي»، «ُيْخرُِجُهْم ِمَن الظُّ

َالِم». َالِم»، «َواللَُّه َيْدُعو إَِىل َداِر السَّ اتََّبَع رِْضَواَنُه ُسُبَل السَّ
القرآن مرشوع بناء إلهي. البرش الذي اخت� خليفة (=خادما وسيدا) عىل 
األرض ُنفخت فيه الروح وُكرِّم باإلنسانية. أي ـ وبتعب� القرآن الكريم ـ لقد 
كرم الله بني آدم وعيَّنه خليفة عىل األرض وأوكل إليه مهمة إع�رها. وابن 
آدم ذاك عليه أن يكون خادما أوال. فعندما يكون املرء خادما يندفع نحو 
طلب املعرفة وهي أوىل درجات سلم الوجود الطويل. يتع� عىل اإلنسان 
أوال أن يعرف كيفية استخدام نفسه عمال �ا تقوله حكمة ”إعرف نفسك“ 
قراءة  اإلنسان  ينبغي عىل  السبب  لهذا  البسيطة.  الحكم عىل وجه  أقدم 
اإلنسان  يصبح  فعندما  الوحي.  أي:  له  أُعد  الذي  اإللهي  االستخدام  دليل 
خادما للوحي يكون قد خطى ـ يف ذات الوقت ـ أوىل خطواته عىل درب 
معرفة ذاته ودرب سيادته للبسيطة وعند ذلك فقط تتحقق حقيقة كون 

القرآن مرشوع بناء إلهي.
ألن  القرآن  املؤمن�  بإحياء  رهن  األهداف  هذه  كل  تحقق  إمكانية  إن 

الرشط الذي ال غنى عنه ليعيش املرء القرآن هو أن يفهمه.
فهم القرآن فريضة. هو كذلك ألن أهم قواعد أصول الفقه تقول: ما ال يتم 
الواجب إال به فهو واجب. ومن الحقائق املعروفة أيضا أن خطابا ال ُيفهم 
معناه ال �كن عيشه. القرآن كتاب الحياة فهو قد أرسل ملخاطبيه مرشدا 
لهم يف حياتهم ليفوزوا بالحياة األبدية. و�ا أن فهم القرآن رشط لعيشه فإن 

ترجمته إىل لغات مختلفة تعترب رضورية أيضا من أجل فهمه.
ليست  الوسيلة  هذه  أن  إال  فهمه.  وسائل  إحدى  الكريم  القرآن  ترجمة 
هي  الكريم  القرآن  فرتجمة  عنها  غنى  ال  وسيلة  هي  بل  عادية  وسيلة 
ن غ� الناطق� بلغته األصلية ـ العربية ـ من فهمه  الخطوة األوىل التي ُ�كِّ

أما التفاس� والتأويالت فهي خطوات تأيت بعد ذلك.

ترجمة : مروة داغستاين بارسيك

إن خطابا ال ُيفهم معناه ال 
�كن عيشه لذا يعترب فهم 
القرآن فريضة ف� ال يتم 
الواجب إال به هو واجب.

و
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القرآن اإلفصاح عن موقفه يف منهجه  عىل من يقوم برتجمة معاين 
اللغوي من تعدد املعاين والرتادف. فالرشيانان املتضادان يف مسألة 
الرتادف عىل األخص قد انعكسا أيضا عىل علم التفس� ولعبا دورا 
عيل  الحسن  أبو  يرى  املثال  سبيل  فعىل  مدارسه.  تشكيل  يف  هاما 
«جواز  املرتادفة  األلفاظ  كتاب  مؤلف  هـ)   384 (وفاته  الرومي 
استخدام كل األدوات مكان بعضها بعضا» لكن باملقابل يرفض أبو 
ويقول  قطعيا  رفضا  الرأي  ذلك  هـ)   400 (وفاته  العسكري  هالل 
ُيقال  التي  الكل�ت  ليب� أن  الذي ألفه  ـ  اللغوية  الفروق  يف كتابه 
إنها مرتادفة ليست مرتادفة ـ يقول إنه «ال توجد كلمتان مرتادفتان 
باملعنى املطلق». ينبغي عىل من يقوم برتجمة معاين القرآن الكريم 
تحديد موقفه من هذين الرشياني� وإسناد اختياره إىل تفس� علمي 
معقول وهو ـ أي املرتجم ـ إن مل يفعل ذلك سيتعذر علينا أن نفهم 
عند قراءتنا ترجمته ملعاين القرآن الكريم إن كان قد عامل الكل�ت 
ذات املعنى املتقارب مثل: خلق وجعل، حلف وقسم، ألفينا ووجدنا، 
مقيت وحسيب، حنانا ورحمة، سيئات وذنوب، أجداث وقبور، صواع 

وسقاية، شك ـ ريب ـ مرية، إعراض ـ 
تويل ـ ذرهم، غضب ـ لعنة ـ سحت؛ 
سيتعذر علينا أن نفهم هل عامل مثل 
املتقارب  املعنى  ذات  الكل�ت  هذه 
معاملة الكل�ت املرتادفة أم ال وهل 
إن  يراعيها.  مل  أم  املسألة  راعى هذه 
األع�ل التي تستند إىل منهج تستحق 
النقد أما عد�ة املنهج فليست جديرة 

حتى به.
2.1. منهج الرتجمة

 البعد الثاين الذي يتع� تحديده عند ترجمة معاين القرآن الكريم 
هو منهج الرتجمة فكل لغة ‘عامل قائم بحد ذاته’ والرتجمة هي نسج 
خيوط ب� عامل�. وال تعترب الرتجمة من حيث املبدأ عملية تحويل 
«لفظي» ب� لغة املصدر ولغة الهدف بل هي عملية نقل «معاين». 
إن ابن عباس مل يلقب بـ «مرتجم القرآن» ألنه ترجم القرآن إىل لغة 
بلسان  الهدف  إىل  املصدر  من  الوحي  معنى  «نقل  ألنه  بل  أخرى 

مفهوم».
يتع� عىل مرتجم معاين القرآن الكريم اإلفصاح عن أسلوب الرتجمة 
لهذا  اختياره  سبب  وعن  التالية  األساليب  ب�  من  اختاره  الذي 

األسلوب:
أ-  أسلوب الرتجمة الحرفية 
ب - أسلوب الرتجمة املقاربة

ج- أسلوب الرتجمة املختلطة 
إذا أفصح املرتجم عن األسلوب الذي اختاره يف منهجه أثناء الرتجمة 
ُتنقد ترجمته من حيث مدى مطابقتها لذلك األسلوب وإذا مل تطابق 
مل  إذا  لكن  ذلك.  سبب  عن  املرتجم  ُيسأل  املختار  املنهج  الرتجمة 

يفصح عن أي منهج فعىل أي أساس �كن إذا نقد الرتجمة؟
3.1. منهج البالغة

املنهج الثالث الذي يتع� تحديده عند ترجمة معاين القرآن الكريم 
هو منهج النحو والبالغة. مل تواجه التفاس� التي كتبت يف الفرتات 
والبالغة  النحو  كان  البداية  ففي  القبيل  هذا  من  مشكلة  األوىل 
أمرا واحدا وبهذين الجناح� حلق عصفور الكلمة إىل قمة البالغة. 
وكان هذا املنهج يعني عدم فصل املعنى عن القواعد وهو املنهج 
الذي اتبعه سيبويه وسار عليه من بعده الفرَّى (وفاته 207) واملربد 
(وفاته 286 هـ) وثعلب (وفاته 291 هـ) والزجاج (وفاته 311 هـ). 
وحول عبقري اللغة أبو عيل الفاريس (وفاته 377 هـ) هذا الخط 
النحو،  القمة يف  إىل  (وفاته 392 هـ)  ابن جني  نقلها  إىل مدرسة 
القادر  وابن فارس (وفاته 395 هـ) إىل القمة يف االشتقاق، وعبد 
الجرجاين (وفاته 471؟ هـ) إىل القمة يف البالغة، وراغب األصفهاين 
والزمخرشي  القرآن  مفردات  علم  يف  القمة  إىل  هـ)   502 (وفاته 
(وفاته 538 هـ) إىل القمة يف التفس�.

لكن بعد ذلك فتت النهج الذي اتبعه 
الرماين والسكايك وقزويني وابن هشام 
التجزيء  ذلك  وأصبح  الوحدة  هذه 
اللغة  تعليم  يف  أساسية  مشكلة 
العربية التقليدية. ففي مدارس العهد 
أحادي  النهج  تبنت  التي  ـ  العث�ين 
بجناح  الكالم  عصفور  حلق  ـ  الجناح 
وكانت  املنشود  هدفه  يبلغ  فلم  البالغة  جناح  دون  فقط  النحو 
النتيجة أن وصلنا يف نهاية املطاف إىل هذه النهاية الحزينة يف منهج 
الكريم  القرآن  معاين  التقليدية. عىل مرتجم  العربية  اللغة  تعليم 
أم  معا  والنحو  البالغة  يتبنى  منهجا  استخدم  لقارئه هل  يب�  أن 
يفصل بينه� وذلك يك يتسنى تحديد حصة منهج البالغة املختار 

يف النتائج التي توصل إليها املرتجم يف ترجمته. 
2. وجوب مراعاة ثاليث اللفظـ  املعنىـ  املقصد يف الرتجمة

1.2. يجب أن يكون اللفظ واملعنى شاهدين وأن يكون املقصد حك�
عندما كان الله يف مركز الفهم كان الوحي يف مركز الحياة. ويف تلك 
األزمنة كان ُيتناول املعنى بالشكل الصحيح ويتم إنتاجه وتبليغه 
ـ  املعنى  ـ  اللفظ  ثاليث  تجزئة  بعدم  مرهونا  ذلك  استمرار  وكان 
املقصد. إال أن محاوالت فصلهم ضعضعت يف كل مرة بناء املعنى 

وبالنتيجة توقف إنتاجه م� سبب النتائج التالية:
1) عند تجاهل املقصد توارى املعنى وغاب عن األنظار ومل يعد 

بوسعه أن يكون منتجا.
2) شيئا فشيئا تضاءل املعنى الذي بات يتعذر إنتاجه وبات يرى 

عنرصا �كن تجاهله.
3) يف نهاية املطاف ولتاليف النقص الذي تشكل بالنتيجة بدأ تبجيل 

اللفظ.

إن ترجمة القرآن ونقل معانيه إىل 
لغة أخرى مسؤولية كربى تلزم من 

يتحملها برضورة اتباع املنهجية.
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4) بات اللفظ املبجل موضوع حس وليس موضوع معنى.
5) بعد أن أصبح اللفظ موضوعا حسيا بات مفعوال به وأصبح من 

السهل إقصاؤه خارج الحياة. 
وبالنتيجة مل يعد الوحي هو الفاعل الذي يبني الحياة.

وحده�  كافيان  واملعنى  اللفظ  يكون  ال  قد  املقصد  تجاهل  عند 
لفهم املراد اإللهي. مثال عىل ذلك املراد من كلمة ”شفاعة“ الواردة 
يف 25 آية مختلفة يف القرآن الكريم. إذا تم تجاهل التأويل والتأليف 
لِلَِّه  واملقصد كيف �كن فهم املرام اإللهي يف اآليت� التاليت�: ”ُقْل 
َفاَعُة َجِميًعا“ (الزمر 44/39) ويف اآلية ”َال ُتْغِني َشَفاَعُتُهْم َشْيًئا  الشَّ

إِالَّ ِمْن َبْعِد أَْن َيأَْذَن اللَُّه لَِمْن َيَشاُء َوَيرَْىض“ (النجم 26/53)؟
2.2. وجوب بناء ترجمة القرآن الكريم عىل أساس ”بحث الداللة“ 

وليس الهرمونتيكية
الغرب  يف  الهرمونتيكية  ظهرت 
كأسلوب للفهم والتفس� وهو أسلوب 
يبيح للمرء وضع نفسه مكان الكاتب 
بل وحتى جواز االدعاء بفهم ما خطه 
تعترب  السبب  لهذا  منه.  أك�  الكاتب 
والتفس�  للفهم  الهرمونتيكية �وذجا 
هذا  ويقابل  بحدود».  يعرتف  «ال 
«بحث  أسلوب  حضارتنا  يف  األسلوب 
والتفس�.  الفهم  يف  املُتبَّع  الداللة» 
ويشكل بحث الداللة العمود الفقري 
العلوم  يف  والتفس�  الفهم  عملية  يف 
عىل  اللفظ  داللة  تنقسم  اإلسالمية. 

الحكم حسب مناهج أصول الفقه إىل أقسام أربعة هي:
1) داللة العبارة أو عبارة النص: ويطلق عليها املعنى الحريف للصيغة 
أو النص. ومعنى العبارة هو عبارة النص وصيغته املكونة من مفرداته 
وجمله وهي تعرف إصطالحا بأنها داللة اللفظ عىل املعنى املتبادر 

فهمه واملقصود من السياق أصالة أو تبعا.
اللفظ عىل حكم غ�  النص: وهي داللة  2) داللة اإلشارة أو إشارة 
مقصود من سوق الكالم أصالة أو تبعا ولكنه الزم للمعنى الذي ورد 

الكالم إلفادته.
املنطوق  من  املنطوق  غ�  فهم  النص:  داللة  أو  الداللة  داللة   (3
اللفظ عىل ثبوت حكم املنطوق  الكالم ومقصوده أو داللة  بسياق 
اللغة من غ�  فهم  تفهم �جرد  علة  عنه الشرتاكه� يف  للمسكوت 

نظر واستنباط.
4) داللة االقتضاء أو اقتضاء النص: وهي داللة اللفظ عىل مسكوت 
عنه يتوقف عليه صدق الكالم أو صحته. أو هي داللة الكالم عىل 

الزم متقدم يتوقف عليه صدق الكالم أو صحته عقال أو رشعا.
وعامة  خاصة  إىل:  تفيده  الذي  املعنى  حيث  من  األلفاظ  تقسم 

ومشرتكة ومبهمة؛ ومن حيث مدلولها عىل املعنى ودرجات داللتها 
حيث  ومن  ومؤول؛  وُمفرس  ونص،  ورصيح  ومشكل  مجمل  إىل: 
االستخدام إىل: مجازية وحقيقية ورصيح وكناية. اللفظ يأخذنا إىل 
الحكمة،  إىل  تستند  والحقيقة  الحقيقة،  عن  يعرب  واملعنى  املعنى 
والصفة التي تحدد الحكم هي العلة. والحكمة والعلة ليستا سببية 
هذه  عرب  عليه  الحصول  يرجى  الذي  لألمر  ويقال  البعد.  أحادية 
العملية «املقصد» وأساسا ال �كن الوصول إىل حكمة املعنى إال من 

خالل إدراك املقصد.
املراد  نقل  هدف  الكريم  القرآن  معاين  ترجمة  تتوخى  أن  ينبغي 
اإللهي من لغة املصدر إىل لغة الهدف. وال �كن ألي ترجمة تحمل 
هذا الهدف أن تخلو �اما من التفس� وهذا ما تعنيه ترجمة املعاين 
ال  الذي  األمر  االعتباطية  من  التفس�  يخلو  أن  يجب  لكن  أساسا. 
�كن تحقيقه إال باتباع منهج سليم «للفهم والتفس�». هذا املنهج 
جزءا  يعترب  الذي  الداللة  بحث  هو 
من «أصول الفقه» أوسع منهج أنتجه 

الفكر اإلسالمي.
للنص  اإلخالص  يكون  أن  وجوب   .3

هو األساس 
املعنى  زيادة  تفادي  يجب   .1.3

وإنقاصه
معاين  ترجمة  هدف  يكون  أن  يجب 
القرآن الكريم هو نقل املعنى من لغة 
املصدر إىل لغة الهدف دون تعريضه ـ 
قدر املستطاع ـ إىل حوادث عىل هذا 
الدرب. فاملعاين قد تتعرض عىل درب نقلها من املصدر إىل الهدف 
أخرى  أحيان  ويف  املعنى  بتوسيع  أحيان  يف  يتجىل  قد  حادث  إىل 

بتضييقه ويف كلتا الحالت� يكون الحيد عن املعنى هو النتيجة.
ينبغي  للمعنى  واملقصد  للفظ  املعنى  مناقضة  عدم  ينبغي  مثل� 
عىل  حجابا  املعنى  وال  املعنى  عىل  حجابا  اللفظ  يكون  أال  أيضا 
املقصد. أي وبعبارة أوضح يجب أال يكون اللفظ حجابا عىل ترجمة 
املعاين، وال الرتجمة حجابا عىل املعنى، وال املعنى عىل املفهوم، وال 

املفهوم عىل املقصد، وال املقصد عىل الحقيقة.
2.3. يجب إرجاع املفاهيم واملصطلحات إىل معانيها األصلية

تستخدم املفاهيم القرآنية يف بعض األحيان خارج إطار معناها األصيل 
وخصوصا يف اللغات التي تأثرت بالعربيةـ  لغة القرآنـ  كاللغة الرتكية. 
وهذا أمر ال مفر منه. يف هذه الحالة يكون األمر الذي يجب عدم 
الحيد عنه بتاتا عند ترجمة معاين القرآن الكريم هو إرجاع املصطلحات 
القرآنية ـ التي ُحرِّف معناها يف تلك اللغة ـ إىل معناها األول واألصيل 
وعدم نقلها أبدا �عناها «اللفظي». �كننا تقديم املصطلحات التالية: 

التقوى، اإلسالم امللة أمثلة �وذجية عن ذلك.
يف اللغة الرتكية حل مفهوم التقوى محل مفهوم «الزهد» فعندما 

قد تتعرض املعاين عىل درب نقلها 
من املصدر إىل الهدف إىل حادث 

قد يتجىل يف أحيان بتوسيع املعنى 
ويف أحيان أخرى بتضييقه ويف كلتا 
الحالت� يكون الحيد عن املعنى 

هو النتيجة.

ُيقال «رجل تقي» يتبادر إىل الذهن «الرجل الذي يك� من النوافل» إال أن 
هذا املعنى ليس املعنى األصيل املقصود يف القرآن الكريم من التقوى. 

عندما يقال إسالم يف يومنا هذا يتبادر إىل الذهن أن املقصود هو الديانة 
التي ظهرت مع «أمة محمد» لكن هذا يعترب خطأ فادحا بالنظر إىل املعنى 
التسليم»  القرآن هو اسم «درب  الكريم. فاإلسالم يف  القرآن  املقصود يف 

الذي نسب لجميع األنبياء تقريبا والذي عمره من عمر اإلنسانية.
يفيد مفهوم ملة يف القرآن الكريم معنى «املجتمع الذي يشرتك بعقيدة 
واحدة». وترجمة هذا املفهوم ك� هو أو تركه دون رشح يذهب بالقارئ 

ضحية فهم خاطئ.
األخطاء ذاتها ارتكبت يف مصطلحات قرآنية أخرى أيضا. فعىل سبيل املثال 
ُهوا: ليتعلموا  قام بعض املرتجم� برتجمة العبارات التالية ك� ييل: لَِيَتَفقَّ
علم الفقه (مع العلم أن علوم وأصول الفقه ُدوِّنت بعد حوايل 150 عاما 
الصالة  يقرأون   : النَِّبيِّ َعَىل  ُيَصلُّوَن  الكريم)،  القرآن  نزول  األقل من  عىل 
عىل النبي (يف هذه اآلية يشرتك ثالثة فاعل� هم الله واملالئكة واملؤمنون 
بفعل واحد: يصلون.. صلوا.. وهنا يوجد أمر بأداء فعل هو الصالة. يفيد 
املعنى الجذري لكلمة صالة «الدعم» وأساسا ال �كن للفاعل� الثالثة: الله 
واملالئكة واملؤمنون أن يشرتكو بفعل واحد إال يف إطار هذا املعنى. وإعطاء 
التفس� التقليدي معنى مختلفا لكلمة صالة في� يخص الله ومعنى آخر 
في� يخص املالئكة وآخر في� يخص املؤمن� ينتهك أبسط قواعد اللغة. 
إذ قد تحمل كلمة معان متعددة إال أنه ال �كن لكلمة ما أن تستخدم يف 
موضع واحد إال �عنى واحد. والقول بعكس ذلك يعني أن النص ال معنى 
له وهذا يوازي القول بأن املراد اإللهي اليوجد يف النص)، َفَوْيٌل لِْلُمَصلَِّ�: 
فويل ملؤدي الصالة املكتوبة (إن الخطاب هنا موجه ملن يكذب بالدين 
واملقصود بصالة املكذب بالدين ليس الصالة املكتوبة بل معنى أعم من 
ذلك)، َمَقاًما َمْحُموًدا: مقام محمود (يقصد باملحمود هنا اسم من أس�ء 

النبي عليه السالم)، ِمْن لَُدنَّا ِعْلً�: منا ومن علم اللدن.
استخدام  بل  املصدر  لغة  املوجودة يف  التعاب�  ترجمة  3.3. يجب عدم 

مقابالت معادلة لها يف لغة الهدف
عند  املهملة  األمور  من  االصطالحية  والتعاب�  املصطلحات  مسألة  تعترب 
ومحاولة  الكرام  مرور  عليها  ُ�ر  التي  أو  الكريم  القرآن  معان  ترجمة 
‘ترجمة’ تلك املصطلحات والتعاب� بتفكيك بنائها تودي إىل إضاعة معناها 
اْلَمُنوِن ، ُسِقَط ِيف  َرْيَب  األصيل. من تلك املصطلحات عىل سبيل املثال: 

أَْيِديِهْم، َثايِنَ ِعْطِفِه.
وليس  الكريم  القرآن  من  باقتباسات  األقواس  ب�  ما  ملئ  يجب   .4.3

اعتباطيا
قبل  (يا حبيبي) ب� قوس�  كلمة  مثال عىل ذلك هو وضع  لعل أفضل 
اآليات التي تخاطب النبي عليه الصالة والسالم بصورة غ� مبارشة. لكن 
وبالنظر إىل القرآن الكريم نرى أنه يخاطب النبي عليه السالم يف الكث� 
لذا   .«! النَِّبيُّ َها  أَيُّ «َيا  الرَُّسوُل!» 2.  َها  أَيُّ «َيا  بلفظ� ه�: 1.  املواضع  من 
فإننا إذا رغبنا بإضافة خطاب ب� قوس� يف مستهل اآليات التي ال تتضمن 

باالقتباس من  يتم  السالم فإن ذلك يجب أن  للنبي عليه  خطابا لفظيا 
القرآن.  بأخالق  التحيل  ـ  يشء  كل  وقبل  ـ  يعني  فهذا  الكريم  القرآن 
الكالم.  بقيمة  االقتناع  عدم  وضد  االعتباطية  ضد  هو  للكالم  اإلخالص 
إن عقلية ال تعترب شكل الخطاب الذي استخدمه الله كافيا وتضيف إىل 
القرآن الكريم شكل خطاب اعتباطي يجب وقبل كل يشء أن ُتسأل عن 

نظرتها إىل القرآن الذي جلست أمامه لرتجمة معانيه.
وجوب إضافة رشح ومالحظات  .4

القراءة  كاختالفات  أسباب عدة  أك� من معنى ولذلك  النص  لنا  يقدم 
ومرجعية الض�ئر واالشتقاق واللفظ والعبارة والنص واملعنى واملقصد 
والرصف والنحو والبالغة. ولدى اختيارنا أحد هذه املعاين دون آخر قد 
يضيع معنى نص املصدر أثناء نقله إىل نص الهدف. وهذا الترصف ليس 
ترصفا محقا عىل اإلطالق وال �كن االكتفاء �جرد القول إن «هذا اختيار 
املرتجم» إذ ليس هناك أي عذر رشعي للمرتجم يف إضاعة معنى القرآن. 
وإذا قدم النص ـ وألسباب كث�ة ـ للمرتجم أك� من معنى فعليه عندها 
اختيار أحدها دون أن يغفل اإلشارة إىل املعاين األخرى من خالل مالحظة 
وتفس� يعلالن سبب اختياره. لكن عىل املرتجم أال يضيع وال يحق له 
اختياره  يخطئ يف  ر�ا  فهو  يخرتها  مل  التي  البديلة  املعاين  إضاعة  أبدا 
وقد يكون املعنى الذي مل يخرته هو املعنى الصائب. بل قد تكون الكث� 
من األرسار كامنة يف معنى مل يقع عليه اختياره، وقد يستطيع شخص 
متخصص الوصول إىل تلك األرسار بشكل أفضل من املرتجم، وقد يكتسب 

معنى مهمال مع مرور الزمن أهمية...
عند  أخرى  أشياء  إضافة  أيضا  �كن  واملالحظات  الرشح  جانب  إىل 
ومتقاطعة  متوازية  أمور  إىل  اإلشارة  مثل  الكريم  القرآن  معاين  ترجمة 
مع املوضوع الذي تطرقت إليه اآلية. ك� �كن أيضا إضافة مالحظات 
تضع شاهدي اللفظ واملعنى أمام َحكم املقصد، وأيضا رشوحات لغوية 

رضورية، ونوادر بالغية.
يف  األساس  هي  الجزئية  وليس  الكلية  النظرة  تكون  أن  يجب   .1.4

املالحظات
كل من عني باألمر يعرف املشاكل التي وضعها أمامنا ـ عىل مر التاريخ 
ـ التصور الجزيئ للقرآن الكريم والذي �كن أن نسميه «تطويع الكتاب» 
ل أي يشء عىل القرآن  وليس «إطاعته» فمن خالل هذا التصور �كن َتقوُّ
ومن  يجب  واملجزِّء  املجزَّأ  التصور  هذا  أرضار  عن  ولالبتعاد  الكريم. 
القراءة  عىل  ويعتمد  االعتبار  بع�  السياق  يأخذ  أسلوب  تبني  بد  كل 

االستقرائية.
تعترب اآليتان التاليتان من سورة النجم �وذجا مثاليا عن التصور الجزيئ: 
«َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَهَوى إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي ُيوَحى» (النجم 3/53 – 4). هاتان 
الثالث  القرن  منذ  ـ  به�  املتعلق  الحديث  جانب  إىل  ـ  فرستا  اآليتان 
للهجرة وحتى اآلن عىل نحو مغاير �اما ملعناه� األصيل رغم أن اآلية 
التي تليه� تش� بوضوح إىل أن املقصود من السياق هو وحي القرآن 

وبأن ما ال ينطقه النبي عليه السالم عن الهوى هو الوحي.
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األسس الواجب مراعاتها
عند ترجمة معاين القرآن الكريم

املراد مصطفى إسالم أوغلو جنحيه  ب�  يضم  الذي  اإللهي  الكالم  هو  القرآن  وحي 
اإللهي.

الهدف واملغزى أول قانون للوجود. هذا القانون ينطبق أيضا عىل الكالم 
مثل:  بعبارات  نزوله  هدف  عن  ملخاطبيه  يعرب  الكريم  فالقرآن  اإللهي 
ُلَ�ِت إَِىل النُّوِر»، «اْلُهَدى»، «َيْهِدي ِبِه اللَُّه َمِن  «ُيْحِيي»، «ُيْخرُِجُهْم ِمَن الظُّ

َالِم». َالِم»، «َواللَُّه َيْدُعو إَِىل َداِر السَّ اتََّبَع رِْضَواَنُه ُسُبَل السَّ
القرآن مرشوع بناء إلهي. البرش الذي اخت� خليفة (=خادما وسيدا) عىل 
األرض ُنفخت فيه الروح وُكرِّم باإلنسانية. أي ـ وبتعب� القرآن الكريم ـ لقد 
كرم الله بني آدم وعيَّنه خليفة عىل األرض وأوكل إليه مهمة إع�رها. وابن 
آدم ذاك عليه أن يكون خادما أوال. فعندما يكون املرء خادما يندفع نحو 
طلب املعرفة وهي أوىل درجات سلم الوجود الطويل. يتع� عىل اإلنسان 
أوال أن يعرف كيفية استخدام نفسه عمال �ا تقوله حكمة ”إعرف نفسك“ 
قراءة  اإلنسان  ينبغي عىل  السبب  لهذا  البسيطة.  الحكم عىل وجه  أقدم 
اإلنسان  يصبح  فعندما  الوحي.  أي:  له  أُعد  الذي  اإللهي  االستخدام  دليل 
خادما للوحي يكون قد خطى ـ يف ذات الوقت ـ أوىل خطواته عىل درب 
معرفة ذاته ودرب سيادته للبسيطة وعند ذلك فقط تتحقق حقيقة كون 

القرآن مرشوع بناء إلهي.
ألن  القرآن  املؤمن�  بإحياء  رهن  األهداف  هذه  كل  تحقق  إمكانية  إن 

الرشط الذي ال غنى عنه ليعيش املرء القرآن هو أن يفهمه.
فهم القرآن فريضة. هو كذلك ألن أهم قواعد أصول الفقه تقول: ما ال يتم 
الواجب إال به فهو واجب. ومن الحقائق املعروفة أيضا أن خطابا ال ُيفهم 
معناه ال �كن عيشه. القرآن كتاب الحياة فهو قد أرسل ملخاطبيه مرشدا 
لهم يف حياتهم ليفوزوا بالحياة األبدية. و�ا أن فهم القرآن رشط لعيشه فإن 

ترجمته إىل لغات مختلفة تعترب رضورية أيضا من أجل فهمه.
ليست  الوسيلة  هذه  أن  إال  فهمه.  وسائل  إحدى  الكريم  القرآن  ترجمة 
هي  الكريم  القرآن  فرتجمة  عنها  غنى  ال  وسيلة  هي  بل  عادية  وسيلة 
ن غ� الناطق� بلغته األصلية ـ العربية ـ من فهمه  الخطوة األوىل التي ُ�كِّ

أما التفاس� والتأويالت فهي خطوات تأيت بعد ذلك.

ترجمة : مروة داغستاين بارسيك

إن خطابا ال ُيفهم معناه ال 
�كن عيشه لذا يعترب فهم 
القرآن فريضة ف� ال يتم 
الواجب إال به هو واجب.

و
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ُيقال «رجل تقي» يتبادر إىل الذهن «الرجل الذي يك� من النوافل» إال أن 
هذا املعنى ليس املعنى األصيل املقصود يف القرآن الكريم من التقوى. 

عندما يقال إسالم يف يومنا هذا يتبادر إىل الذهن أن املقصود هو الديانة 
التي ظهرت مع «أمة محمد» لكن هذا يعترب خطأ فادحا بالنظر إىل املعنى 
التسليم»  القرآن هو اسم «درب  الكريم. فاإلسالم يف  القرآن  املقصود يف 

الذي نسب لجميع األنبياء تقريبا والذي عمره من عمر اإلنسانية.
يفيد مفهوم ملة يف القرآن الكريم معنى «املجتمع الذي يشرتك بعقيدة 
واحدة». وترجمة هذا املفهوم ك� هو أو تركه دون رشح يذهب بالقارئ 

ضحية فهم خاطئ.
األخطاء ذاتها ارتكبت يف مصطلحات قرآنية أخرى أيضا. فعىل سبيل املثال 
ُهوا: ليتعلموا  قام بعض املرتجم� برتجمة العبارات التالية ك� ييل: لَِيَتَفقَّ
علم الفقه (مع العلم أن علوم وأصول الفقه ُدوِّنت بعد حوايل 150 عاما 
الصالة  يقرأون   : النَِّبيِّ َعَىل  ُيَصلُّوَن  الكريم)،  القرآن  نزول  األقل من  عىل 
عىل النبي (يف هذه اآلية يشرتك ثالثة فاعل� هم الله واملالئكة واملؤمنون 
بفعل واحد: يصلون.. صلوا.. وهنا يوجد أمر بأداء فعل هو الصالة. يفيد 
املعنى الجذري لكلمة صالة «الدعم» وأساسا ال �كن للفاعل� الثالثة: الله 
واملالئكة واملؤمنون أن يشرتكو بفعل واحد إال يف إطار هذا املعنى. وإعطاء 
التفس� التقليدي معنى مختلفا لكلمة صالة في� يخص الله ومعنى آخر 
في� يخص املالئكة وآخر في� يخص املؤمن� ينتهك أبسط قواعد اللغة. 
إذ قد تحمل كلمة معان متعددة إال أنه ال �كن لكلمة ما أن تستخدم يف 
موضع واحد إال �عنى واحد. والقول بعكس ذلك يعني أن النص ال معنى 
له وهذا يوازي القول بأن املراد اإللهي اليوجد يف النص)، َفَوْيٌل لِْلُمَصلَِّ�: 
فويل ملؤدي الصالة املكتوبة (إن الخطاب هنا موجه ملن يكذب بالدين 
واملقصود بصالة املكذب بالدين ليس الصالة املكتوبة بل معنى أعم من 
ذلك)، َمَقاًما َمْحُموًدا: مقام محمود (يقصد باملحمود هنا اسم من أس�ء 

النبي عليه السالم)، ِمْن لَُدنَّا ِعْلً�: منا ومن علم اللدن.
استخدام  بل  املصدر  لغة  املوجودة يف  التعاب�  ترجمة  3.3. يجب عدم 

مقابالت معادلة لها يف لغة الهدف
عند  املهملة  األمور  من  االصطالحية  والتعاب�  املصطلحات  مسألة  تعترب 
ومحاولة  الكرام  مرور  عليها  ُ�ر  التي  أو  الكريم  القرآن  معان  ترجمة 
‘ترجمة’ تلك املصطلحات والتعاب� بتفكيك بنائها تودي إىل إضاعة معناها 
اْلَمُنوِن ، ُسِقَط ِيف  َرْيَب  األصيل. من تلك املصطلحات عىل سبيل املثال: 

أَْيِديِهْم، َثايِنَ ِعْطِفِه.
وليس  الكريم  القرآن  من  باقتباسات  األقواس  ب�  ما  ملئ  يجب   .4.3

اعتباطيا
قبل  (يا حبيبي) ب� قوس�  كلمة  مثال عىل ذلك هو وضع  لعل أفضل 
اآليات التي تخاطب النبي عليه الصالة والسالم بصورة غ� مبارشة. لكن 
وبالنظر إىل القرآن الكريم نرى أنه يخاطب النبي عليه السالم يف الكث� 
لذا   .«! النَِّبيُّ َها  أَيُّ «َيا  الرَُّسوُل!» 2.  َها  أَيُّ «َيا  بلفظ� ه�: 1.  املواضع  من 
فإننا إذا رغبنا بإضافة خطاب ب� قوس� يف مستهل اآليات التي ال تتضمن 

باالقتباس من  يتم  السالم فإن ذلك يجب أن  للنبي عليه  خطابا لفظيا 
القرآن.  بأخالق  التحيل  ـ  يشء  كل  وقبل  ـ  يعني  فهذا  الكريم  القرآن 
الكالم.  بقيمة  االقتناع  عدم  وضد  االعتباطية  ضد  هو  للكالم  اإلخالص 
إن عقلية ال تعترب شكل الخطاب الذي استخدمه الله كافيا وتضيف إىل 
القرآن الكريم شكل خطاب اعتباطي يجب وقبل كل يشء أن ُتسأل عن 

نظرتها إىل القرآن الذي جلست أمامه لرتجمة معانيه.
وجوب إضافة رشح ومالحظات  .4

القراءة  كاختالفات  أسباب عدة  أك� من معنى ولذلك  النص  لنا  يقدم 
ومرجعية الض�ئر واالشتقاق واللفظ والعبارة والنص واملعنى واملقصد 
والرصف والنحو والبالغة. ولدى اختيارنا أحد هذه املعاين دون آخر قد 
يضيع معنى نص املصدر أثناء نقله إىل نص الهدف. وهذا الترصف ليس 
ترصفا محقا عىل اإلطالق وال �كن االكتفاء �جرد القول إن «هذا اختيار 
املرتجم» إذ ليس هناك أي عذر رشعي للمرتجم يف إضاعة معنى القرآن. 
وإذا قدم النص ـ وألسباب كث�ة ـ للمرتجم أك� من معنى فعليه عندها 
اختيار أحدها دون أن يغفل اإلشارة إىل املعاين األخرى من خالل مالحظة 
وتفس� يعلالن سبب اختياره. لكن عىل املرتجم أال يضيع وال يحق له 
اختياره  يخطئ يف  ر�ا  فهو  يخرتها  مل  التي  البديلة  املعاين  إضاعة  أبدا 
وقد يكون املعنى الذي مل يخرته هو املعنى الصائب. بل قد تكون الكث� 
من األرسار كامنة يف معنى مل يقع عليه اختياره، وقد يستطيع شخص 
متخصص الوصول إىل تلك األرسار بشكل أفضل من املرتجم، وقد يكتسب 

معنى مهمال مع مرور الزمن أهمية...
عند  أخرى  أشياء  إضافة  أيضا  �كن  واملالحظات  الرشح  جانب  إىل 
ومتقاطعة  متوازية  أمور  إىل  اإلشارة  مثل  الكريم  القرآن  معاين  ترجمة 
مع املوضوع الذي تطرقت إليه اآلية. ك� �كن أيضا إضافة مالحظات 
تضع شاهدي اللفظ واملعنى أمام َحكم املقصد، وأيضا رشوحات لغوية 

رضورية، ونوادر بالغية.
يف  األساس  هي  الجزئية  وليس  الكلية  النظرة  تكون  أن  يجب   .1.4

املالحظات
كل من عني باألمر يعرف املشاكل التي وضعها أمامنا ـ عىل مر التاريخ 
ـ التصور الجزيئ للقرآن الكريم والذي �كن أن نسميه «تطويع الكتاب» 
ل أي يشء عىل القرآن  وليس «إطاعته» فمن خالل هذا التصور �كن َتقوُّ
ومن  يجب  واملجزِّء  املجزَّأ  التصور  هذا  أرضار  عن  ولالبتعاد  الكريم. 
القراءة  عىل  ويعتمد  االعتبار  بع�  السياق  يأخذ  أسلوب  تبني  بد  كل 

االستقرائية.
تعترب اآليتان التاليتان من سورة النجم �وذجا مثاليا عن التصور الجزيئ: 
«َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَهَوى إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي ُيوَحى» (النجم 3/53 – 4). هاتان 
الثالث  القرن  منذ  ـ  به�  املتعلق  الحديث  جانب  إىل  ـ  فرستا  اآليتان 
للهجرة وحتى اآلن عىل نحو مغاير �اما ملعناه� األصيل رغم أن اآلية 
التي تليه� تش� بوضوح إىل أن املقصود من السياق هو وحي القرآن 

وبأن ما ال ينطقه النبي عليه السالم عن الهوى هو الوحي.
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2.4. يجب ربط اآليات املتعلقة �وضوع ما ببعضها عرب مراجع متقاطعة 
ومتوازية

ذات  يف  هو  بل   ( (ُمفرسَّ للتفس�  به  مفعول  مجرد  ليس  الكريم  القرآن 
). فأول تفس� للقرآن تم من داخله لذا يجب أوال  الوقت فاعل له (ُمفرسِّ
يف  الواردة  والتعاب�  واملفاهيم  املصطلحات  بعض  معنى  عن  فيه  البحث 
القرآن ويجب عىل املرتجم القيام بذلك وعدم تركه للقارئ ك� يتع� عليه 
ومن كل بد إضافة مالحظات تش� إىل هذه الصلة. فعىل سبيل املثال يجب 
عطف اآلية 35 من سورة البقرة التي تتحدث عن الشجرة التي نهي آدم 
عن االقرتاب منها، عىل اآلية 20 من سورة األعراف واآلية 120 من سورة 
طه. وبالشكل ذاته يجب فهم عبارة «َكَذلَِك ُيْحِيي اللَُّه اْلَمْوىَت» الواردة يف 
َا أَْحَيا النَّاَس  اآلية 73 من سورة البقرة عىل ضوء اآلية «َوَمْن أَْحَياَها َفَكأَ�َّ
َجِميًعا» (32:5). ك� يجب فهم اآلية 104 من سورة البقرة عىل ضوء اآلية 
سورة  من  و69  البقرة  سورة  من   62 اآليت�  وفهم  النساء،  سورة  من   46

يجب  التي  الكيفية  تث�  اللتان  ـ  املائدة 
فهمه� عىل نحوها جدال كب�ا ـ عىل ضوء 

اآلية 136 من سورة البقرة.
القراءات  فروق  إىل  اإلشارة  يجب   .3.4

الناجمة عن اإلمالء
إن وجود اختالفات يف قراءة اللغة العربية 
كانت  كتابتها  بدء  فعند  جدا  طبيعي  أمر 

العربية خالية من التنقيط والتشكيل. ولقد اشتهرت بعض هذه االختالفات 
بـ «اختالف القراءة». ويجب أن تضاف إىل ذلك أيضا اختالفات القراءة التي 
من شأنها حل املشاكل املتعلقة بفهم القرآن. فعىل سبيل املثال تقول اآلية 
َالَث ِمَئٍة ِسِنَ�»  25 من سورة الكهف إن أهل الكهف «لَِبُثوا ِيف َكْهِفِهْم ث�َ
لكن بعد ذلك مبارشة ويف اآلية 26 ترد عبارة «ُقِل اللَُّه أَْعلَُم ِ�َا لَِبُثوا». إن 
بشكل  تحلها  ـ  اآليت�  ب�  األوىل  للوهلة  تظهر  قد  التي  ـ  الفهم  مشكلة 
َالَث ِمَئٍة ِسِنَ�» والتي تذكر املصادر  جذري رواية «(قالوا) لَِبُثوا ِيف َكْهِفِهْم ث�َ
أنها قراءة ابن مسعود. يتع� عىل مرتجم معاين القرآن الكريم توضيح مثل 

هذه األمور عرب إضافة مالحظة يك ال يصيب ذهن القارئ أي تشوش.
4.4. يجب أن تش� املالحظات إىل ما يريد الوحي قوله وليس إىل ما يقوله

و»َفأَْعرِْض  «َذرُْهْم»  السالم:  عليه  للنبي  القرآنية  األوامر  مثال  تعني  ماذا 
ْر  «َفَذكِّ له:  يقل  أومل  رسالته؟  لتبليغ  النبي (ص)  الله  يبعث  أومل  َعْنُهْم»؟ 
ٌر» (الغاشية 21/88). إذا قال الله للنبي الذي أمره بأن يكون  َا أَْنَت ُمَذكِّ إِ�َّ
مذكرا «َفأَْعرِْض َعْنُهْم» فإنه يجب حت� رشح الغرض من ذلك عند ترجمة 

معاين القرآن. 
وجوب استفادة اإلسالم من م�اثنا العلمي   .5

ال �كن ترجمة معاين القرآن بتجاهل اإلرث العلمي التقليدي ويف مقدمته 
متغ�ات  �ة  املعرفة.  فطرة  يناقض  األمر  هذا  إن  والتفس�  القرآن  علوم 
التفس�  علم  ثوابت  الخطاب هي  هذا  وثوابت  القرآن،  لخطاب  وثوابت 
القرآن  كان خطاب  إن  معرفة  سيمكن  كيف  أيضا.  القرآن  علوم  وثوابت 
تم  التي  املعاي�  معرفة  دون  قد�ا  أم  حديثا  العرصي  ملخاطبه  الكريم 

التوصل إليها حتى اليوم؟
إن عدم اإلشاحة عن إرث العلم التقليدي ال يعني تقديسه وال يعني 
فاعال  اإلنسان  فيه  الفهم هو فعل يكون  تكراره بحذاف�ه ألن  إطالقا 
وليس مفعوال به والفهم ـ بهذا املعنى ـ هو تأسيس حوار ب� فاعل�: 
القرآن واإلنسان. الدين إلهي يف مصدره، إنساين يف هدفه. لذا فمصدر 
الدين ثابت أما هدفه فمتغ� وما يجعل الدين والخطاب اإللهي حيا 
لعقل  نفسه  يفتح  وحتى  تلك.  املزدوجة  طبيعته  هو  وفعاال  وراهنا 
مخاطبه يضم الكتاب ب� جنحيه املتشابهات وليس املحك�ت فقط، 
ملا بقي هناك  القرآن كذلك  الحقيقة فقط. ولو مل يكن  املجاز وليس 

معنى ألوامر التذكر والتفقه والتدبر والتعقل والتفكر. 
النقد األديب واالستقراء ه� طريقان فقط من طرق تدبر  إن أسلوب 
القرآن الذي يعترب ـ أي التدبر ـ  أسلم الطرق لالحت�ء من االنجراف 

وراء تيار العادة. و�كننا تناول فائدة هذا األسلوب عرب بعض األمثلة:
تقول اآلية 12 من سورة اإلنسان: «َوَجزَاُهْم 
ِ�َا َصَربُوا َجنًَّة َوَحِريرًا». إن معاي� التفس� 
التقليدي تتفق عىل أن الشيئ� املوعودين 
يف اآلية الكر�ة ه� الجنة والحرير (لباس 
بالغة  يناقض  املعنى  هذا  أن  إال  الحرير). 
القرآن الفريدة ألن: 1) هناك أساسا حرير 
يف الجنة. 2) إن ذكر الحرير بعد ذكر الجنة 
ال �كن اعتباره جزءا من كل بل هو أصغر �الي� املرات من الجزء. 3) 
الوعد الذي يأيت بعد الوعد بالجنة يجب أن يكون مساويا لها يف القيمة 
أو أكرب منها. إال أن القضية ُتحل لدى إضافتنا إىل كل ما ذكرناه املرادف 
اللغوي لكلمة حرير: «الَحِرير، وهو املحرور الذي تداَخَلُه غيٌظ من أمٍر 
نزل به» (ابن فارس، مقاييس اللغة) أي أن املقصود من الحرير هنا هو 

«الحرية باملعنى الكامل» والجنة هي أساسا دار الحرية الالمنتهية.
ك� يسعنا كذلك تقديم مثال مشابه من اآلية الثانية من سورة العلق. 
إذ تتفق معاي�نا للتفس� حول أن املقصود من العلق هو ‘املضغة’وهي 
لها  مرادفات  وإعطاء  أمه  بطن  يف  الجن�  تشكل  مراحل  من  مرحلة 
مثل «جن�، خلية، خلية بويضة» هو أمر شائع ألن كلمة علق الواردة 
يف اآلية تستخدم يف أربعة مواضع من القرآن الكريم تتعلق جميعها 
بعملية �و الجن�. لكن �ة تفصيل هام فهذه الكلمة ترد يف املواضع 
األربعة عىل نحو علقة إال يف السورة 96 فرتد عىل نحو علق. وهنا ال بد 

من عكس هذا الفرق عىل املعنى.
يجب توخي الدقة ذاتها عند االستفادة من إرث الحديث والسنة أيضا. 
إذ ال بد من عرض إرث الحديث عىل القرآن والسنة والفطرة السليمة 
والزمان (التاريخ) واملكان. وما اعتبار سوريت الفلق والناس من السور 
املدنية ـ بالنظر إىل روايات نزوله� ـ إال مثاال �وذجيا لالنجراف وراء 

التيار.
إن موضوعات علم الكالم تدخل إىل معنى النص وهذا األمر النابع عن 
التعصب للمذهب واملرشب هو إدخال معنى عىل النص وليس أي يشء 

آخر وهو ما نعنيه بقولنا «االنجراف وراء التيار».

إن عدم اإلشاحة عن إرث العلم 
التقليدي ال يعني تقديسه وال 
يعني إطالقا تكراره بحذاف�ه.

6. وجوب مراعاة استخدام املتعادالت يف الرتجمة
تجعلها  التي  العنارص  أحد  هو  الرتجمة  يف  املتعادالت  استخدام  إن 
«ناضجة». وتتجىل مراعاة استخدام املتعادالت عند ترجمة معاين القرآن 
الكريم يف الكل�ت النادرة عىل األخص. فعىل سبيل املثال ترد الكل�ت 
ِقَ�: املثبط� (18:33)؛  التالية يف القرآن الكريم مرة واحدة فقط: اْلُمَعوِّ
: الغليظ الجايف (13:68)؛ زَِنيٍم: املستلحق يف قوم ليس منهم ال يحتاج  ُعُتلٍّ
ِفَ�:  ُمَطفِّ (26:71)؛  األرض  يف  ويتحرك  يدور  أحدا  َديَّارًا:  (13:68)؛  إليه 
املنقص� يف الكيل (1:83)؛ َكْدًحا: سعيا وكدا (6:84)؛ رِْئًيا: منظرا وهيئة 
(43:24)؛  وملعان  ضوء  َسَنا:  (13:19)؛  وعطفا  رحمة  َحَناًنا:  (74:19)؛ 
ِريًشا: لباسا فاخرا أو ماال (26:7)؛ َقاًعا َصْفَصًفا: أرض ملساء مستوية ال 
الصفات  أَْمَشاٍج: أخالط ممتزجة متباينة  بناء (106:20)؛  نبات فيها وال 
ببعض  َالزٍِب: ملتزق بعضه  َساِمُدوَن: الهون غافلون (61:53)؛  (2:76)؛ 

 ...(11:37)
نص  واحدة يف  مرة  وردت  كلمة  مقابلة  عدم  قناعة برضورة  نحن عىل 
الهدف ألن هذا يعني عدم  املرات يف نص  املصدر بكلمة وردت مئات 
أخذ محفظة كل�ت نص املصدر بع� االعتبار وعدم مراعاة املتعادالت 

وبالتايل عدم الدقة يف نقل معنى الكلمة.
7. وجوب نقل صوت لغة املصدر إىل لغة الهدف قدر املستطاع

القرآن تحفة البالغة. وم� ال شك فيه أن إعجاز القرآن يكمن يف املعنى 
وما  لغوي.  قالب  يف  اإللهي  الكالم  ملخاطبيه  يقدم  وهو  يحمله  الذي 
التناغم الصويت يف القرآن الكريم إال زينة الوحي فاملوسيقا الداخلية يف 
الهداية  هو  الكريم  القرآن  مقصد  إن  لإلنكار.  قابلة  غ�  حقيقة  القرآن 
املقصد.  لتحقيق هذا  التي يستخدمها  الوسائل  الكلمة وسيلة من  وفن 
يريد تحقيقه  الذي  الهدف  القرآن �ثل جزءا من  الكلمة يف  أن فن  أي 
الناحية الج�لية فيه ونقل ج�لية  القرآن مراعاة  ويجب عىل مرتجمي 
لغة املصدر إىل لغة الهدف قدر املستطاع. إن التناغم الصويت زينة النص 
ويتع� عىل من يرتجم معاين القرآن مراعاة نقل صوت الكل�ت بنفس 

الدقة التي يتوخاها عند نقله املعنى من لغة املصدر إىل لغة الهدف.
وإذا  بكث�.  أصعب  فأمر  الصوت  ترجمة  أما  أمر صعب  الكلمة  ترجمة 
كان النص املرتجم معجزة باقية كالقرآن فإن هذه الصعوبة تزيد أضعافا 
تعترب  التي  ـ  النص  ولغة  الهدف  ولغة  املصدر  لغة  إجادة  إن  مضاعفة. 
األقانيم الثالثة للمرتجم ـ أمر غ� كايف مثل� يعترب العقل السليم والقلب 
السليم رشطان غ� كافيان وحده� ويجب أن يضاف إليه� الذوق السليم 
أيضا. إن املض�ر الذي ستتنافس فيه ترج�ت معاين القرآن الكريم من 

اآلن فصاعدا سيكون مض�ر الفن أك� من مض�ر املعنى.
خالصة الكالم 

القرآن واإلنسان كالبذرة واألرض.
كل مؤمن هو مخاطب مبارشـ  وليس غ� مبارش ـ للقرآن. وأن يكون املرء 
مخاطبا مبارشا للقرآن يعني أن مسؤولية فهمه واجب مناط بعنق كل 
مؤمن. وهذا ال يعني أن كل مخاطب سيفهم اليشء ذاته من القرآن بل 

كل واحد سيفهم منه عىل قدر إ�انه وعلمه وإخالصه وجهده وهمته.

بالتهنئة.  جديرة  فهمه  درب  عىل  مرتبة  القرآن هي  ملعاين  ترجمة  كل 
وك�ة الرتاجم ليست هً� بل بركة، ليست سببا للشكوى بل سببا للشكر. 
إن ترج�ت معاين القرآن الكريم هي زهور متفتحة يف حديقة القرآن 
الخاصة وإن اختلفت روائحها وألوانها وملمسها وشكلها تبقى الحديقة 
جنة  يعترب  الذي  القرآن  واحدة هي حديقة  فيها حديقة  أزهرت  التي 
أمر  الحديقة هي عينها  بأن تكون جميع زهور هذه  الكالم. واملطالبة 
القرآن  فهم  عىل  ينطبق  ذاته  واألمر  واالختالف.  التنوع  قانون  يناقض 

بصور مختلفة.
بقراءته ك�  لتكفل  ذاته من وحيه  الشئ  نفهم  أن  لنا  أراد  الله  أن  لو 
تكفل بتنزيله. يقول الصحايب أبو الدرداء: «ال يفقه الرجل حتى يجعل 
للقرآن وجوهاً». وإن وصف نبينا عليه السالم القرآن بأنه «ذو وجوه» 
لهو إشارة غ� مبارشة إىل أن معاين القرآن ال �كن أن تنضب. والنتيجة 
التي يستوجبها تعدد املعاين هي قراءة منفتحة عىل عدة معاين فنزول 
الكريم تم مرة واحدة وانتهى لكن تنزالته ستستمر حتى قيام  القرآن 
يقول  الكريم.  القرآن  يف  املتشابهات  وجود  هدف  هو  وهذا  الساعة. 
الزركيش يف كتابه الربهان: «لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن ألف 
فهم مل يبلغ نهاية ما أودعه الله يف آية من كتابه ألنه كالم الله وكالمه 
صفته وك� أنه ليس لله نهاية فكذلك ال نهاية لفهم كالمه وإ�ا يفهم 

.(I، 19 الربهان) «كل �قدار ما يفتح الله عليه
إذا أقيمت رابطة حياتية ب� القرآن وقارئه فإن القرآن سيبوح له بأرسار 
حياته. ولقد كان ابن القرآن ابن مسعود يرى يف كتاب الله أرضا خصبة 
للحرث: «من أراد العلم فليثور القرآن فإن فيه علم األول� واآلخرين» 
ما  القرآن  املرء عىل  يتقول  أن  (الربهان I، 28). وبالطبع ال يعني هذا 
التفس�  يحكم  ومل  القرآن  أرسار  فهم  ادعى  «من  الغزايل:  يقول  يشاء. 
الباب»  مجاوزة  قبل  البيت  صدر  إىل  البلوغ  يدعي  كمن  فهو  الظاهر 

.(I، 292 إحياء علوم الدين)
أن ُيقال عن ترجمة ما ملعاين القرآن «إن هذه الرتجمة هي نقطة النهاية 
 (1 فادح�:  خطأين  ارتكاب  يعني  بعدها  ترجمة  توجد  أن  �كن  وال 
من  وكل  اسُتنفذ.  قد  النص  بأن  القول   (2 النص.  مكان  الرتجمة  وضع 
هذين الخطأين أفدح من اآلخر فكل ترجمة ملعاين القرآن هي «معامل» 

عىل طريق فهمه.
***

حمدا رسمديا أبديا لله الذي فضل عىل اإلنسان بأن نزَّل له القرآن ووضع 
فيه املجاز واملتشابه وبفضل ذلك بات عقل اإلنسان مظهرا لتجيل الكالم. 
وحمدا له أن أضفى بكالمه قيمة عىل كالم اإلنسان وأحيا كل�تنا امليتة 
بالروح التي نفخها يف كالمه. نرتك الكلمة األخ�ة لجالل الدين الرومي 

الذي يقول:

«يفهم كلُّ قارئ عىل قدر ُنْهَيِتِه».
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األسس الواجب مراعاتها
عند ترجمة معاين القرآن الكريم

املراد مصطفى إسالم أوغلو جنحيه  ب�  يضم  الذي  اإللهي  الكالم  هو  القرآن  وحي 
اإللهي.

الهدف واملغزى أول قانون للوجود. هذا القانون ينطبق أيضا عىل الكالم 
مثل:  بعبارات  نزوله  هدف  عن  ملخاطبيه  يعرب  الكريم  فالقرآن  اإللهي 
ُلَ�ِت إَِىل النُّوِر»، «اْلُهَدى»، «َيْهِدي ِبِه اللَُّه َمِن  «ُيْحِيي»، «ُيْخرُِجُهْم ِمَن الظُّ

َالِم». َالِم»، «َواللَُّه َيْدُعو إَِىل َداِر السَّ اتََّبَع رِْضَواَنُه ُسُبَل السَّ
القرآن مرشوع بناء إلهي. البرش الذي اخت� خليفة (=خادما وسيدا) عىل 
األرض ُنفخت فيه الروح وُكرِّم باإلنسانية. أي ـ وبتعب� القرآن الكريم ـ لقد 
كرم الله بني آدم وعيَّنه خليفة عىل األرض وأوكل إليه مهمة إع�رها. وابن 
آدم ذاك عليه أن يكون خادما أوال. فعندما يكون املرء خادما يندفع نحو 
طلب املعرفة وهي أوىل درجات سلم الوجود الطويل. يتع� عىل اإلنسان 
أوال أن يعرف كيفية استخدام نفسه عمال �ا تقوله حكمة ”إعرف نفسك“ 
قراءة  اإلنسان  ينبغي عىل  السبب  لهذا  البسيطة.  الحكم عىل وجه  أقدم 
اإلنسان  يصبح  فعندما  الوحي.  أي:  له  أُعد  الذي  اإللهي  االستخدام  دليل 
خادما للوحي يكون قد خطى ـ يف ذات الوقت ـ أوىل خطواته عىل درب 
معرفة ذاته ودرب سيادته للبسيطة وعند ذلك فقط تتحقق حقيقة كون 

القرآن مرشوع بناء إلهي.
ألن  القرآن  املؤمن�  بإحياء  رهن  األهداف  هذه  كل  تحقق  إمكانية  إن 

الرشط الذي ال غنى عنه ليعيش املرء القرآن هو أن يفهمه.
فهم القرآن فريضة. هو كذلك ألن أهم قواعد أصول الفقه تقول: ما ال يتم 
الواجب إال به فهو واجب. ومن الحقائق املعروفة أيضا أن خطابا ال ُيفهم 
معناه ال �كن عيشه. القرآن كتاب الحياة فهو قد أرسل ملخاطبيه مرشدا 
لهم يف حياتهم ليفوزوا بالحياة األبدية. و�ا أن فهم القرآن رشط لعيشه فإن 

ترجمته إىل لغات مختلفة تعترب رضورية أيضا من أجل فهمه.
ليست  الوسيلة  هذه  أن  إال  فهمه.  وسائل  إحدى  الكريم  القرآن  ترجمة 
هي  الكريم  القرآن  فرتجمة  عنها  غنى  ال  وسيلة  هي  بل  عادية  وسيلة 
ن غ� الناطق� بلغته األصلية ـ العربية ـ من فهمه  الخطوة األوىل التي ُ�كِّ

أما التفاس� والتأويالت فهي خطوات تأيت بعد ذلك.

ترجمة : مروة داغستاين بارسيك

إن خطابا ال ُيفهم معناه ال 
�كن عيشه لذا يعترب فهم 
القرآن فريضة ف� ال يتم 
الواجب إال به هو واجب.

و
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2.4. يجب ربط اآليات املتعلقة �وضوع ما ببعضها عرب مراجع متقاطعة 
ومتوازية

ذات  يف  هو  بل   ( (ُمفرسَّ للتفس�  به  مفعول  مجرد  ليس  الكريم  القرآن 
). فأول تفس� للقرآن تم من داخله لذا يجب أوال  الوقت فاعل له (ُمفرسِّ
يف  الواردة  والتعاب�  واملفاهيم  املصطلحات  بعض  معنى  عن  فيه  البحث 
القرآن ويجب عىل املرتجم القيام بذلك وعدم تركه للقارئ ك� يتع� عليه 
ومن كل بد إضافة مالحظات تش� إىل هذه الصلة. فعىل سبيل املثال يجب 
عطف اآلية 35 من سورة البقرة التي تتحدث عن الشجرة التي نهي آدم 
عن االقرتاب منها، عىل اآلية 20 من سورة األعراف واآلية 120 من سورة 
طه. وبالشكل ذاته يجب فهم عبارة «َكَذلَِك ُيْحِيي اللَُّه اْلَمْوىَت» الواردة يف 
َا أَْحَيا النَّاَس  اآلية 73 من سورة البقرة عىل ضوء اآلية «َوَمْن أَْحَياَها َفَكأَ�َّ
َجِميًعا» (32:5). ك� يجب فهم اآلية 104 من سورة البقرة عىل ضوء اآلية 
سورة  من  و69  البقرة  سورة  من   62 اآليت�  وفهم  النساء،  سورة  من   46

يجب  التي  الكيفية  تث�  اللتان  ـ  املائدة 
فهمه� عىل نحوها جدال كب�ا ـ عىل ضوء 

اآلية 136 من سورة البقرة.
القراءات  فروق  إىل  اإلشارة  يجب   .3.4

الناجمة عن اإلمالء
إن وجود اختالفات يف قراءة اللغة العربية 
كانت  كتابتها  بدء  فعند  جدا  طبيعي  أمر 

العربية خالية من التنقيط والتشكيل. ولقد اشتهرت بعض هذه االختالفات 
بـ «اختالف القراءة». ويجب أن تضاف إىل ذلك أيضا اختالفات القراءة التي 
من شأنها حل املشاكل املتعلقة بفهم القرآن. فعىل سبيل املثال تقول اآلية 
َالَث ِمَئٍة ِسِنَ�»  25 من سورة الكهف إن أهل الكهف «لَِبُثوا ِيف َكْهِفِهْم ث�َ
لكن بعد ذلك مبارشة ويف اآلية 26 ترد عبارة «ُقِل اللَُّه أَْعلَُم ِ�َا لَِبُثوا». إن 
بشكل  تحلها  ـ  اآليت�  ب�  األوىل  للوهلة  تظهر  قد  التي  ـ  الفهم  مشكلة 
َالَث ِمَئٍة ِسِنَ�» والتي تذكر املصادر  جذري رواية «(قالوا) لَِبُثوا ِيف َكْهِفِهْم ث�َ
أنها قراءة ابن مسعود. يتع� عىل مرتجم معاين القرآن الكريم توضيح مثل 

هذه األمور عرب إضافة مالحظة يك ال يصيب ذهن القارئ أي تشوش.
4.4. يجب أن تش� املالحظات إىل ما يريد الوحي قوله وليس إىل ما يقوله

و»َفأَْعرِْض  «َذرُْهْم»  السالم:  عليه  للنبي  القرآنية  األوامر  مثال  تعني  ماذا 
ْر  «َفَذكِّ له:  يقل  أومل  رسالته؟  لتبليغ  النبي (ص)  الله  يبعث  أومل  َعْنُهْم»؟ 
ٌر» (الغاشية 21/88). إذا قال الله للنبي الذي أمره بأن يكون  َا أَْنَت ُمَذكِّ إِ�َّ
مذكرا «َفأَْعرِْض َعْنُهْم» فإنه يجب حت� رشح الغرض من ذلك عند ترجمة 

معاين القرآن. 
وجوب استفادة اإلسالم من م�اثنا العلمي   .5

ال �كن ترجمة معاين القرآن بتجاهل اإلرث العلمي التقليدي ويف مقدمته 
متغ�ات  �ة  املعرفة.  فطرة  يناقض  األمر  هذا  إن  والتفس�  القرآن  علوم 
التفس�  علم  ثوابت  الخطاب هي  هذا  وثوابت  القرآن،  لخطاب  وثوابت 
القرآن  كان خطاب  إن  معرفة  سيمكن  كيف  أيضا.  القرآن  علوم  وثوابت 
تم  التي  املعاي�  معرفة  دون  قد�ا  أم  حديثا  العرصي  ملخاطبه  الكريم 

التوصل إليها حتى اليوم؟
إن عدم اإلشاحة عن إرث العلم التقليدي ال يعني تقديسه وال يعني 
فاعال  اإلنسان  فيه  الفهم هو فعل يكون  تكراره بحذاف�ه ألن  إطالقا 
وليس مفعوال به والفهم ـ بهذا املعنى ـ هو تأسيس حوار ب� فاعل�: 
القرآن واإلنسان. الدين إلهي يف مصدره، إنساين يف هدفه. لذا فمصدر 
الدين ثابت أما هدفه فمتغ� وما يجعل الدين والخطاب اإللهي حيا 
لعقل  نفسه  يفتح  وحتى  تلك.  املزدوجة  طبيعته  هو  وفعاال  وراهنا 
مخاطبه يضم الكتاب ب� جنحيه املتشابهات وليس املحك�ت فقط، 
ملا بقي هناك  القرآن كذلك  الحقيقة فقط. ولو مل يكن  املجاز وليس 

معنى ألوامر التذكر والتفقه والتدبر والتعقل والتفكر. 
النقد األديب واالستقراء ه� طريقان فقط من طرق تدبر  إن أسلوب 
القرآن الذي يعترب ـ أي التدبر ـ  أسلم الطرق لالحت�ء من االنجراف 

وراء تيار العادة. و�كننا تناول فائدة هذا األسلوب عرب بعض األمثلة:
تقول اآلية 12 من سورة اإلنسان: «َوَجزَاُهْم 
ِ�َا َصَربُوا َجنًَّة َوَحِريرًا». إن معاي� التفس� 
التقليدي تتفق عىل أن الشيئ� املوعودين 
يف اآلية الكر�ة ه� الجنة والحرير (لباس 
بالغة  يناقض  املعنى  هذا  أن  إال  الحرير). 
القرآن الفريدة ألن: 1) هناك أساسا حرير 
يف الجنة. 2) إن ذكر الحرير بعد ذكر الجنة 
ال �كن اعتباره جزءا من كل بل هو أصغر �الي� املرات من الجزء. 3) 
الوعد الذي يأيت بعد الوعد بالجنة يجب أن يكون مساويا لها يف القيمة 
أو أكرب منها. إال أن القضية ُتحل لدى إضافتنا إىل كل ما ذكرناه املرادف 
اللغوي لكلمة حرير: «الَحِرير، وهو املحرور الذي تداَخَلُه غيٌظ من أمٍر 
نزل به» (ابن فارس، مقاييس اللغة) أي أن املقصود من الحرير هنا هو 

«الحرية باملعنى الكامل» والجنة هي أساسا دار الحرية الالمنتهية.
ك� يسعنا كذلك تقديم مثال مشابه من اآلية الثانية من سورة العلق. 
إذ تتفق معاي�نا للتفس� حول أن املقصود من العلق هو ‘املضغة’وهي 
لها  مرادفات  وإعطاء  أمه  بطن  يف  الجن�  تشكل  مراحل  من  مرحلة 
مثل «جن�، خلية، خلية بويضة» هو أمر شائع ألن كلمة علق الواردة 
يف اآلية تستخدم يف أربعة مواضع من القرآن الكريم تتعلق جميعها 
بعملية �و الجن�. لكن �ة تفصيل هام فهذه الكلمة ترد يف املواضع 
األربعة عىل نحو علقة إال يف السورة 96 فرتد عىل نحو علق. وهنا ال بد 

من عكس هذا الفرق عىل املعنى.
يجب توخي الدقة ذاتها عند االستفادة من إرث الحديث والسنة أيضا. 
إذ ال بد من عرض إرث الحديث عىل القرآن والسنة والفطرة السليمة 
والزمان (التاريخ) واملكان. وما اعتبار سوريت الفلق والناس من السور 
املدنية ـ بالنظر إىل روايات نزوله� ـ إال مثاال �وذجيا لالنجراف وراء 

التيار.
إن موضوعات علم الكالم تدخل إىل معنى النص وهذا األمر النابع عن 
التعصب للمذهب واملرشب هو إدخال معنى عىل النص وليس أي يشء 

آخر وهو ما نعنيه بقولنا «االنجراف وراء التيار».

إن عدم اإلشاحة عن إرث العلم 
التقليدي ال يعني تقديسه وال 
يعني إطالقا تكراره بحذاف�ه.

6. وجوب مراعاة استخدام املتعادالت يف الرتجمة
تجعلها  التي  العنارص  أحد  هو  الرتجمة  يف  املتعادالت  استخدام  إن 
«ناضجة». وتتجىل مراعاة استخدام املتعادالت عند ترجمة معاين القرآن 
الكريم يف الكل�ت النادرة عىل األخص. فعىل سبيل املثال ترد الكل�ت 
ِقَ�: املثبط� (18:33)؛  التالية يف القرآن الكريم مرة واحدة فقط: اْلُمَعوِّ
: الغليظ الجايف (13:68)؛ زَِنيٍم: املستلحق يف قوم ليس منهم ال يحتاج  ُعُتلٍّ
ِفَ�:  ُمَطفِّ (26:71)؛  األرض  يف  ويتحرك  يدور  أحدا  َديَّارًا:  (13:68)؛  إليه 
املنقص� يف الكيل (1:83)؛ َكْدًحا: سعيا وكدا (6:84)؛ رِْئًيا: منظرا وهيئة 
(43:24)؛  وملعان  ضوء  َسَنا:  (13:19)؛  وعطفا  رحمة  َحَناًنا:  (74:19)؛ 
ِريًشا: لباسا فاخرا أو ماال (26:7)؛ َقاًعا َصْفَصًفا: أرض ملساء مستوية ال 
الصفات  أَْمَشاٍج: أخالط ممتزجة متباينة  بناء (106:20)؛  نبات فيها وال 
ببعض  َالزٍِب: ملتزق بعضه  َساِمُدوَن: الهون غافلون (61:53)؛  (2:76)؛ 

 ...(11:37)
نص  واحدة يف  مرة  وردت  كلمة  مقابلة  عدم  قناعة برضورة  نحن عىل 
الهدف ألن هذا يعني عدم  املرات يف نص  املصدر بكلمة وردت مئات 
أخذ محفظة كل�ت نص املصدر بع� االعتبار وعدم مراعاة املتعادالت 

وبالتايل عدم الدقة يف نقل معنى الكلمة.
7. وجوب نقل صوت لغة املصدر إىل لغة الهدف قدر املستطاع

القرآن تحفة البالغة. وم� ال شك فيه أن إعجاز القرآن يكمن يف املعنى 
وما  لغوي.  قالب  يف  اإللهي  الكالم  ملخاطبيه  يقدم  وهو  يحمله  الذي 
التناغم الصويت يف القرآن الكريم إال زينة الوحي فاملوسيقا الداخلية يف 
الهداية  هو  الكريم  القرآن  مقصد  إن  لإلنكار.  قابلة  غ�  حقيقة  القرآن 
املقصد.  لتحقيق هذا  التي يستخدمها  الوسائل  الكلمة وسيلة من  وفن 
يريد تحقيقه  الذي  الهدف  القرآن �ثل جزءا من  الكلمة يف  أن فن  أي 
الناحية الج�لية فيه ونقل ج�لية  القرآن مراعاة  ويجب عىل مرتجمي 
لغة املصدر إىل لغة الهدف قدر املستطاع. إن التناغم الصويت زينة النص 
ويتع� عىل من يرتجم معاين القرآن مراعاة نقل صوت الكل�ت بنفس 

الدقة التي يتوخاها عند نقله املعنى من لغة املصدر إىل لغة الهدف.
وإذا  بكث�.  أصعب  فأمر  الصوت  ترجمة  أما  أمر صعب  الكلمة  ترجمة 
كان النص املرتجم معجزة باقية كالقرآن فإن هذه الصعوبة تزيد أضعافا 
تعترب  التي  ـ  النص  ولغة  الهدف  ولغة  املصدر  لغة  إجادة  إن  مضاعفة. 
األقانيم الثالثة للمرتجم ـ أمر غ� كايف مثل� يعترب العقل السليم والقلب 
السليم رشطان غ� كافيان وحده� ويجب أن يضاف إليه� الذوق السليم 
أيضا. إن املض�ر الذي ستتنافس فيه ترج�ت معاين القرآن الكريم من 

اآلن فصاعدا سيكون مض�ر الفن أك� من مض�ر املعنى.
خالصة الكالم 

القرآن واإلنسان كالبذرة واألرض.
كل مؤمن هو مخاطب مبارشـ  وليس غ� مبارش ـ للقرآن. وأن يكون املرء 
مخاطبا مبارشا للقرآن يعني أن مسؤولية فهمه واجب مناط بعنق كل 
مؤمن. وهذا ال يعني أن كل مخاطب سيفهم اليشء ذاته من القرآن بل 

كل واحد سيفهم منه عىل قدر إ�انه وعلمه وإخالصه وجهده وهمته.

بالتهنئة.  جديرة  فهمه  درب  عىل  مرتبة  القرآن هي  ملعاين  ترجمة  كل 
وك�ة الرتاجم ليست هً� بل بركة، ليست سببا للشكوى بل سببا للشكر. 
إن ترج�ت معاين القرآن الكريم هي زهور متفتحة يف حديقة القرآن 
الخاصة وإن اختلفت روائحها وألوانها وملمسها وشكلها تبقى الحديقة 
جنة  يعترب  الذي  القرآن  واحدة هي حديقة  فيها حديقة  أزهرت  التي 
أمر  الحديقة هي عينها  بأن تكون جميع زهور هذه  الكالم. واملطالبة 
القرآن  فهم  عىل  ينطبق  ذاته  واألمر  واالختالف.  التنوع  قانون  يناقض 

بصور مختلفة.
بقراءته ك�  لتكفل  ذاته من وحيه  الشئ  نفهم  أن  لنا  أراد  الله  أن  لو 
تكفل بتنزيله. يقول الصحايب أبو الدرداء: «ال يفقه الرجل حتى يجعل 
للقرآن وجوهاً». وإن وصف نبينا عليه السالم القرآن بأنه «ذو وجوه» 
لهو إشارة غ� مبارشة إىل أن معاين القرآن ال �كن أن تنضب. والنتيجة 
التي يستوجبها تعدد املعاين هي قراءة منفتحة عىل عدة معاين فنزول 
الكريم تم مرة واحدة وانتهى لكن تنزالته ستستمر حتى قيام  القرآن 
يقول  الكريم.  القرآن  يف  املتشابهات  وجود  هدف  هو  وهذا  الساعة. 
الزركيش يف كتابه الربهان: «لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن ألف 
فهم مل يبلغ نهاية ما أودعه الله يف آية من كتابه ألنه كالم الله وكالمه 
صفته وك� أنه ليس لله نهاية فكذلك ال نهاية لفهم كالمه وإ�ا يفهم 

.(I، 19 الربهان) «كل �قدار ما يفتح الله عليه
إذا أقيمت رابطة حياتية ب� القرآن وقارئه فإن القرآن سيبوح له بأرسار 
حياته. ولقد كان ابن القرآن ابن مسعود يرى يف كتاب الله أرضا خصبة 
للحرث: «من أراد العلم فليثور القرآن فإن فيه علم األول� واآلخرين» 
ما  القرآن  املرء عىل  يتقول  أن  (الربهان I، 28). وبالطبع ال يعني هذا 
التفس�  يحكم  ومل  القرآن  أرسار  فهم  ادعى  «من  الغزايل:  يقول  يشاء. 
الباب»  مجاوزة  قبل  البيت  صدر  إىل  البلوغ  يدعي  كمن  فهو  الظاهر 

.(I، 292 إحياء علوم الدين)
أن ُيقال عن ترجمة ما ملعاين القرآن «إن هذه الرتجمة هي نقطة النهاية 
 (1 فادح�:  خطأين  ارتكاب  يعني  بعدها  ترجمة  توجد  أن  �كن  وال 
من  وكل  اسُتنفذ.  قد  النص  بأن  القول   (2 النص.  مكان  الرتجمة  وضع 
هذين الخطأين أفدح من اآلخر فكل ترجمة ملعاين القرآن هي «معامل» 

عىل طريق فهمه.
***

حمدا رسمديا أبديا لله الذي فضل عىل اإلنسان بأن نزَّل له القرآن ووضع 
فيه املجاز واملتشابه وبفضل ذلك بات عقل اإلنسان مظهرا لتجيل الكالم. 
وحمدا له أن أضفى بكالمه قيمة عىل كالم اإلنسان وأحيا كل�تنا امليتة 
بالروح التي نفخها يف كالمه. نرتك الكلمة األخ�ة لجالل الدين الرومي 

الذي يقول:

«يفهم كلُّ قارئ عىل قدر ُنْهَيِتِه».
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T E B L İ Ğ

u tebliğ Kur’ani Hayat Dergisi tarafın-
dan 4 Haziran 2010 Cuma günü İstan-

bul Ali Emiri Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
Kur’an-ı Kerim Mealleri Sempozyumu’nda 
sunulmuştur.

Kur’an ve Kur’an meali yapma zarureti

Sözlük anlamı “okumak” olan Kur’ân, Allah 
tarafından bütün insanlara tebliğ edilmek 
üzere Cebrail aleyhisselam kanalıyla Hz. Mu-
hammed (s.a.)’e indirilen bir kitaptır. Nüzu-
lü 23 senede tamamlanan Kur’ân-ı Kerîm, 
114 sûreden ibarettir. Bu sûrelerden 93’ü 
Mekke’de ve 21’i Medine’de indirilmiş olup, 
tamamı ilk indirildiği günden bugüne kadar 
herhangi bir değişikliğe uğramadan tevatüren 
bize gelmiştir.

Kur’an, şüphesiz kelimenin en geniş anlamıy-
la bir “Hidâyet”, Allah’tan bir öğüt ve hatır-
latma “Mev’ıza ve Zikir”, doğruyu yanlıştan, 
hakkı batıldan ayıran “Furkan”, yol gösterici 
ve aydınlatıcı bir “Nur”, halden hale girip her 
türlü günah ve hastalığa açık kalbe “Rahmet 
ve Şifa”dır. Tirmizî’nin Süneni’nde yer alan bir 
hadiste buyrulduğu gibi: “İçinde Kur’ân’dan 
bir şey bulunmayan kimse harap olmuş bir 
ev gibidir.”

Kur’ân-ı Kerîm, insanların tamamını (en-Nas) 
Allah’ın Tevhid dinine, yani İlahi iradeye tes-

Meal Hazırlamanın 

İmkân ve Zorlukları

KUR’AN, ARAPLARIN 
KULLANDIĞI KELİME-

LERİ FORM OLARAK 
ALDI VE YAPTIĞI SE-

MANTİK BİR MÜDAHA-
LE İLE ANLAMLARINI 
YENİDEN İNŞA ETTİ. 

BALİ BULAÇ

Bu tebliğ Kur’ani Hayat Dergisi tarafından 4 
Haziran 2010 Cuma günü İstanbul Ali Emiri 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen Kur’an-ı Kerim 
Mealleri Sempozyumu’nda sunulmuştur.
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ALİ
BULAÇ

Meal Hazırlamanın 
İmkân ve Zorlukları

lim olmaya çağırmaktadır. Böyle olunca in-
sanların bu çağrıyı öğrenmek ve anlamak 
için çaba harcamaları gerekir. Bunun da yolu 
Kur’an’ı okumaktan, hükümlerini öğrenmek, 
âyetleri üzerinde düşünmek ve hükümlerini 
yaşamaktan geçer. Kur’an Arapça indirilmiş-
tir, insanların tamamı Arapça’yı öğrenme 
imkânına sahip olamayacaklarına göre, bilen 
ve öğrenenlerin Kur’ân’ı kendi dillerine ak-
tarmaları gerekir. İşte meâl yapma zarureti 
buradan doğmuştur. 

Daha İslâm’ın ilk yıllarında Kur’ân’ın bir bö-
lüm tercümesine başlandığını biliyoruz. 

1) İranlılar, Selman-ı Farisî’den “Fâtiha” 
sûresini Farsça olarak yazmasını istemişler, 
o da yazıp göndermiştir. Serahsî’nin verdiği 
bilgilere bakılırsa, bunu Hz. Peygamber’e (s) 
sunmuş, o da engel olmamak suretiyle tasvip 
ettiğini göstermiştir. 

2) Hz. Peygamber ya-
bancı devlet adamlarına 
gönderdiği mektuplarda 
âyet yazdırmış, bu âyetler 
tercümanlar kanalıyla o 
ülke devlet başkanlarının 
dillerine çevrilmiştir. 

3) Her Peygamber kendi 
kavminin diliyle vahy almıştır. Söz gelimi 
Tevrat’ı Kitap Ehli’nin İbranice olarak oku-
duklarını biliyoruz. Ancak Allah, Kur’ân’da 
yer yer Tevrat’ın hükümlerinden Arapça bir 
dille söz etmektedir. Buhari, yerinde bir tes-
pitle, Tevrat’ın tercüme edilmesine kıyasla, 
‘Kur’ân da Arapça ve başka dillere tercüme 
edilebilir’ demektedir. 

4) Ebû Hanife ve belli başlı Hanefi fukaha-
sı, Kur’ân-ı Kerîm’in bir başka dile tercüme 
edilmesine cevaz vermişlerdir. 

5) “Muvafakat” adlı değerli eserinde İmam 
Şatıbi, umuma tefsirini ve ince anlamlarını 
anlamaya imkânı olmayanlara daha da açık-
lanmasının ümmetin icmaıyla caiz olduğu-
nu, bunun da Kur’ân’ın tercümesinin cevazı-
na delil olduğunu söylemektedir. 

6) Zemahşeri, “Keşşaf” adlı ünlü eserinde, İb-
rahim sûresinin 4. âyetini tefsir ederken Hz. 
Peygamber’in bütün insanlara gönderilmiş 
bir peygamber olduğundan, insanlara tercü-
me yoluyla da tebliğ yapılabileceğini yazar. 

7) “El-Mustasfa” adlı değerli kitabında İmam 
Gazali tercümenin caiz olduğunu belirtir.

8) İbn-i Teymiye de “Tercümeye ihtiyacı olan 
için Kur’ân ve hadis tercüme olunur” der.

9) “Ruhu’l-Meani”nin sahibi Alusi, “Ruhu’l-
Beyan”ın sahibi Bursalı İsmail Hakkı ve 
Şeyhü’lislâm Ebu’ssuud Efendi de aynı görü-
şü paylaşmaktadırlar.

10) Muhammed b. Hasan el-Hacevi, şöyle 
der: “Tercümeyi tefsir gibi kabul edip onu 
Kur’ân’ın aynı saymazsak, Araplar’dan baş-
kasının anlayıp ifadeden aciz kaldığı birçok 

anlamlardan bazısı nok-
san kalsa da, bu bize 
bir zarar vermez. Buna 
göre biz, tercümeyi bazı 
mânâların tefsiri, açık-
laması sayıyoruz, aynı 
değil. Bunun ise caiz ol-
duğunda kimse şüphe 
edemez.”

Kur’an’da kullanılan 
anahtar bazı terimlerin etimolojilerini araştır-
mak önemlidir. Ancak bu aşırılaştırılmış bir 
yöntem olarak ele alındığında Kur’ani mesajı 
anlamamıza engel de olabilir. Kur’an, Arap-
ların kullandığı kelimeleri form olarak aldı 
ve yaptığı semantik bir müdahale ile anlam-
larını yeniden inşa etti. Bu aşamadan sonra 
kelimelerin formları ile muhtevaları arasın-
da muazzam bir fark ortaya çıktı, bu elbette 
kelimelerin formlarının büsbütün önemsiz-
leştirildiği anlamına gelmiyor. Ama mesela 
hidayetin geleneksel anlamı devenin çölde 
doğru bir güzergâh takip ederek yol alması 
iken, Kur’an vahyinden sonra Allah’ın gös-
terdiği sırat-ı mustakim üzere yol almak, dini 
hayatı kâmilen yaşamaya çalışmak şeklinde 
yeniden tanımlandı. Hiç kuşkusuz etimoloji 
(veya iştikak), Kur’ani mesajı anlamanın bir 

KUR’AN’IN MÜDAHA-
LESİNDEN SONRA KE-
LİMELERİN FORMLARI 

İLE MUHTEVALARI ARA-
SINDA MUAZZAM BİR 
FARK ORTAYA ÇIKTI.
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yolu, kolaylaştırıcı bir aracıdır, ama usulün 
esası değildir. Cahiliye şiiri için de aynı şeyi 
söyleyebiliriz. Ne iştikak ne cahiliye şiiri 
Kur’an üzerinde hakem veya otorite kabul 
edilebilir.

Mealin fonksiyonları ve sınırları

Tercüme veya meal bir zaruret olmakla bera-
ber hiçbir tercüme ve meal Kur’an metninin 
yerini alamaz, alması da beklenemez. İslâm 
bilginleri, Kur’ân-ı Kerîm’in Arapça’dan baş-
ka bir dile aktarılması işine ancak “genel 
anlamda tercüme” denilebileceği görüşünde-
dirler. 

Kelimenin gerçek anlamında tercüme, bir sö-
zün, bir başka dile kendi yerini tutacak şekil-
de ve sözle aktarılmasıdır. Tercümede izlenen 
yol, ne olursa olsun, kelimenin bu gerçek 
anlamı esas alındığında, 
Kur’ân’ın bir başka dile 
tam, eksiksiz ve Arap-
ça metnin tam karşılığı 
olarak aktarılabileceğini 
öne sürmek mümkün 
değildir. Çünkü kelime 
veya cümle (âyet) ne ka-
dar usta ve uzmanlaşmış 
bilginler eliyle aktarıldığı iddia edilirse edil-
sin, gerçekte, bu, Kur’ân’ın bir kelime veya 
bir âyetinin beşer eliyle bir başka dilde don-
durulması, anlamının o çeviri kalıbı içinde 
sınırlandırılması ve diğer muhtemel, zengin 
ve kapsamlı anlamlardan koparılması demek 
olacağından, başka herhangi bir metin için 
bu mümkün olsa bile, Kur’ân için söz konu-
su olamaz. Bundan dolayıdır ki, Türkçe’de 
güzel bir gelenek olarak “Kur’ân-ı Kerîm’in 
Tercümesi” denmemiş, yakın ve “tefsiri an-
lam” şeklinde “Meâl” denmiştir. Bu özelliğiy-
le her mealin aslında dar anlamda veya sınırlı 
ölçekte bir tefsir olduğunu söyleyebiliriz. 

Bu nokta göz önünde bulundurulduğunda 
aşağıda sıralayacağımız üç temel noktayı da 
her zaman akılda tutmak gerekecektir:

1) Kur’ân-ı Kerîm’in bir başka dildeki 
meâlinden hukuki içtihat anlamında kesin 

ve nihai bir hüküm çıkarılamaz.

2) İbâdet dili olarak kullanılamaz.

3) Meâle bizzat Kur’ân veya Allah’ın kelâmı 
gözüyle bakılamaz.

Bu ihtirazi kayıtları koymanın bazı haklı se-
bepleri var. Tercüme yapılacak dilde bir ke-
lime veya âyete bulunabilecek en uygun ve 
isabetli karşılık bütün Kur’ân için, hele bir 
anda muhtelif anlamlara gelebilen ve yerine 
göre tümünü kapsayabilen âyetler için tek ve 
kesin karşılık olarak kabul edilemez. Kaldı 
ki, Kur’ân’ın genel ve ilâhi anlatımı içinde 
çok sayıda siga, edat, zamir, tekid ve edebi 
sanat incelikleri hüküm çıkarmada önemli 
bir amildir ve bütün bu incelikleri başka bir 
dile olduğu gibi ve ilâhi anlatımın bütün-
lüğünü koruyarak aktarmak hemen hemen 

mümkün değildir. 

Bundan başka tercüme 
işinde:

1) Bütün bu incelikleri 
karşılamaya dil elverişli 
olmaz,

2) Tercüme yapan kişinin 
gücü buna yetmeyebilir,

3) İsteyerek olmasa da hataya düşebileceği 
göz önünde tutulur,

4) Bazı müsteşriklerin veya başkalarının yap-
tığı gibi kasıtlı davranabilir.

5) Mütercimin yaptığı tercümede kendi kül-
türü, dünya görüşü din ve mezhep anlayışı ve 
kendi çağının sınırlı bilgi birikimi etki edebi-
lir. Nitekim İslâm tarihinin tefekkür ve bilim 
gelişmesi gözden geçirildiğinde, Kur’ânî olan 
çok sayıda kavramın (takvâ, akıl, zühd, fit-
ne, tağut, müstekbir, salih amel, kavim, mal, 
sevgi, fiil, irade, cihat vb.) her dönemde ve 
hatta her ilim dalına göre farklı anlamlar ve 
muhtevalar kazandığı tesbit edilebilir. Oysa 
Kur’ân’ın anlatımı ve kavram yapısı bütün 
zamanlar üstü ve evrenseldir. Meâl hazırlaya-
cak kişinin bütün bu etkilenmelerden uzak 
kalabileceğini düşünemeyiz.

HER MEALİN ASLIN-
DA DAR ANLAMDA 

VEYA SINIRLI ÖLÇEK-
TE BİR TEFSİR OLDU-

ĞU SÖYLENEBİLİR. 
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Meal Hazırlamanın 
İmkân ve Zorlukları

Öyle de olsa, meâl büsbütün yararsız veya sa-
kıncalı bir çaba değildir. Meâlin hayli önemli 
bazı fonksiyonları vardır:

1) İnsan meâl ile İslâm’ın genel varlık ve 
dünya görüşünü, tevhid inancını anlar, zih-
nini ve pratik hayatını Kur’ân’a göre sağlıklı 
bir düzene koyar,

2) İçtihadı gerektirmeyecek açık olan hü-
kümleri, emirleri, yasakları, geçmiş top-
lumların başından geçenleri, evren, insan ve 
olaylar hakkında gerçek bilgileri öğrenir,

3) Tebliğini ve irşadı Kur’ân’ın genel çerçeve-
si içinde yapar, kendini ilâhi iradeye teslim 
eder, sayısız hatadan korunur.

4) Arapça’yı öğrenmeye ve İslâmî ilimlere ih-
tiyaç duyar.

İyi bir meâli okuma, uzman bilgi seviyesin-
de hüküm çıkarmaya ve 
içtihat yapmaya yetmez; 
ama İslâm’ı din olarak 
seçmeye, kendini İslâm 
dışı etki ve belirtilerden 
temizlemeye, tevhidi 
anlamaya ve bir beşer 
olarak Allah karşısında 
sorumluluk yüklenmeye 
yeter. Böyle bir kişiden 
İslâmî bir düşünce geliştirme, bilimsel ve en-
telektüel faaliyetlere katılma da beklenebilir. 
Çünkü Allah, Kitabını açık (mübîn) ve insan-
lara bir hidayet rehberi olarak göndermiştir.

Türkçe mealler

Türkçe’de yapılmış bulunan mealleri;

1) Muhteva yönünden

2) Teknik ve dil yönünden iki gruba ayıra-
biliriz.

Muhteva yönünden de iki tür meâl vardır:

a) Tefsir kaynaklarına dayalı olanlar

b) İbdaî olanlar veya tefsir kaynaklarına da-
yalı olmayanlar.

Birinci türe örnek, Elmalılı Hamdi Yazır’ın 
“Hak Dini Kur’ân Dili” adlı değerli tefsiri ile 

Balıkesirli Hasan Basri Çantay’ın “Kur’ân-ı 
Hakîm ve Meâl-i Kerîm” adlı değerli çalışma-
sıdır.

Esasında Türkiye’de yapılmış bütün 
meâllerde kavram ve muhteva yönünden 
Elmalılı’nın, teknik dil ve üslup yönünden 
de Hasan Basri’nin açık etkisi görülür. Ancak 
kendi ifadesinden de anlaşıldığı gibi, mer-
hum Elmalılı’da âyetlerin meâli, hem tefsir 
yönü kadar kuvvetli değildir, hem de akıcılığı 
yoktur. Ama âyetlere ve kelimelere bulunabi-
lecek en uygun Türkçe karşılık aranırken bu 
değerli esere başvurulmadan geçilemez. 

Kullanılan teknik ve dil yönünden de iki tür 
meâl görülmektedir:

a) Metne sadakat gösterilerek kelime kelime 
yapılan meâller,

b) Anlama dayanarak 
Türkçe ifade kalıbı içinde 
yapılan meâller

Sağlıklı bir meâlde, âyette 
varolan bütün unsurların 
Türkçe’de de yansıtılma-
sı beklenir. Söz gelimi 
bazı kelimelerin başla-
rında gelen “fe”ler birçok 
meâlde atlanılmıştır; oysa 

bu harfler, Arapça dil kuralları ve yapısı için-
de önemli bir fonksiyona sahiptirler. Bunları 
yansıtmayı -mümkün mertebe- ilke edinme-
yen bir meâl çalışması kuşkusuz eksik kala-
caktır.

Mealde aranan şartlar

İyi bir meâlin şu özellikleri haiz olması ge-
rekir: 

1) Kur’ân’ın anahtar kavramlarını mümkün 
mertebede olduğu gibi korumak. (Takvâ, 
din, rab, ilâh, ibâdet, ümmet, kavim, cihad, 
salih amel, fesat, fısk vb.) bu kavramlar her 
ne kadar bugünkü kültür dünyasına ve top-
lumumuzun bazı kesimlerine yabancı ise de, 
vahyi mesajın temelleri olduklarından form-
larıyla da korunmaları gerekir. (Söz konusu 
zorluğun aşılması maksadıyla meâlin arkası-

KUR’ÂN-I KERÎM’İN 
BİR BAŞKA DİLDEKİ 

MEÂLİNDEN HUKUKİ 
İÇTİHAT ANLAMINDA 
KESİN VE NİHAİ BİR 

HÜKÜM ÇIKARILAMAZ.
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na genel, kısa ve fakat açıklayıcı bir sözlük 
ilâve edilebilir).

2) Salt meal yapılacaksa mümkün mertebe 
uzun tefsiri açıklamalardan, kişisel yorum-
lardan kaçınmaya çalışmak gerekir. Zaruri 
yerlerde parantez açıp kısa kısa açıklamalar 
yapmak mümkün. Alternatif anlamlar ve 
bazı açıklamaları dipnotlarda gösterilebilir. 

Son zamanlarda iki veya üç ciltlik mealler, 
salt mealden çok orta ölçekli tefsir olarak 
görülebilir, hayli faydalı işlevler görmekte-
dirler.

3) Meâlin hedef kitlesi geniş bir okur-yazar 
tabakası olduğundan, bazı aşırılıklardan ka-
çınmakta fayda var. Sade, anlaşılır, yalın, açık 
ve yaşayan bir Türkçe tercih edilmeli, özel-
likle ancak uzmanların ilgi alanı içine giren 
iştikaklara ancak gerektiği kadar yer verilme-
lidir. 

4) Türkçe’ye aktarılması mümkün olan bazı 
terimleri bir veya iki kelime ile karşılamak 
mümkün. Ben böyle terimlere karşılık ve-
rirken, belli olsun diye iki kelime arasına 
(-) işareti koydum. Bazı kelime ve terimle-
ri ise Türkçe’de iki kelime ile de ifade etme 
imkânını bulamadığım için, zaman zaman 
üç ve daha fazla kelime kullanma gereğini 
duydum. Böyle kelimeleri de belli etmek için 
(‘......’) tek tırnak veya üstten apostrof kul-
landım. (Fevz: ‘Büyük kurtuluş ve mutluluk’, 
Ya’mehun: ‘Körlük içinde şaşkınca dolaşırlar’ 
vb..) Karışıklığa yol açmamak için arka söz-
lükte gerekli olanlara bu sistem üzere işaret 
ettim.

5) Bazen de kelime ve kavramın Türkçe kar-
şılığını bulmakta güçlüğe düşülecekse, keli-
meyi veya kavramı ya parantez içinde veya 
dışında yakın olan anlamıyla birlikte olduğu 
gibi vermek gerekir (Müstakarr, Haciz, Berzah 
vb.).

Birtakım kavramları ise mastar ve isim ola-
rak geçtikleri âyetlerde olduğu gibi muhafaza 
ederken (amel, duâ, hidayet vb.) fiil şeklinde 
geçtikleri yerlerde Türkçeleştirmek müm-
kün. (Ya’melun: Yapmaktadırlar; Yehdîhim: 
Onları hidayete yöneltip iletir (veya hidaye-
te eriştir). Duâyı ise gerektiği duruma göre, 
kimi yerde “yalvarma-yakarma”, kimi yerde 
“çağırma”, kimi yerde de “kullukta bulunma 
ve ibâdet etme, tapma” anlamlarında kullan-
mak, yerine göre de “duâ” olarak bırakmak 
gibi.

6) Fiiller en müşkül konulardan biridir. Ba-
zen fiili, geleceği (istikbal) ifade etmekle be-
raber, âyette geçtiği gibi yani ya mazi: di’li 
veya miş’li geçmiş zaman ya da muzari: şim-
di veya geniş zaman olarak vermek icap eder. 
Çünkü bazen mazi gelen bir fiil istikbalde 
vuku bulacak bir olayın mutlak kesinliğini 
ifade eder, bu yüzden sanki olay vuku bul-
muş bitmiş gibi anlatır.

7) Kişisel olarak Fâtiha sûresi hariç, geri 
kalan 113 sûrede her âyete bağımsız olarak 
meâl vermenin daha isabetli olduğunu dü-
şünüyorum. Bu ilkeyi korumak için çoğu za-
man üslubun güzelliğinden fedakârlık etme-
yi göze almak gerekebilir. Tefsirde ise anlam 
bütününe göre ayetleri öbek öbek ele alıp 
tefsir etmek mümkün. 
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Çok Anlamlı Kelimelerin 
Çeviri Sorunları

İ N C E L E M E

Öncelikle anlam değişmelerinin mahi-
yeti, Arap dilindeki ve Kur’ân’daki çok 

anlamlık olgusu üzerinde duracak ve hem 
kelime düzeyindeki hem de cümle/ifade dü-
zeyindeki çokanlamlılık türlerinden bahset-
tikten sonra bu olgunun genel olarak dildeki 
-özel olarak da Arapça’daki ve Arapça bir me-
tin olan Kur’ân’daki- varlığı ile ilgili farklı gö-
rüş ve değerlendirmelere yer vereceğiz.  Daha 
sonra da çokanlamlı kelime ve ifadeleri hem 
anlamlandırma hem de başka dillere aktarma 
(çevirme) hususunda karşılaşılan kimi sorun-
ları ele alıp değerlendirmeye tabi tutacağız. 

Bilindiği üzere “anlam değişmeleri ve çok 
anlamlı kelimelerin anlamlarını tayin/tespit 
etme hususu”, genel olarak dil ve tefsir/te’vil 
alanıyla ilgilidir. Meal çalışmalarının temelin-
de de dil ve tefsir vardır. Bir bakıma meâl, tef-
sirin rafine edilmiş (kısaltılmış, özetlenmiş) 
halidir. Dolayısıyla dil ve tefsir/te’vil altyapısı 
olmayan insanların meâl yazması, kanaatimce 
şu iki negatif sonucu doğurmaktadır:

-Meâl, literal tercümenin ötesine geçememek-
tedir. Dolayısıyla metnin “ne dediğine” dair 
bazı bilgiler sunsa da “ne demek istediğine” 
dair pek bir şey söylememektedir. Yani mak-
sada yönelik bir okuma ve anlama gerçekleş-
memektedir.

-Meâl iç-bütünlükten yoksun bir görüntü arz 
etmektedir. Bir âyet bağlamında söylenen şey, 
aynı konuyu anlatan başka âyetler bağlamın-

 Anlam Değişmeleri ve

 Çok Anlamlı Kelimelerin

*Çeviri Sorunları

MEAL ÇALIŞMALARININ 

TEMELİNDE DİL 

VE TEFSİR VARDIR. 

BİR BAKIMA MEÂL, 

TEFSİRİN RAFİNE 

EDİLMİŞ (KISALTILMIŞ, 

ÖZETLENMİŞ) HALİDİR.
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da değişebilmektedir. Bu da eklektik bir yapı 
arz etmektedir. 

1. Vahyin Dili

Allah’ın (c) beşer ile iletişimini gerçekleş-
tirmek için seçtiği haberleşme araçlarından 
birisi de şüphesiz kelâm’dır (söz).1 Nitekim 
Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

ابٍ أَوْ جَ ن وَرَآءِ حِ ياً أَوْ مِ  إِالَّ وَحْ
ُ هُ ٱهللاَّ لِّمَ رٍ أَن يُكَ انَ لِبَشَ ا كَ  وَمَ

يمٌ كِ لِيٌّ حَ آءُ إِنَّهُ عَ ا يَشَ يَ بِإِذْنِهِ مَ يُوحِ والً فَ لَ رَسُ يُرْسِ
Ancak her iki taraf da, yani hem bizzat Allah 
(c) hem de insan,  bu iletişimi gerçekleştir-
mek için “insan dili”ni kullanmaktadır. İnsan 
dili ise, sosyal bir olgu 
olarak, bir topluma men-
sup bireylerin anlaşma 
aracı olarak müşterek söz 
işaretlerini kullanmala-
rından meydana gelen bir 
sistemdir.2 İşte Allah’ın 
insanlara gönderdiği va-
hiy, bu dil olgusu üzerine 
bina edilmiştir.3 Zira her 
toplumun kendine özgü 
bir dili vardır ve Allah 
da vahyini gönderirken o 
toplumun tedavülde olan 
dilini kullanmıştır. Nite-
kim İbrahim Sûresi’nde 
bu durum şu şekilde ifade edilmektedir: 

مْ لَهُ  َ لِيُبَنيِّ هِ  وْمِ قَ انِ  بِلِسَ إِالَّ  ولٍ  رَّسُ ن  مِ لْنَا  أَرْسَ آ         ...وَمَ
                 

“Biz her elçiyi, onlara açıklaması için yalnızca 
kendi toplumunun diliyle gönderdik...”4 

Zira maksadın gerçekleşebilmesi için inzal 
edilen vahyin, hem peygamber, hem de top-

1 Bkz: Bakara, 2/253; Nisâ, 4/164; Şûrâ, 42/51. 
2 Farklı dil tanımları için bkz: Muharrem Ergin; 

Türk Dil Bilgisi, İstanbul 1977, s. 1; Aksan; Her 
Yönüyle Dil, s. 55; Aksan; Anlambilim, s. 13; Öz-
can Başkan; Bildirişim İnsan Dili ve Ötesi, İstan-
bul 1988,  s. 205; Dilaçar; Dil, Diller ve Dilcilik, 
s. 5.

3 Bkz: Izutsu; Kur’an’da Allah ve İnsan, s. 174.
4 İbrâhim, 14/4. Bu durum, Nahl Sûresi’nde de 

şöyle ifade edilmektedir: “İnsanlara, kendilerine 
indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar 
diye sana da bu Zikr’i/Kur’an’ı indirdik.” (Nahl, 

lum açısından anlaşılır olması gerekmekte-
dir.5 

Dil ise, anlamın hem oluşturulmasında, hem 
de ulaştırılmasında önemli bir role sahiptir. 
Dolayısıyla dilin yapıtaşları olan kelimelerin 
anlamları eğer doğru tespit edilip kullanıla-
mazsa, bu kelimelerden oluşan cümleler de 
anlaşılmaz olacaktır. Sonuçta bu cümlelerden 
oluşan metin de doğru anlaşılmayacaktır.

2. Anlam değişmeleri ve Çokanlamlılık:

Öncelikle Kur’an’ı Kerim’in Arapça bir dille 
nâzil olduğunu söylediğimizde, aslında O’-

nun, mîladî 610–633 
yılları arasındaki bir za-
man dilimi içerisinde ve 
genel olarak Hicaz bölge-
sinde yaşayan insanların 
o dönem zarfında kullan-
dıkları bir dille indirildi-
ğini söylemiş oluruz. Bu-
radan hareketle, Kur’an’ı 
anlamak için O’nun nâzil 
olduğu dil olan Arapça’-
nın bilinmesi gerektiğin-
den her söz edildiğinde, 
aslında bununla, genel 
olarak ‘Arap Dili’ değil, 
‘Kur’an’ın nâzil olduğu dö-

nemde konuşulan Arap dili’ kastedilmektedir. 
Çünkü Arap dilinin kelime haznesi ve bu ke-
limelerin anlamı, Kur’an’ın nüzulünden önce 
ve Kur’an’ın nâzil olduğu dönemde nasıl 
değişime uğradıysa, Kur’an’ın nüzûlünden 
sonra geçen bunca asır içerisinde de benzer 
değişikliklere maruz kalmıştır.6

Buna göre, Kur’an’da geçen kelimelerin an-
lamlarının tespit ve tayini hususunda, sadece 
o dönemin Arapça’sını bilmek de yetmemek-
te, bununla birlikte, vahyin rehberliğinde 

16/44.)

5 Bkz: M. Zeki Duman; Vahiy Gerçeği, Ankara 1997, s. 
82.

6 Bkz: Dücane Cündioğlu; Kur’an Çevirilerinin 
Dünyası,  İstanbul 1999, s. 58-59. (Ayrıca bkz: 
Mehmet Paçacı; T.D.V. İslâm Ansiklopedisi, “Ku-
r’an: Açıklanması ve Yorumlanması Maddesi”, 
C. XXVI, s. 398, Ankara 2002.)
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değişen anlam alanlarını da iyi tespit etmek 
gerekmektedir. İşte tam da burada, şöyle 
bir soru gündeme gelmektedir: “Arap dilinin 
sözcük varlığı, tarihsel değişime (kronolojik ta-
havvülâta) uygun olarak tespit edilmiş midir?”7 
Emin el-Hûlî’nin de sözünü ettiği bu soru-
(n), kelimelerin, Kur’an’ın nüzûlü sırasında 
delâlet etmiş oldukları mânâları tespit etme-
nin mümkün olup olmadığıdır.8 

Bu konuda, “mevcut lügatlerimiz bu işe bir 
kolaylık sağlayıcı ve yardım edici bir du-
rumda olmadıklarına göre, bu zor şartlar 
altında, kim bu sahada çalışmayı göze ala-
bilir?” diyen el-Hûlî, sözlerine şöyle devam 
etmektedir: “Bu sahada sahip olduğumuz en 
büyük lügatlardan, İbn 
Manzur el-Mısrî’nin (ö. 
711h.) Lisânu’l-Arab’ı 
bile, çağdaş lügatçilerin 
dediği gibi, zaman itiba-
riyle birbirine uygunluk 
arz etmeyen bilgilerin bir 
araya getirilmesi ile yazıl-
mış olan bir eserdir. Bu 
sebeple, eserde, birbirle-
rinden birkaç asır farklı 
devirlerde yaşamış olan 
kimselerin metinleri yan yana zikredilmiş-
tir. Meselâ, hicrî dördüncü asrın başlarında 
yaşamış olan İbn Düreyd (ö. 312h.) ile hicrî 
yedinci asrın başlarında yaşamış olan İbnü’l-
Esîr yan yana zikredilerek, birincinin dil ile 
ilgili sözleriyle, ikincinin dinî sözleri mezce-
dilmeye çalışılmıştır. Yine meselâ el-Kâmû-
su’l-Muhît, bildiğimiz gibi, birbiriyle uyumu 
olmayan, ayrı ayrı ve birbirine zıt kültürlere 
ait bilgilerin özetidir: Aklî, felsefî bilgilerden, 
amelî, tıbbî bilgilere... sonra lügavî, edebî 
bilgilere, oradan da itikâdî, dinî bilgilere ka-
dar, vb...”9

el-Hûlî, lafızların zaman içinde gösterdikleri 
değişiklikler konusunda, lügatlerin durumu-
nu bu şekilde özetledikten sonra, bir Kur’-

7 Cündioğlu; Kur’an Çevirilerinin Dünyası, s. 59. 

8 el-Hûlî; Kur’an Tefsirinde Yeni Bir Metod, s.  85

9 el-Hûlî; a.g.e., s.  85-86.

an yorumcusunun ne yapması gerektiğini 
de bildirmektedir: “Bu durumda, bir Kur’an 
müfessirinin önünde, Kur’an kelimelerinden 
birisinin ilk mânâsını öğrenmek istediği za-
man, bunun için bizzat kendisinin bir araş-
tırma yapmasından başka bir seçenek yok-
tur. Bu çalışma kısa veya uzun, ne kadar bir 
zamana mal olursa olsun, bugün için müm-
kün olan şey sadece budur. Kelimelerin işti-
kaklarını ve onlarda tedricî olarak meydana 
gelen değişiklikleri ihtivâ eden, lügavî mâ-
nâlar kendine ait bir tertip üzerine, ıstılâhî 
manalar da ortaya çıkışlarına göre gruplara 
ayrılmış olan bir lügata sahip oluncaya kadar 
da bu böyle devam edecektir. (...) Sonra da, 

lügavî mânâların zaman 
içindeki değişimine ba-
karak, zannı galibine göre 
bunları bir tertibe soka-
cak ve en eskiyi, eskinin 
önüne almak suretiyle 
bir sıraya koyacaktır. Bu 
çalışma, kelimenin lüga-
vî mânâsı hakkında bir 
tercihe varıncaya kadar, 
yani o mânânın Kur’an’-
ın bu âyetini Arab’ın ilk 
duyduğu zamanki bilinen 

mânâsı olduğuna kanaât getirinceye kadar -
gücü yettiğince- devam edecektir...”10

İşte kelimelerin zaman içerisinde kazandık-
ları ya da kaybettikleri veya tamamen değiş-
tiklerine dair bir ön kabul bizleri anlam de-
ğişmelerinin mahiyeti hakkında düşünmeye 
götürmektedir. Anlam değişmelerinin genel 
olarak iki tür sınıflandırmaya tabi tutulduğu 
görülmektedir.11 Bunlar; mantıksal açıdan 
yapılan sınıflandırma ve anlamın değer yö-

10 el-Hûlî; a.g.e., s. 86.

11 Bkz: Guiruad; Anlambilim, s. 42; Aksan; Her Yö-
nüyle Dil, s. 536-537; Vardar; Dilbilimin Temel 
Kavram ve İlkeleri, s. 127; Kocaman; Dilbilimsel 
Anlambilim, s. 93-94; Koç; Dilbilgisi Terimleri, s. 
30. Burada şu hususu hatırlatmakta fayda gö-
rüyoruz: Anlam değişmelerine ilişkin sınıflan-
dırmaların ilk çağlara kadar uzanan bir yönü 
vardır. Ancak biz burada dilbilimin oluşmasın-
dan sonraki dönemde gerçekleştirilen sınıflan-
dırmaları ele almaktayız.
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ŞAHİN
GÜVEN

Çok Anlamlı Kelimelerin 
Çeviri Sorunları

da değişebilmektedir. Bu da eklektik bir yapı 
arz etmektedir. 

1. Vahyin Dili

Allah’ın (c) beşer ile iletişimini gerçekleş-
tirmek için seçtiği haberleşme araçlarından 
birisi de şüphesiz kelâm’dır (söz).1 Nitekim 
Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

ابٍ أَوْ جَ ن وَرَآءِ حِ ياً أَوْ مِ  إِالَّ وَحْ
ُ هُ ٱهللاَّ لِّمَ رٍ أَن يُكَ انَ لِبَشَ ا كَ  وَمَ

يمٌ كِ لِيٌّ حَ آءُ إِنَّهُ عَ ا يَشَ يَ بِإِذْنِهِ مَ يُوحِ والً فَ لَ رَسُ يُرْسِ
Ancak her iki taraf da, yani hem bizzat Allah 
(c) hem de insan,  bu iletişimi gerçekleştir-
mek için “insan dili”ni kullanmaktadır. İnsan 
dili ise, sosyal bir olgu 
olarak, bir topluma men-
sup bireylerin anlaşma 
aracı olarak müşterek söz 
işaretlerini kullanmala-
rından meydana gelen bir 
sistemdir.2 İşte Allah’ın 
insanlara gönderdiği va-
hiy, bu dil olgusu üzerine 
bina edilmiştir.3 Zira her 
toplumun kendine özgü 
bir dili vardır ve Allah 
da vahyini gönderirken o 
toplumun tedavülde olan 
dilini kullanmıştır. Nite-
kim İbrahim Sûresi’nde 
bu durum şu şekilde ifade edilmektedir: 

مْ لَهُ  َ لِيُبَنيِّ هِ  وْمِ قَ انِ  بِلِسَ إِالَّ  ولٍ  رَّسُ ن  مِ لْنَا  أَرْسَ آ         ...وَمَ
                 

“Biz her elçiyi, onlara açıklaması için yalnızca 
kendi toplumunun diliyle gönderdik...”4 

Zira maksadın gerçekleşebilmesi için inzal 
edilen vahyin, hem peygamber, hem de top-

1 Bkz: Bakara, 2/253; Nisâ, 4/164; Şûrâ, 42/51. 
2 Farklı dil tanımları için bkz: Muharrem Ergin; 

Türk Dil Bilgisi, İstanbul 1977, s. 1; Aksan; Her 
Yönüyle Dil, s. 55; Aksan; Anlambilim, s. 13; Öz-
can Başkan; Bildirişim İnsan Dili ve Ötesi, İstan-
bul 1988,  s. 205; Dilaçar; Dil, Diller ve Dilcilik, 
s. 5.

3 Bkz: Izutsu; Kur’an’da Allah ve İnsan, s. 174.
4 İbrâhim, 14/4. Bu durum, Nahl Sûresi’nde de 

şöyle ifade edilmektedir: “İnsanlara, kendilerine 
indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar 
diye sana da bu Zikr’i/Kur’an’ı indirdik.” (Nahl, 

lum açısından anlaşılır olması gerekmekte-
dir.5 

Dil ise, anlamın hem oluşturulmasında, hem 
de ulaştırılmasında önemli bir role sahiptir. 
Dolayısıyla dilin yapıtaşları olan kelimelerin 
anlamları eğer doğru tespit edilip kullanıla-
mazsa, bu kelimelerden oluşan cümleler de 
anlaşılmaz olacaktır. Sonuçta bu cümlelerden 
oluşan metin de doğru anlaşılmayacaktır.

2. Anlam değişmeleri ve Çokanlamlılık:

Öncelikle Kur’an’ı Kerim’in Arapça bir dille 
nâzil olduğunu söylediğimizde, aslında O’-

nun, mîladî 610–633 
yılları arasındaki bir za-
man dilimi içerisinde ve 
genel olarak Hicaz bölge-
sinde yaşayan insanların 
o dönem zarfında kullan-
dıkları bir dille indirildi-
ğini söylemiş oluruz. Bu-
radan hareketle, Kur’an’ı 
anlamak için O’nun nâzil 
olduğu dil olan Arapça’-
nın bilinmesi gerektiğin-
den her söz edildiğinde, 
aslında bununla, genel 
olarak ‘Arap Dili’ değil, 
‘Kur’an’ın nâzil olduğu dö-

nemde konuşulan Arap dili’ kastedilmektedir. 
Çünkü Arap dilinin kelime haznesi ve bu ke-
limelerin anlamı, Kur’an’ın nüzulünden önce 
ve Kur’an’ın nâzil olduğu dönemde nasıl 
değişime uğradıysa, Kur’an’ın nüzûlünden 
sonra geçen bunca asır içerisinde de benzer 
değişikliklere maruz kalmıştır.6

Buna göre, Kur’an’da geçen kelimelerin an-
lamlarının tespit ve tayini hususunda, sadece 
o dönemin Arapça’sını bilmek de yetmemek-
te, bununla birlikte, vahyin rehberliğinde 

16/44.)

5 Bkz: M. Zeki Duman; Vahiy Gerçeği, Ankara 1997, s. 
82.

6 Bkz: Dücane Cündioğlu; Kur’an Çevirilerinin 
Dünyası,  İstanbul 1999, s. 58-59. (Ayrıca bkz: 
Mehmet Paçacı; T.D.V. İslâm Ansiklopedisi, “Ku-
r’an: Açıklanması ve Yorumlanması Maddesi”, 
C. XXVI, s. 398, Ankara 2002.)
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değişen anlam alanlarını da iyi tespit etmek 
gerekmektedir. İşte tam da burada, şöyle 
bir soru gündeme gelmektedir: “Arap dilinin 
sözcük varlığı, tarihsel değişime (kronolojik ta-
havvülâta) uygun olarak tespit edilmiş midir?”7 
Emin el-Hûlî’nin de sözünü ettiği bu soru-
(n), kelimelerin, Kur’an’ın nüzûlü sırasında 
delâlet etmiş oldukları mânâları tespit etme-
nin mümkün olup olmadığıdır.8 

Bu konuda, “mevcut lügatlerimiz bu işe bir 
kolaylık sağlayıcı ve yardım edici bir du-
rumda olmadıklarına göre, bu zor şartlar 
altında, kim bu sahada çalışmayı göze ala-
bilir?” diyen el-Hûlî, sözlerine şöyle devam 
etmektedir: “Bu sahada sahip olduğumuz en 
büyük lügatlardan, İbn 
Manzur el-Mısrî’nin (ö. 
711h.) Lisânu’l-Arab’ı 
bile, çağdaş lügatçilerin 
dediği gibi, zaman itiba-
riyle birbirine uygunluk 
arz etmeyen bilgilerin bir 
araya getirilmesi ile yazıl-
mış olan bir eserdir. Bu 
sebeple, eserde, birbirle-
rinden birkaç asır farklı 
devirlerde yaşamış olan 
kimselerin metinleri yan yana zikredilmiş-
tir. Meselâ, hicrî dördüncü asrın başlarında 
yaşamış olan İbn Düreyd (ö. 312h.) ile hicrî 
yedinci asrın başlarında yaşamış olan İbnü’l-
Esîr yan yana zikredilerek, birincinin dil ile 
ilgili sözleriyle, ikincinin dinî sözleri mezce-
dilmeye çalışılmıştır. Yine meselâ el-Kâmû-
su’l-Muhît, bildiğimiz gibi, birbiriyle uyumu 
olmayan, ayrı ayrı ve birbirine zıt kültürlere 
ait bilgilerin özetidir: Aklî, felsefî bilgilerden, 
amelî, tıbbî bilgilere... sonra lügavî, edebî 
bilgilere, oradan da itikâdî, dinî bilgilere ka-
dar, vb...”9

el-Hûlî, lafızların zaman içinde gösterdikleri 
değişiklikler konusunda, lügatlerin durumu-
nu bu şekilde özetledikten sonra, bir Kur’-

7 Cündioğlu; Kur’an Çevirilerinin Dünyası, s. 59. 

8 el-Hûlî; Kur’an Tefsirinde Yeni Bir Metod, s.  85

9 el-Hûlî; a.g.e., s.  85-86.

an yorumcusunun ne yapması gerektiğini 
de bildirmektedir: “Bu durumda, bir Kur’an 
müfessirinin önünde, Kur’an kelimelerinden 
birisinin ilk mânâsını öğrenmek istediği za-
man, bunun için bizzat kendisinin bir araş-
tırma yapmasından başka bir seçenek yok-
tur. Bu çalışma kısa veya uzun, ne kadar bir 
zamana mal olursa olsun, bugün için müm-
kün olan şey sadece budur. Kelimelerin işti-
kaklarını ve onlarda tedricî olarak meydana 
gelen değişiklikleri ihtivâ eden, lügavî mâ-
nâlar kendine ait bir tertip üzerine, ıstılâhî 
manalar da ortaya çıkışlarına göre gruplara 
ayrılmış olan bir lügata sahip oluncaya kadar 
da bu böyle devam edecektir. (...) Sonra da, 

lügavî mânâların zaman 
içindeki değişimine ba-
karak, zannı galibine göre 
bunları bir tertibe soka-
cak ve en eskiyi, eskinin 
önüne almak suretiyle 
bir sıraya koyacaktır. Bu 
çalışma, kelimenin lüga-
vî mânâsı hakkında bir 
tercihe varıncaya kadar, 
yani o mânânın Kur’an’-
ın bu âyetini Arab’ın ilk 
duyduğu zamanki bilinen 

mânâsı olduğuna kanaât getirinceye kadar -
gücü yettiğince- devam edecektir...”10

İşte kelimelerin zaman içerisinde kazandık-
ları ya da kaybettikleri veya tamamen değiş-
tiklerine dair bir ön kabul bizleri anlam de-
ğişmelerinin mahiyeti hakkında düşünmeye 
götürmektedir. Anlam değişmelerinin genel 
olarak iki tür sınıflandırmaya tabi tutulduğu 
görülmektedir.11 Bunlar; mantıksal açıdan 
yapılan sınıflandırma ve anlamın değer yö-

10 el-Hûlî; a.g.e., s. 86.

11 Bkz: Guiruad; Anlambilim, s. 42; Aksan; Her Yö-
nüyle Dil, s. 536-537; Vardar; Dilbilimin Temel 
Kavram ve İlkeleri, s. 127; Kocaman; Dilbilimsel 
Anlambilim, s. 93-94; Koç; Dilbilgisi Terimleri, s. 
30. Burada şu hususu hatırlatmakta fayda gö-
rüyoruz: Anlam değişmelerine ilişkin sınıflan-
dırmaların ilk çağlara kadar uzanan bir yönü 
vardır. Ancak biz burada dilbilimin oluşmasın-
dan sonraki dönemde gerçekleştirilen sınıflan-
dırmaları ele almaktayız.
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nünü dikkate alan12 sınıflandırmadır. Artık 
gelenekselleşmiş bulunan mantık açısından 
yapılan sınıflandırma, bünyesinde şu üç tür 
anlam değişmesini barındırmaktadır; 

a-) Anlam genişlemesi,

b-) Anlam daralması ve

c-) Anlam Başkalaşması.13

1.1 Anlam Genişlemesi:

Anlam genişlemesi, bir kelimenin, başlangıç-
ta bir nesnenin, bir varlığın, bir eylemin bir 
bölümü ya da türünü anlatırken zamanla 
onların bütününü anlatır duruma gelmesi-
dir.14 Meselâ Kur’an’daki anlamıyla münâfık 

12 Anlamın değer yönünü dikkate alan kimi an-
lambilimciler de, kelimenin bir önceki anlamın-
dan bir sonraki anlamına geçişte, iyiye ya da 
kötüye gidiş bakımından, bir ayırım yapmışlar-
dır. Buna göre, değer bakımından anlam değiş-
meleri şu iki türde olabilir: “Anlam iyileşmesi 
ve anlam kötüleşmesi.” Anlam iyileşmesi, bir 
sözcüğün eskisine göre daha iyi bir anlam taşır 
duruma gelmesidir. Aksan’ın, anlam iyileşmesi-
ne verdiği en ilginç örneklerden biri, Türkçeye 
de geçmiş olan ve ordudaki en yüksek rütbeyi 
gösteren mareşal kelimesidir. Köken itibariyle 
Latince mariscalcus’tan gelerek çeşitli Batı dil-
lerine geçen (Fr. Maréchal, Alm. Marschall, İng. 
Marshal) ve ‘at bakıcısı, nalbant’ anlamındaki 
bu kelimenin başka dillere geçerken uğradığı 
anlamsal değişiklikte değersel açıdan bir iyi-
leşme görülmektedir. (Bkz: Aksan; Her Yönüyle 
Dil, s. 539; Aksan; Anlambilim, s. 90–91; Koç; 
Dilbilgisi Terimleri, s. 30–31; Orhan Hançerli-
oğlu; Felsefe Sözlüğü, İstanbul 1996, s. 15.) An-
lam kötüleşmesi ise, bir sözcüğün eskisine göre 
daha kötü bir anlam taşır duruma gelmesidir. 
Örneğin önceleri ‘yabancı, misafir’ anlamına 
gelen Latince hostis sözcüğü zamanla ‘düşman’ 
anlamına gelmeye başlamıştır. Bu gelişmede, 
Romalıların yabancılar ve komşularıyla uzun 
süren savaşları rol oynamış olmalıdır. (Bkz: Ak-
san, Her Yönüyle Dil, s. 540; Aksan, Anlambilim, 
s. 92.) Önceleri cömert anlamına gelen eli uzun 
ifadesinin zamanla hırsızlık yapan kimseyi an-
latmak için kullanılır duruma gelmesi, bu ifa-
denin değersel açıdan iyiden kötüye doğru yol 
aldığını göstermektedir. Osmanlılar dönemin-
de Türkçeden Arapçaya geçen efendi unvanı, 
önemli ve yüksek makam sahibi kimseler için 
kullanılırken zamanla kelime bu anlamından 
uzaklaşarak hizmetçi ve kapıcılar için kullanılır 
duruma gelmiştir. (Bkz: Enis; Delâletü’l-Elfâz, s. 
140; Ömer; İlmü’d-Delâle, s. 249.)

13 Bkz: Guiruad; Anlambilim, s. 42-43; Aksan; Her 
Yönüyle Dil, s. 536-537; Vardar; Dilbilimin Temel 
Kavram ve İlkeleri, s. 127; Kocaman; Dilbilimsel 
Anlambilim, s. 93-94. 

14 Aksan; Her Yönüyle Dil, s. 538; Aksan; Anlambi-
lim, s. 90; Ömer; İlmü’d-Delâle, s. 243.

kelimesinde anlam genişlemesi görülmekte-
dir. Bu kelimenin kökü   نفق’dır. Bu kökün, 
‘tükenmek, azalmak, ölmek, ruhu çıkmak, 
alış-verişin çok olması, yaranın kabuk bağla-
ması...’ gibi anlamları vardır.15 Fakat münâfık 
kelimesinin esas anlamı, bir çeşit tarla fare-
sinin yuvası anlamına gelmektedir. Çünkü 
bu canlının yuvasının iki ağzı vardır. Birisine  
 denilmektedir ve النافقاء  diğerine de ,القا صعاء
eğer bu hayvan, yuvasının çıkış yollarından 
birisinden yakalanmaya çalışılırsa, diğerin-
den kaçarak kurtulur. Tıpkı bunun gibi mü-
nâfık kimse de kendisine iki çıkış yolu koyar. 
Birisi İslâm olduğunu ifade ve ızhâr etmesi, 
diğeri de kâfir olduğunu gizlemesidir. Bu 
ikisinden hangisi hususunda onu yakalamak 
istersen, o diğerinden bir çıkış yolu bularak 
kendini kurtarır.16 Görüldüğü üzere münâfık 
kelimesi, bir çeşit tarla faresi yuvası anlamın-
dan, kişinin inanç durumunu yansıtan ma-
nevî bir kavrama doğru anlam genişlemesine 
uğramıştır. Bu anlam genişlemesinin, mecâzî 
anlam üzerinden gerçekleştiğini söylemek de 
mümkündür.

1.2 Anlam Daralması:

Bir göstergenin ‘gösterilen’ yönü eskiye göre 
daralır ya da bir sözcük eskiden anlattığı 
nesnenin artık bir bölümünü, bir alt türünü 
anlatır duruma gelirse buna anlam daralması 
adı verilmektedir.17 Gazâlî’nin, lafızların de-
lâlet ettikleri anlamların, zamanla değişerek 
anlam daralmasına uğradıklarına dair verdiği 
örneklerden birisi de fıkh/  الفقه kelimesidir. 
Düşünüre göre bu kelimenin anlamı zamanla 

15 Cevherî; Sıhâh, C. IV, s. 1560; İbn Manzûr; Li-
sân, C. III, s. 694; Fîrûzâbâdî; Besâir, C. III, s. 
296.

16 Küçükkalay; Kur’an Dili Arapça, s. 163; H. Meh-
met Soysaldı; Kur’an Semantiği Açısından İnançla 
İlgili Temel Kavramlar, İzmir 1997, s. 84-86.

17 Bkz: Aksan; Her Yönüyle Dil, s. 537; Aksan; An-
lambilim, s. 90; Koç; Dilbilgisi Terimleri, s. 30; 
Ömer; İlmü’d-Delâle, s. 245; Enis;  Delâletü’l-
Elfâz, s. 152. Anlam genişlemesi yerine anlam 
genelleşmesi ifadesini kullanmayı tercih eden 
kimi düşünürler, anlam daralması yerine de 
anlam özelleşmesi, anlam sınırlaması  ya da an-
lam tahsisi olarak Türkçe’ye çevirebileceğimiz 
kavramları kullanmaktadırlar. (Bkz: Aksan, Her 
Yönüyle Dil, s. 537; Aksan, Anlambilim, s. 90.)  

daralma yönünde değişime uğrayarak husû-
sileştirilmiş ve furû-i fıkhın fetvalardaki garip 
meselelerini bilmeye, illetlerinin inceliklerini 
anlamaya, hatta bu hususta sözü uzatmaya 
ve bunlarla ilgili bilgileri ezberlemeye isim 
olarak verilmiştir. Halbuki birinci asırda, 
âhiret yolu ve nefsin âfetlerinin incelikleri 
ile ilgili bilgilerle amelleri bozan şeyleri bil-
meye, dünyalığa kıymet 
vermeyip âhiret nimetle-
rine bağlanmaya ve kal-
bini Allah korkusunun 
kaplamasına... İşte bun-
ların hepsine birden fıkh 
denilmekteydi.18 Bu bağ-
lamda, “... Ama her kabi-
leden bir topluluğun din-
de fakih olmaları (yani dini 
iyice öğrenmeleri) ve dö-
nüp kabilelerine geldik-
lerinde (ya da kabileleri 
dönüp geldiğinde), sakınmaları umuduyla 
onları uyarmaları gerekmez miydi”19 âyetini 
hatırlatan Gazâlî, devamla şöyle demektedir: 
“uyarmanın kendisiyle mümkün olduğu fıkh 
işte budur, yoksa talak, itak, liân, selem ve 
icâre meselelerini bilmek değildir. Çünkü bu 
meseleler ile ne inzâr ne de korkutma olur. 
Belki, yalnızca bunlarla uğraşmak, kalbin 
korkusunu azaltır ve kalbi karartır.”20 

1.3 Anlam Başkalaşması:

“Başka anlama geçiş” ya da “anlam kayma-
sı” olarak da ifade edilen anlam başkalaş-

18 Bkz: Muhammed Hâmid el-Gazâlî; İhyâu Ulûmi-
’d-Dîn, (Çev: Ahmet Serdaroğlu), İstanbul 1989, 
C. I, s. 83.

19 Tevbe, 9/122.

20 Gazâlî; a.g.e., C. I, s. 83-84. Ayrıca Gazâlî, A’râf 
Sûresi’nin 179. âyetinde geçen, “Onların kalpleri 
vardır fakat o kalplerle anlamazlar” ifadesindeki 
fıkh kelimesinin anlamının “fetvâları anlamaz-
lar” anlamında değil, îmânın ne demek olduğu-
nu anlamazlar anlamında kullanıldığına atıfta 
bulunmaktadır. (Bkz: Gazâlî; a.g.e., C. I, s. 84.) 
Görüldüğü üzere Gazâlî, ‘fıkh’ın ‘hukuk’laşarak  
büyük ölçüde nasıl dünyevîleştiğini anlatmaya 
çalışmaktadır. Aynı şekilde, İmâm Âzam Ebû 
Hanife’nin “Fıkhu’l-Ekber” isimli eserinin içeriği 
incelendiğinde, onun da ‘fıkh’ı böyle anladığı 
görülmektedir. Çünkü kitabın içeriği, fetvâları 
değil imân ile ilgili meseleleri ele almaktadır.

ması ise, kelimenin eski anlamını yitirerek 
tamamen yepyeni bir anlam kazanmasıdır. 
Bir başka ifadeyle, bir göstergenin eskiden 
yansıttığı kavramları yitirerek yeni bir kavra-
mı yansıtması durumudur.21 “Başka anlama 
geçiş” ya da “anlam kayması” olarak da ifade 
edilen anlam başkalaşması ise, kelimenin 
eski anlamını yitirerek tamamen yepyeni bir 

anlam kazanmasıdır. Bir 
başka ifadeyle, bir göster-
genin eskiden yansıttığı 
kavramları yitirerek yeni 
bir kavramı yansıtması 
durumudur.22 Mesela ca-
hiliye döneminde melek/  
 kelimesi, bir parça امللك
tanrı niteliğinde saygıya, 
hatta tapılmaya layık bir 
varlık idi. Ancak bu ke-
lime Kur’an bağlamında 
anlam kaymasına uğraya-

rak Tanrılık vasfını yitirmiş ve yerine, yara-
tılmış ve sürekli Allah’a itaat eden bir varlık 
anlamını kazanmıştır.23

3. Dildeki Çokanlamlılık Olgusu

İletişim etkinliği açısından ele alındığında, 
her bir kelimenin yalnızca bir anlamı bu-
lunması gerekmektedir. Yani her gösterile-
nin karşısında yalnızca bir gösterenin olması 
gerekir.24  Ancak başlangıçta tek bir anlamı 
göstermesi için konulan kelimeler, mecazi 
kullanım, ıstılahi kullanım, başka dillerden 

21 Aksan; Her Yönüyle Dil, s. 538; Koç; Dilbilgisi 
Terimleri, s. 31; Ömer; İlmü’d-Delâle, s. 247.

22 Aksan; Her Yönüyle Dil, s. 538; Koç; Dilbilgisi 
Terimleri, s. 31; Ömer; İlmü’d-Delâle, s. 247.

23 Izutsu; Kur’an’da Allah ve İnsan, s. 18-20; H. 
Mehmet Soysaldı; Kur’an’ı Doğru Anlamada Se-
mantik Metodun Önemi, (Kur’an ve Dil –Dilbi-
lim ve Hermenötik- Sempozyumunda sunulan 
tebliğ), Van 2001, s. 40; H. Mehmet Soysaldı; 
Kur’an’ı Anlama Metodolojisi, Ankara 2001, s. 
32.

24 Bkz: Suyûtî; el-Müzhir, C. I, s. 37 ve 406; Gui-
raud; Göstergebilim, s. 44; Uygur; Dilin Gücü, s. 
85; Aksan; Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, s. 78. Ancak 
bu durum her zaman zorunlu değildir. Örneğin, 
bir cümlenin karşı tarafa iletilmesindeki amaç 
onu oyalamak ve böylece zaman kazanmak ise, 
böyle bir durumda çokanlamlılık ve hatta muğ-
laklık, aranan bir nitelik haline gelebilir. 
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nünü dikkate alan12 sınıflandırmadır. Artık 
gelenekselleşmiş bulunan mantık açısından 
yapılan sınıflandırma, bünyesinde şu üç tür 
anlam değişmesini barındırmaktadır; 

a-) Anlam genişlemesi,

b-) Anlam daralması ve

c-) Anlam Başkalaşması.13

1.1 Anlam Genişlemesi:

Anlam genişlemesi, bir kelimenin, başlangıç-
ta bir nesnenin, bir varlığın, bir eylemin bir 
bölümü ya da türünü anlatırken zamanla 
onların bütününü anlatır duruma gelmesi-
dir.14 Meselâ Kur’an’daki anlamıyla münâfık 

12 Anlamın değer yönünü dikkate alan kimi an-
lambilimciler de, kelimenin bir önceki anlamın-
dan bir sonraki anlamına geçişte, iyiye ya da 
kötüye gidiş bakımından, bir ayırım yapmışlar-
dır. Buna göre, değer bakımından anlam değiş-
meleri şu iki türde olabilir: “Anlam iyileşmesi 
ve anlam kötüleşmesi.” Anlam iyileşmesi, bir 
sözcüğün eskisine göre daha iyi bir anlam taşır 
duruma gelmesidir. Aksan’ın, anlam iyileşmesi-
ne verdiği en ilginç örneklerden biri, Türkçeye 
de geçmiş olan ve ordudaki en yüksek rütbeyi 
gösteren mareşal kelimesidir. Köken itibariyle 
Latince mariscalcus’tan gelerek çeşitli Batı dil-
lerine geçen (Fr. Maréchal, Alm. Marschall, İng. 
Marshal) ve ‘at bakıcısı, nalbant’ anlamındaki 
bu kelimenin başka dillere geçerken uğradığı 
anlamsal değişiklikte değersel açıdan bir iyi-
leşme görülmektedir. (Bkz: Aksan; Her Yönüyle 
Dil, s. 539; Aksan; Anlambilim, s. 90–91; Koç; 
Dilbilgisi Terimleri, s. 30–31; Orhan Hançerli-
oğlu; Felsefe Sözlüğü, İstanbul 1996, s. 15.) An-
lam kötüleşmesi ise, bir sözcüğün eskisine göre 
daha kötü bir anlam taşır duruma gelmesidir. 
Örneğin önceleri ‘yabancı, misafir’ anlamına 
gelen Latince hostis sözcüğü zamanla ‘düşman’ 
anlamına gelmeye başlamıştır. Bu gelişmede, 
Romalıların yabancılar ve komşularıyla uzun 
süren savaşları rol oynamış olmalıdır. (Bkz: Ak-
san, Her Yönüyle Dil, s. 540; Aksan, Anlambilim, 
s. 92.) Önceleri cömert anlamına gelen eli uzun 
ifadesinin zamanla hırsızlık yapan kimseyi an-
latmak için kullanılır duruma gelmesi, bu ifa-
denin değersel açıdan iyiden kötüye doğru yol 
aldığını göstermektedir. Osmanlılar dönemin-
de Türkçeden Arapçaya geçen efendi unvanı, 
önemli ve yüksek makam sahibi kimseler için 
kullanılırken zamanla kelime bu anlamından 
uzaklaşarak hizmetçi ve kapıcılar için kullanılır 
duruma gelmiştir. (Bkz: Enis; Delâletü’l-Elfâz, s. 
140; Ömer; İlmü’d-Delâle, s. 249.)

13 Bkz: Guiruad; Anlambilim, s. 42-43; Aksan; Her 
Yönüyle Dil, s. 536-537; Vardar; Dilbilimin Temel 
Kavram ve İlkeleri, s. 127; Kocaman; Dilbilimsel 
Anlambilim, s. 93-94. 

14 Aksan; Her Yönüyle Dil, s. 538; Aksan; Anlambi-
lim, s. 90; Ömer; İlmü’d-Delâle, s. 243.

kelimesinde anlam genişlemesi görülmekte-
dir. Bu kelimenin kökü   نفق’dır. Bu kökün, 
‘tükenmek, azalmak, ölmek, ruhu çıkmak, 
alış-verişin çok olması, yaranın kabuk bağla-
ması...’ gibi anlamları vardır.15 Fakat münâfık 
kelimesinin esas anlamı, bir çeşit tarla fare-
sinin yuvası anlamına gelmektedir. Çünkü 
bu canlının yuvasının iki ağzı vardır. Birisine  
 denilmektedir ve النافقاء  diğerine de ,القا صعاء
eğer bu hayvan, yuvasının çıkış yollarından 
birisinden yakalanmaya çalışılırsa, diğerin-
den kaçarak kurtulur. Tıpkı bunun gibi mü-
nâfık kimse de kendisine iki çıkış yolu koyar. 
Birisi İslâm olduğunu ifade ve ızhâr etmesi, 
diğeri de kâfir olduğunu gizlemesidir. Bu 
ikisinden hangisi hususunda onu yakalamak 
istersen, o diğerinden bir çıkış yolu bularak 
kendini kurtarır.16 Görüldüğü üzere münâfık 
kelimesi, bir çeşit tarla faresi yuvası anlamın-
dan, kişinin inanç durumunu yansıtan ma-
nevî bir kavrama doğru anlam genişlemesine 
uğramıştır. Bu anlam genişlemesinin, mecâzî 
anlam üzerinden gerçekleştiğini söylemek de 
mümkündür.

1.2 Anlam Daralması:

Bir göstergenin ‘gösterilen’ yönü eskiye göre 
daralır ya da bir sözcük eskiden anlattığı 
nesnenin artık bir bölümünü, bir alt türünü 
anlatır duruma gelirse buna anlam daralması 
adı verilmektedir.17 Gazâlî’nin, lafızların de-
lâlet ettikleri anlamların, zamanla değişerek 
anlam daralmasına uğradıklarına dair verdiği 
örneklerden birisi de fıkh/  الفقه kelimesidir. 
Düşünüre göre bu kelimenin anlamı zamanla 

15 Cevherî; Sıhâh, C. IV, s. 1560; İbn Manzûr; Li-
sân, C. III, s. 694; Fîrûzâbâdî; Besâir, C. III, s. 
296.

16 Küçükkalay; Kur’an Dili Arapça, s. 163; H. Meh-
met Soysaldı; Kur’an Semantiği Açısından İnançla 
İlgili Temel Kavramlar, İzmir 1997, s. 84-86.

17 Bkz: Aksan; Her Yönüyle Dil, s. 537; Aksan; An-
lambilim, s. 90; Koç; Dilbilgisi Terimleri, s. 30; 
Ömer; İlmü’d-Delâle, s. 245; Enis;  Delâletü’l-
Elfâz, s. 152. Anlam genişlemesi yerine anlam 
genelleşmesi ifadesini kullanmayı tercih eden 
kimi düşünürler, anlam daralması yerine de 
anlam özelleşmesi, anlam sınırlaması  ya da an-
lam tahsisi olarak Türkçe’ye çevirebileceğimiz 
kavramları kullanmaktadırlar. (Bkz: Aksan, Her 
Yönüyle Dil, s. 537; Aksan, Anlambilim, s. 90.)  

daralma yönünde değişime uğrayarak husû-
sileştirilmiş ve furû-i fıkhın fetvalardaki garip 
meselelerini bilmeye, illetlerinin inceliklerini 
anlamaya, hatta bu hususta sözü uzatmaya 
ve bunlarla ilgili bilgileri ezberlemeye isim 
olarak verilmiştir. Halbuki birinci asırda, 
âhiret yolu ve nefsin âfetlerinin incelikleri 
ile ilgili bilgilerle amelleri bozan şeyleri bil-
meye, dünyalığa kıymet 
vermeyip âhiret nimetle-
rine bağlanmaya ve kal-
bini Allah korkusunun 
kaplamasına... İşte bun-
ların hepsine birden fıkh 
denilmekteydi.18 Bu bağ-
lamda, “... Ama her kabi-
leden bir topluluğun din-
de fakih olmaları (yani dini 
iyice öğrenmeleri) ve dö-
nüp kabilelerine geldik-
lerinde (ya da kabileleri 
dönüp geldiğinde), sakınmaları umuduyla 
onları uyarmaları gerekmez miydi”19 âyetini 
hatırlatan Gazâlî, devamla şöyle demektedir: 
“uyarmanın kendisiyle mümkün olduğu fıkh 
işte budur, yoksa talak, itak, liân, selem ve 
icâre meselelerini bilmek değildir. Çünkü bu 
meseleler ile ne inzâr ne de korkutma olur. 
Belki, yalnızca bunlarla uğraşmak, kalbin 
korkusunu azaltır ve kalbi karartır.”20 

1.3 Anlam Başkalaşması:

“Başka anlama geçiş” ya da “anlam kayma-
sı” olarak da ifade edilen anlam başkalaş-

18 Bkz: Muhammed Hâmid el-Gazâlî; İhyâu Ulûmi-
’d-Dîn, (Çev: Ahmet Serdaroğlu), İstanbul 1989, 
C. I, s. 83.

19 Tevbe, 9/122.

20 Gazâlî; a.g.e., C. I, s. 83-84. Ayrıca Gazâlî, A’râf 
Sûresi’nin 179. âyetinde geçen, “Onların kalpleri 
vardır fakat o kalplerle anlamazlar” ifadesindeki 
fıkh kelimesinin anlamının “fetvâları anlamaz-
lar” anlamında değil, îmânın ne demek olduğu-
nu anlamazlar anlamında kullanıldığına atıfta 
bulunmaktadır. (Bkz: Gazâlî; a.g.e., C. I, s. 84.) 
Görüldüğü üzere Gazâlî, ‘fıkh’ın ‘hukuk’laşarak  
büyük ölçüde nasıl dünyevîleştiğini anlatmaya 
çalışmaktadır. Aynı şekilde, İmâm Âzam Ebû 
Hanife’nin “Fıkhu’l-Ekber” isimli eserinin içeriği 
incelendiğinde, onun da ‘fıkh’ı böyle anladığı 
görülmektedir. Çünkü kitabın içeriği, fetvâları 
değil imân ile ilgili meseleleri ele almaktadır.

ması ise, kelimenin eski anlamını yitirerek 
tamamen yepyeni bir anlam kazanmasıdır. 
Bir başka ifadeyle, bir göstergenin eskiden 
yansıttığı kavramları yitirerek yeni bir kavra-
mı yansıtması durumudur.21 “Başka anlama 
geçiş” ya da “anlam kayması” olarak da ifade 
edilen anlam başkalaşması ise, kelimenin 
eski anlamını yitirerek tamamen yepyeni bir 

anlam kazanmasıdır. Bir 
başka ifadeyle, bir göster-
genin eskiden yansıttığı 
kavramları yitirerek yeni 
bir kavramı yansıtması 
durumudur.22 Mesela ca-
hiliye döneminde melek/  
 kelimesi, bir parça امللك
tanrı niteliğinde saygıya, 
hatta tapılmaya layık bir 
varlık idi. Ancak bu ke-
lime Kur’an bağlamında 
anlam kaymasına uğraya-

rak Tanrılık vasfını yitirmiş ve yerine, yara-
tılmış ve sürekli Allah’a itaat eden bir varlık 
anlamını kazanmıştır.23

3. Dildeki Çokanlamlılık Olgusu

İletişim etkinliği açısından ele alındığında, 
her bir kelimenin yalnızca bir anlamı bu-
lunması gerekmektedir. Yani her gösterile-
nin karşısında yalnızca bir gösterenin olması 
gerekir.24  Ancak başlangıçta tek bir anlamı 
göstermesi için konulan kelimeler, mecazi 
kullanım, ıstılahi kullanım, başka dillerden 

21 Aksan; Her Yönüyle Dil, s. 538; Koç; Dilbilgisi 
Terimleri, s. 31; Ömer; İlmü’d-Delâle, s. 247.

22 Aksan; Her Yönüyle Dil, s. 538; Koç; Dilbilgisi 
Terimleri, s. 31; Ömer; İlmü’d-Delâle, s. 247.

23 Izutsu; Kur’an’da Allah ve İnsan, s. 18-20; H. 
Mehmet Soysaldı; Kur’an’ı Doğru Anlamada Se-
mantik Metodun Önemi, (Kur’an ve Dil –Dilbi-
lim ve Hermenötik- Sempozyumunda sunulan 
tebliğ), Van 2001, s. 40; H. Mehmet Soysaldı; 
Kur’an’ı Anlama Metodolojisi, Ankara 2001, s. 
32.

24 Bkz: Suyûtî; el-Müzhir, C. I, s. 37 ve 406; Gui-
raud; Göstergebilim, s. 44; Uygur; Dilin Gücü, s. 
85; Aksan; Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, s. 78. Ancak 
bu durum her zaman zorunlu değildir. Örneğin, 
bir cümlenin karşı tarafa iletilmesindeki amaç 
onu oyalamak ve böylece zaman kazanmak ise, 
böyle bir durumda çokanlamlılık ve hatta muğ-
laklık, aranan bir nitelik haline gelebilir. 
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sözcük aktarımı ve farklı lehçelerin ittifa-
kı gibi… değişik etkenler sonucu25, zaman 
içinde başka anlamları da gösterir duruma 
gelebilmektedir. Dolayısıyla, herhangi bir 
dildeki bir kelimenin temel anlamının yanı 
sıra yeni yeni anlamlara da delâlet eder du-
rumda olmasına çokanlamlılık (polysemy) 
adı verilmektedir.26

En genel anlamda çokanlamlılık, kimi ke-
limelerin iki ya da daha fazla anlama sahip 
olması ve birden fazla şekilde anlaşılabilme 
durumudur. Dolayısıyla, sözcüklerin birden 
fazla kavramı yansıtması ya da bir birimin 
birçok anlam içermesi 
durumunda, çokan-
lamlılığın varlığı gün-
deme gelmektedir.27  
Bugün en gelişmiş diller 
de dâhil olmak üzere, 
tüm dillerde az veya çok 
çokanlamlı kelimelerin 
bulunması, hatta geliş-
miş dillerde daha fazla 
çokanlamlı kelimelerin 
bulunuyor olması, ço-
kanlamlılık olgusunun 
dilsel bir gerçeklik olduğunu göstermekte-
dir.28

Çokanlamlılık kavramının Arap dilindeki 
karşılığı olarak lafz-ı müşterek ifadesinin kul-
lanılmakta olduğunu görmekteyiz. Bu ifade, 
hem genel olarak Arap dilindeki çokanlam-
lılık olgusunu ifade etmek için kullanılmak-
ta, hem de bir usûl kavramı olarak usûlcüler 
tarafından kullanılmaktadır. Tefsir Usûlü ve 
Ulûmu’l-Kur’an bağlamında ise bu olgu, daha 
çok, vucûh (النظاءر و   / bazen de eşbâh) (الوجوه 

25 Ayrıntılı bilgi ve değerlendirmeler için bkz: Gü-
ven, Çokanlamlılık Sorunu, s. 110-132.

26 Bkz:Aksan; Anlambilim, s. 60; Kıran;  Dilbilime 
Giriş, s. 244-245.

27 Bkz: Cevizci; Felsefe Sözlüğü, s. 193; Palmer; Se-
mantik,  s. 82; Aksan; Her Yönüyle Dil, s. 513; 
Vardar; Dilbilim Terimleri Sözlüğü, s. 52; Uğur; 
Anlambilim, s. 40.

28 Aksan; Türkçenin Sözvarlığı, s. 66-67. 

 kavramıyla ifade edilmektedir.29 (  األشباه

Aslında çokanlamlılık, bünyesinde eşad-
lılık ve zıtanlamlılığı da barındıran üst bir 
kavramdır. Çünkü eşadlılık,  “aynı şekilde 
telaffuz edilen ya da okunan fakat farklı eti-
molojileri ve dolayısıyla farklı anlamları olan 
ifadeler için kullanılan sıfattır.”30 Pek çok dil-
de birbirinden büsbütün ayrı iki ya da daha 
çok kavramın, ses ya da yazım açısından aynı 
nitelikteki kelimelerle dile getirildiği görül-
mektedir. Örneğin Türkçe’de renk belirten 
‘kara’ sözcüğü ile toprak parçası anlamındaki 
‘kara’ sözcükleri, birer eşadlılık örneğidir.31  

Aralarındaki bazı farklılık-
lara rağmen meşhur dil-
bilimcilerden Halil b. Ah-
med, Sîbeveyh ve Ali el-Fâ-
risi dildeki çokanlamlılığı 
kabul ederken, İbn Dürste-
veyh ve Ebû Hilâl el-Askarî 
gibi dilciler de buna karşı 
çıkmaktadırlar.32

1.1 Sözcüksel Çokan-
lamlılık

Bir sözcüğün cümle içinde kullanımından 
önce, birden fazla anlama gelmesi, bu sözcü-

29 Hatta bazı tefsir usulü yazarları da “el-Vucûh 
ve’n-Nezâir” ismi yerine “Lafz-ı Müşterek” ismini 
tercih etmişlerdir. Örneğin Suyûtî, İtkan’da ko-
nuyu “fî Ma’rifeti’l-Vucûh ve’n-Nezâir” başlığı al-
tında incelerken, “et-Tahbîr fî İlmi’t-Tefsîr” isimli 
eserinde “el-Müşterek” ve yine aynı konuyu işle-
yen müstakil eserinde ise şu ismi tercih etmiştir: 
“Mu’terekü’l-Akrân fî Müştereki’l-Kur’an.” Ayrıca 
Kur’an’daki çokanlamlılık olgusunu inceleyen 
son dönem çalışmalarında “el-Müşterâkü’l-Laf-
zî “يظفللا  كرتشملا  , “el-İştirâkü’l-Lafzî/ كارتشإلا 
 vb.  ifadelerin kullanılmakta olduğunu يظفللا
da görmekteyiz. (Bkz: Muhammed Nureddin 
el-Müneccid; el-İştirâkü’l-Lafzî fî’l-Kur’ani’l-Ke-
rîm, Beyrut 1998; Muhammed b. Ahmed Said 
el-Umarî; el-Müşterakü’l-Lafzî Beyne Mefhûmi-
’l-Lüğaviyyîn ve Vâkıı’l-İsti’mâli’l-Arabî, Mekke 
1988.)

30 Cevizci; Felsefe Sözlüğü, s. 318; Ayrıca bkz. Al-
tınörs, Atakan; Dil Felsefesi Sözlüğü, İstanbul 
2000, s. 30; Büyük Laorusse Sözlük ve Ansiklo-
pedisi, (Yayın Kurulu, Oya Adalı, Nilgün Akar, 
Bedia Akarsu ve diğrl.), İstanbul 1986,  C. VIII, 
s. 3837;  Kıran; Dilbilime Giriş, s. 243.

31 Bkz: Vardar; Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri, 
s. 138-139; Koç; Dilbilgisi Terimleri, s. 107.

32 Ayrıntılı bilgi için bkz: Güven, Çokanlamlılık 
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ğün cümle içerisinde kullanılması esnasında, 
söz konusu anlamlardan her birine ilke olarak 
delâlet etme ihtimalini gündeme getirmektedir. 
Sözcüksel olarak bir kelimenin çokanlamlı olu-
şu, o kelimenin birden fazla bağlam içerisine gi-
rerek farklı anlamları yansıtabilme özelliğinden 
kaynaklanmaktadır. İşte bu durum, çokanlam-
lı kelimenin belirli bir ortamda kullanımından 
önce, birden fazla anlamı kastedebilme olasılı-
ğını beraberinde getirmektedir.33

Cümleleri oluşturan temel birim kelimedir. 
Bu açıdan bakıldığında kelime, tek başına 
anlam ifade eden en küçük birimidir; dola-
yısıyla bölünememek, kelimenin en önem-
li özelliğidir.34 Dünyayı algılamamıza ve 
anlamlı kılmamıza yardım eden kelimeler, 
herhangi bir cümlenin içerisine dâhil edil-
meden önce özgürdür; birden fazla anlama 
delâlet edebilir. Ancak cümleye dâhil edil-
diğinde, kelimenin ifade edeceği anlamın 
da tayin edildiği görülmektedir. Bu sebeple, 
bir cümlede kullanılmadan önce, kelimenin 
anlamlarının dökümünü yapmak suretiy-
le anlamını tayin etmek mümkün değildir; 
belki sadece tahmin edilebilir. Zira anlamı 
tayin eden, kelimenin cümle içerisindeki 
kullanımıdır.

1.2 Yapısal Çokanlamlılık

Yapı, bir bütünü meydana getiren çeşitli par-
ça ya da bölümlerin birbirleriyle olan iliş-
kilerinin ve bütün içinde yerine getirdikleri 
fonksiyonların sonucu oluşan bir sistemdir.35 

Yapısal çokanlamlılık ise, bir yapının söz-
cüksel anlamları tek olduğu halde, birden 

Sorunu, s. 103-109.

33 Bkz: Hassân; el-Lugatu’l-Arabiyye, s. 323 vd.

34 Bayrav; Yapısal Dilbilimi, s. 78.

35 Bkz: Cevizci; Felsefe Sözlüğü, s. 913-914. Yapı-
salcılık ise, dilbilimde, dilin en iyi şekilde, mor-
foloji ve fonoloji bakımından indirgenemez olan 
yapısal birimler aracılığıyla açıklanabileceğini 
savunan görüşün adıdır. Geleneksel dilbilim, 
yapının varlığını benimsemekle birlikte, daima 
tekil öğeler üzerinde durmuştur. De Saussure-
’ün açtığı yolu izleyen dilbilimse, her öğenin 
yapı içinde bir işlevi bulunduğunu varsayarak 
öğeden yapıya ulaşmaya çalışmaktadır. Bu anla-
yış, “her öğeyi kendi başına ele alarak ‘neden’ini 
daha eski bir durumda aramak yerine, onu eş-

fazla anlama gelebilmesi, birden fazla işlev 
için kullanılabilmesidir.36 Buna göre kulla-
nım ortamında oluşan çokanlamlılık, cüm-
lenin tek tek sözcüklerinin anlamlarını dik-
kate almaksızın, yapısal açıdan birden fazla 
anlam ifade etme ihtimalidir. Kimi düşünür-
ler sözcük düzlemindeki çokanlamlılığı ka-
bul etmemekle birlikte, yapısal düzlemdeki 
çokanlamlılığın varlığını kabul etmektedir. 
Meselâ Sabahat Tura, çokanlamlılığı, bir 
cümlenin birden çok anlamsal yorumunun 
olabileceği, şeklinde anlamaktadır.37 

Dil’in birimi kelime, söz’ün birimi ise cüm-
ledir. Dolayısıyla ifadeyi eksiksiz olarak ve 
bütünüyle temsil eden en küçük parça cüm-
ledir.38 Cümlenin anlamı her zaman, onu 
oluşturan sözcüklerin anlamlarının toplamı 
olarak görülmemelidir. Zira tek tek sözcük-
lerin anlamlarını incelemenin çok sınırlı bir 
değeri vardır. Oysa bütün, parçaların topla-
mından daha büyük (ya da en azından farklı) 
olabilmektedir.39

Buna göre cümleyi oluşturan kelimeleri, bir 
sistemin parçaları olarak görmek, bunların 

zamanlı (eşsüremli) bir yapının parçası olarak 
görür. Çünkü, de Saussure’den itibaren, bilin-
diği gibi dil, “hiçbir şeyin kendi başına doğal bir 
yetenekle anlam taşımadığı, her şeyin bütüne 
göre anlam kazandığı bir dizgedir; dolayısıyla 
parçaların ‘anlam’ ya da işlevini dilin yapısı be-
lirler. (Bkz: Tahsin; Yapısalcılık, s. 29. Yapısal-
cılık ve özellikle Amerikan yapısalcılığı ile ilgili 
geniş bilgi için bkz: Rifat; Dilbilim ve Göstergebi-
limin Çağdaş Kuramları, s. 40-47; Kıran; Dilbilim 
Akımları, s. 175-177.)

36 Şimşek; Arap Dilinde Çokanlamlılık, s. 317.

37 “Polis tutuklaması yasa dışıydı” cümlesinde, 
düşünsel yapıda ayrı ayrı görüntüleri olan iki 
kesinkes değişik mesajın, değişik dönüşümler 
sonucu aynı yüzeysel yapıda olmaları, bir tür 
çokanlamlılık nedenidir. Buna göre, Polis tu-
tuklaması yasa dışıydı. (tek yüzeysel yapı); a-) 
[(Polis kimi insanları tutukluyordu) yasa dışıy-
dı.] (ilk düşünsel yapı) ve b-)[(Kimi insanlar 
polisleri tutukluyordu) yasa dışıydı.] (ikinci dü-
şünsel yapı) olarak anlaşılabilmektedir. Sonuçta 
çokanlamlı cümlelerin en az iki ayrımlı düşünsel 
yapısı vardır. Dolayısıyla çokanlamlılık, cümle-
lere özgü bir anlam olayıdır. Ancak cümleler, 
bir bağlamda sözce olarak kullanıldıklarında 
çokanlamlılık, genelde son bulur. (Bkz: Sabahat 
Tura;  Anlam ve Yorum, (Dilbilim ve Dilbilgisi Ko-
nuşmaları),  Ankara 1980,  s. 111.)

38 Aksan; Anlambilim, s. 139.

39 Miller; Ruhbilim İçin Temel Öneriler, s. 154.
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sözcük aktarımı ve farklı lehçelerin ittifa-
kı gibi… değişik etkenler sonucu25, zaman 
içinde başka anlamları da gösterir duruma 
gelebilmektedir. Dolayısıyla, herhangi bir 
dildeki bir kelimenin temel anlamının yanı 
sıra yeni yeni anlamlara da delâlet eder du-
rumda olmasına çokanlamlılık (polysemy) 
adı verilmektedir.26

En genel anlamda çokanlamlılık, kimi ke-
limelerin iki ya da daha fazla anlama sahip 
olması ve birden fazla şekilde anlaşılabilme 
durumudur. Dolayısıyla, sözcüklerin birden 
fazla kavramı yansıtması ya da bir birimin 
birçok anlam içermesi 
durumunda, çokan-
lamlılığın varlığı gün-
deme gelmektedir.27  
Bugün en gelişmiş diller 
de dâhil olmak üzere, 
tüm dillerde az veya çok 
çokanlamlı kelimelerin 
bulunması, hatta geliş-
miş dillerde daha fazla 
çokanlamlı kelimelerin 
bulunuyor olması, ço-
kanlamlılık olgusunun 
dilsel bir gerçeklik olduğunu göstermekte-
dir.28

Çokanlamlılık kavramının Arap dilindeki 
karşılığı olarak lafz-ı müşterek ifadesinin kul-
lanılmakta olduğunu görmekteyiz. Bu ifade, 
hem genel olarak Arap dilindeki çokanlam-
lılık olgusunu ifade etmek için kullanılmak-
ta, hem de bir usûl kavramı olarak usûlcüler 
tarafından kullanılmaktadır. Tefsir Usûlü ve 
Ulûmu’l-Kur’an bağlamında ise bu olgu, daha 
çok, vucûh (النظاءر و   / bazen de eşbâh) (الوجوه 

25 Ayrıntılı bilgi ve değerlendirmeler için bkz: Gü-
ven, Çokanlamlılık Sorunu, s. 110-132.

26 Bkz:Aksan; Anlambilim, s. 60; Kıran;  Dilbilime 
Giriş, s. 244-245.

27 Bkz: Cevizci; Felsefe Sözlüğü, s. 193; Palmer; Se-
mantik,  s. 82; Aksan; Her Yönüyle Dil, s. 513; 
Vardar; Dilbilim Terimleri Sözlüğü, s. 52; Uğur; 
Anlambilim, s. 40.

28 Aksan; Türkçenin Sözvarlığı, s. 66-67. 

 kavramıyla ifade edilmektedir.29 (  األشباه

Aslında çokanlamlılık, bünyesinde eşad-
lılık ve zıtanlamlılığı da barındıran üst bir 
kavramdır. Çünkü eşadlılık,  “aynı şekilde 
telaffuz edilen ya da okunan fakat farklı eti-
molojileri ve dolayısıyla farklı anlamları olan 
ifadeler için kullanılan sıfattır.”30 Pek çok dil-
de birbirinden büsbütün ayrı iki ya da daha 
çok kavramın, ses ya da yazım açısından aynı 
nitelikteki kelimelerle dile getirildiği görül-
mektedir. Örneğin Türkçe’de renk belirten 
‘kara’ sözcüğü ile toprak parçası anlamındaki 
‘kara’ sözcükleri, birer eşadlılık örneğidir.31  

Aralarındaki bazı farklılık-
lara rağmen meşhur dil-
bilimcilerden Halil b. Ah-
med, Sîbeveyh ve Ali el-Fâ-
risi dildeki çokanlamlılığı 
kabul ederken, İbn Dürste-
veyh ve Ebû Hilâl el-Askarî 
gibi dilciler de buna karşı 
çıkmaktadırlar.32

1.1 Sözcüksel Çokan-
lamlılık

Bir sözcüğün cümle içinde kullanımından 
önce, birden fazla anlama gelmesi, bu sözcü-

29 Hatta bazı tefsir usulü yazarları da “el-Vucûh 
ve’n-Nezâir” ismi yerine “Lafz-ı Müşterek” ismini 
tercih etmişlerdir. Örneğin Suyûtî, İtkan’da ko-
nuyu “fî Ma’rifeti’l-Vucûh ve’n-Nezâir” başlığı al-
tında incelerken, “et-Tahbîr fî İlmi’t-Tefsîr” isimli 
eserinde “el-Müşterek” ve yine aynı konuyu işle-
yen müstakil eserinde ise şu ismi tercih etmiştir: 
“Mu’terekü’l-Akrân fî Müştereki’l-Kur’an.” Ayrıca 
Kur’an’daki çokanlamlılık olgusunu inceleyen 
son dönem çalışmalarında “el-Müşterâkü’l-Laf-
zî “يظفللا  كرتشملا  , “el-İştirâkü’l-Lafzî/ كارتشإلا 
 vb.  ifadelerin kullanılmakta olduğunu يظفللا
da görmekteyiz. (Bkz: Muhammed Nureddin 
el-Müneccid; el-İştirâkü’l-Lafzî fî’l-Kur’ani’l-Ke-
rîm, Beyrut 1998; Muhammed b. Ahmed Said 
el-Umarî; el-Müşterakü’l-Lafzî Beyne Mefhûmi-
’l-Lüğaviyyîn ve Vâkıı’l-İsti’mâli’l-Arabî, Mekke 
1988.)

30 Cevizci; Felsefe Sözlüğü, s. 318; Ayrıca bkz. Al-
tınörs, Atakan; Dil Felsefesi Sözlüğü, İstanbul 
2000, s. 30; Büyük Laorusse Sözlük ve Ansiklo-
pedisi, (Yayın Kurulu, Oya Adalı, Nilgün Akar, 
Bedia Akarsu ve diğrl.), İstanbul 1986,  C. VIII, 
s. 3837;  Kıran; Dilbilime Giriş, s. 243.

31 Bkz: Vardar; Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri, 
s. 138-139; Koç; Dilbilgisi Terimleri, s. 107.

32 Ayrıntılı bilgi için bkz: Güven, Çokanlamlılık 
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ğün cümle içerisinde kullanılması esnasında, 
söz konusu anlamlardan her birine ilke olarak 
delâlet etme ihtimalini gündeme getirmektedir. 
Sözcüksel olarak bir kelimenin çokanlamlı olu-
şu, o kelimenin birden fazla bağlam içerisine gi-
rerek farklı anlamları yansıtabilme özelliğinden 
kaynaklanmaktadır. İşte bu durum, çokanlam-
lı kelimenin belirli bir ortamda kullanımından 
önce, birden fazla anlamı kastedebilme olasılı-
ğını beraberinde getirmektedir.33

Cümleleri oluşturan temel birim kelimedir. 
Bu açıdan bakıldığında kelime, tek başına 
anlam ifade eden en küçük birimidir; dola-
yısıyla bölünememek, kelimenin en önem-
li özelliğidir.34 Dünyayı algılamamıza ve 
anlamlı kılmamıza yardım eden kelimeler, 
herhangi bir cümlenin içerisine dâhil edil-
meden önce özgürdür; birden fazla anlama 
delâlet edebilir. Ancak cümleye dâhil edil-
diğinde, kelimenin ifade edeceği anlamın 
da tayin edildiği görülmektedir. Bu sebeple, 
bir cümlede kullanılmadan önce, kelimenin 
anlamlarının dökümünü yapmak suretiy-
le anlamını tayin etmek mümkün değildir; 
belki sadece tahmin edilebilir. Zira anlamı 
tayin eden, kelimenin cümle içerisindeki 
kullanımıdır.

1.2 Yapısal Çokanlamlılık

Yapı, bir bütünü meydana getiren çeşitli par-
ça ya da bölümlerin birbirleriyle olan iliş-
kilerinin ve bütün içinde yerine getirdikleri 
fonksiyonların sonucu oluşan bir sistemdir.35 

Yapısal çokanlamlılık ise, bir yapının söz-
cüksel anlamları tek olduğu halde, birden 

Sorunu, s. 103-109.

33 Bkz: Hassân; el-Lugatu’l-Arabiyye, s. 323 vd.

34 Bayrav; Yapısal Dilbilimi, s. 78.

35 Bkz: Cevizci; Felsefe Sözlüğü, s. 913-914. Yapı-
salcılık ise, dilbilimde, dilin en iyi şekilde, mor-
foloji ve fonoloji bakımından indirgenemez olan 
yapısal birimler aracılığıyla açıklanabileceğini 
savunan görüşün adıdır. Geleneksel dilbilim, 
yapının varlığını benimsemekle birlikte, daima 
tekil öğeler üzerinde durmuştur. De Saussure-
’ün açtığı yolu izleyen dilbilimse, her öğenin 
yapı içinde bir işlevi bulunduğunu varsayarak 
öğeden yapıya ulaşmaya çalışmaktadır. Bu anla-
yış, “her öğeyi kendi başına ele alarak ‘neden’ini 
daha eski bir durumda aramak yerine, onu eş-

fazla anlama gelebilmesi, birden fazla işlev 
için kullanılabilmesidir.36 Buna göre kulla-
nım ortamında oluşan çokanlamlılık, cüm-
lenin tek tek sözcüklerinin anlamlarını dik-
kate almaksızın, yapısal açıdan birden fazla 
anlam ifade etme ihtimalidir. Kimi düşünür-
ler sözcük düzlemindeki çokanlamlılığı ka-
bul etmemekle birlikte, yapısal düzlemdeki 
çokanlamlılığın varlığını kabul etmektedir. 
Meselâ Sabahat Tura, çokanlamlılığı, bir 
cümlenin birden çok anlamsal yorumunun 
olabileceği, şeklinde anlamaktadır.37 

Dil’in birimi kelime, söz’ün birimi ise cüm-
ledir. Dolayısıyla ifadeyi eksiksiz olarak ve 
bütünüyle temsil eden en küçük parça cüm-
ledir.38 Cümlenin anlamı her zaman, onu 
oluşturan sözcüklerin anlamlarının toplamı 
olarak görülmemelidir. Zira tek tek sözcük-
lerin anlamlarını incelemenin çok sınırlı bir 
değeri vardır. Oysa bütün, parçaların topla-
mından daha büyük (ya da en azından farklı) 
olabilmektedir.39

Buna göre cümleyi oluşturan kelimeleri, bir 
sistemin parçaları olarak görmek, bunların 

zamanlı (eşsüremli) bir yapının parçası olarak 
görür. Çünkü, de Saussure’den itibaren, bilin-
diği gibi dil, “hiçbir şeyin kendi başına doğal bir 
yetenekle anlam taşımadığı, her şeyin bütüne 
göre anlam kazandığı bir dizgedir; dolayısıyla 
parçaların ‘anlam’ ya da işlevini dilin yapısı be-
lirler. (Bkz: Tahsin; Yapısalcılık, s. 29. Yapısal-
cılık ve özellikle Amerikan yapısalcılığı ile ilgili 
geniş bilgi için bkz: Rifat; Dilbilim ve Göstergebi-
limin Çağdaş Kuramları, s. 40-47; Kıran; Dilbilim 
Akımları, s. 175-177.)

36 Şimşek; Arap Dilinde Çokanlamlılık, s. 317.

37 “Polis tutuklaması yasa dışıydı” cümlesinde, 
düşünsel yapıda ayrı ayrı görüntüleri olan iki 
kesinkes değişik mesajın, değişik dönüşümler 
sonucu aynı yüzeysel yapıda olmaları, bir tür 
çokanlamlılık nedenidir. Buna göre, Polis tu-
tuklaması yasa dışıydı. (tek yüzeysel yapı); a-) 
[(Polis kimi insanları tutukluyordu) yasa dışıy-
dı.] (ilk düşünsel yapı) ve b-)[(Kimi insanlar 
polisleri tutukluyordu) yasa dışıydı.] (ikinci dü-
şünsel yapı) olarak anlaşılabilmektedir. Sonuçta 
çokanlamlı cümlelerin en az iki ayrımlı düşünsel 
yapısı vardır. Dolayısıyla çokanlamlılık, cümle-
lere özgü bir anlam olayıdır. Ancak cümleler, 
bir bağlamda sözce olarak kullanıldıklarında 
çokanlamlılık, genelde son bulur. (Bkz: Sabahat 
Tura;  Anlam ve Yorum, (Dilbilim ve Dilbilgisi Ko-
nuşmaları),  Ankara 1980,  s. 111.)

38 Aksan; Anlambilim, s. 139.

39 Miller; Ruhbilim İçin Temel Öneriler, s. 154.
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ancak içinde yer aldıkları cümlede bulunan 
öteki kelimelerle ilişkileri oranında anlam, 
değer ve işlev kazandıklarını düşünmek ge-
rekir.40 Zira bir kelimenin anlam ve önemi, 
ancak ifadedeki (nazm) yeri dikkate alınarak 
belirlenebilir. Çünkü kelimelerin cümle içe-
risindeki diğer kelimelerle olan uyuşum ve 
bağlantısı önemlidir ve terkîp, tertîp ve telîfe 
sokulmadan kelime, kesin bir anlam ifade 
etmez.41 

Dilbilim çalışmalarında, cümlenin ötesine 
geçerek cümleden büyük bütünler (metin) 
üzerinde durulması gerektiğine dikkat çeken 
düşünürlerin, metin dil-
bilimi (textlinguistics) ya 
da söylem çözümleme-
si (discourse analysis)42  
başlığı altında incele-
dikleri şey, cümlelerin 
de tıpkı sözcükler gibi 
değişik anlamlarda kul-
lanılabilmesi durumu-
dur. Bu görüş sahiple-
rine göre, iletişimin bi-
rimi sözdür (ibâre). Bir 
söz de, yerine göre bir 
tek sözcükten, yerine 
göre de uzun bir cümle 
ya da birden çok cümleden kurulabilir. Zira 
metin, gerçekte, birbiriyle dilbilgisel ve man-
tıksal bağlarla bileşen sözlerden (ya da kimi 
zaman tek bir sözden) oluşur.43

Yapısal çokanlamlılık bakımından teşbih, 
temsil ve atasözleri... gibi deyimsel ifadele-
rin büyük bir önemi vardır. Deyimler, asıl 
manası dışında kullanılarak yeni bir anlam 
kazanan ve bir düşünceyi güçlü olarak ifade 
eden iki veya daha fazla kelimeden oluşan 
kalıplaşmış sözlerdir44 ve dilinden sâdır oldu-

40 Erkman; Göstergebilime Giriş, s. 29.

41 Cürcânî; Delâilü’l-İ’câz, s. 44-45; Cürcânî; Esrâ-
ru’l-Belâğa, s. 4.

42 Aksan; Anlambilim,  s. 147-148; Rifat; XX. Yüz-
yılda Dilbilim-I, s. 99.

43 Aksan; Anlambilim,  s. 148.

44 Doğan; Türkçe Sözlük, s. 276.

ğu bir milletin fikirlerinin mahiyetine delâlet 
ederler.45 Deyimler, kendilerini oluşturan tek 
tek kelimelerin literal anlamlarından farklı 
olarak, sonradan edindikleri anlam(lar)a de-
lâlet ederler.46  

Aynı şekilde İsrâ Sûresi’nin on üçüncü âye-
tinde geçen “عنقه فى  طاءره  ألزمناه  إنسان  كل   ”و 
pasajı, salt literal anlamıyla okunup deyimsel 
bir ifade olarak anlaşılıp anlamlandırılmadı-
ğı sürece, pasaja yüklenen anlamın siyak ve 
sibâka uyum arz etmediği görülmektedir. Bu 
pasajı literal bir anlamaya tabi tuttuğumuzda 
şöyle bir anlamla karşılaşmaktayız: “Her in-

sanın tâirini (kuş) boynuna 
bağladık”47  Nitekim kimi 
meallerde şu türden ifadeler 
görmekteyiz:

“Her insanın uğursuzluk 
kuşunu onun boynuna tak-
mışızdır…” Y.Nuri Öztürk

“Biz, her insanın kuşunu 
(işlediklerini, yaptıklarını) 
kendi boynuna doladık…” 
Ali Bulaç

Oysa “tâir” kelimesi Kur’a-
n’da birden fazla yerde geç-
mekte ve her kullanıldığı 

yerde “kuş” anlamına da gelmemektedir.

Cahiliyye Arapları kuşlarla şans tutar ve on-
lardan uğurlu hükümler çıkarırlardı. Ancak 
daha sonraları bu kelime, yine aynı bağlam-
da, “uğursuzluk” anlamında da kullanılmış-
tır. Meselâ Yâsin Sûresi’nde geçen şu âyet-
lerde söz konusu kelime “uğursuzluk” anla-
mına gelmektedir: “(Şehir halkı) dediler ki: 
‘Doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa 
uğradık. (...) (Elçiler de) dediler ki: Uğursuz-

45 Bkz: Muallim Nâcî; Arap Edebiyatında Deyim-
ler ve Atasözleri –Sânihatü’l-Arab- (Thk. Ömer 
Ha-kan Özalp), İstanbul 2002, s. 10; Ebuzziyâ 
Tevfîk; Emsâl-i Arab, [Muallim Nâcî’nin Arap 
Edebiyatında Deyimler ve Atasözleri –Sânihatü’l-
Arab- (Thk. Ömer Hakan Özalp), isimli eserinin 
eki], İstanbul 2002, s. 397. 

46 Bkz: Ebû Sa’d; Mu’cemu’t-Terâkîb ve’l-İbârât, s. 
11.

47 Ateş; Kur’an’ı Kerim ve Yüce Meâli, s. 282.
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luğunuz sizin kendinizdedir...”48 Dolayısıyla, 
bu kelime o dönemin insanları tarafından, 
hem uğur hem de uğursuzluk anlamında 
kullanılmıştır.49 Ebû Ubeyd’e göre Araplar bu 
kelimeyi, pay, nasip, kısmet... anlamlarında 
kullanmışlardır.50 Ferrâ’ya göre de İsrâ Sû-
resi’ndeki ilgili âyette, kelime bu anlamıyla 
kullanılmıştır. Ona göre, iyi veya kötü, hayır 
veya şer, kişinin her türden nasibi, payı ve 
kısmeti ifade etmek için “tayr /tâir” kelimesi 
kullanılmaktadır.51

Bu açıklamalardan sonra âyetin ilgili bö-
lümünü; “Her insanın vebalini, kendi nef-
sine bağladık (her insan yaptıklarına göre 
muamele görür).” (Suat Yıldırım); “ Ve Biz, 
her insanın kaderini kendi çabasına bağlı 
kıldık…” (Mustafa İslamoğlu) şeklinde an-
laşılması, âyetin bağlamına uygun düşmek-
tedir. Zira âyetin bu bölümünün devamında 
şöyle denmektedir: “...Kıyâmet günü onun 
için, açılmış olarak bulacağı bir hesap defte-
ri (kitap) çıkarırız. Oku (amellerinin tek tek 
yazıldığı) amel defterini, bugün sana hesap 
sorucu olarak kendi nefsin yeter!”52

4. Çokanlamlılığın Dildeki Varlığı Meselesi:

Genel olarak dildeki çokanlamlılığın varlı-
ğını zorunlu olarak görenlere göre, lafızlar 
sonlu ve sınırlıdır (mütenâhî), buna karşılık 
anlamlar ise sınırsızdır (nâmütenâhî); sonlu 
ve sınırlı lafızları, sonsuz ve sınırsız anlamla-
ra dağıttığımız zaman zorunlu olarak çokan-
lamlılık (müştereklik) oluşmaktadır.53 

Çokanlamlılığın dildeki varlığını kabul et-
meyenlere göre, çokanlamlı bir kelime ile 
konuşmada bulunmak, anlatılmak istenen 
şeyi tam olarak ifade etmez. Tam olarak an-
latılmayan şey ise, anlaşmayı değil, aksine 
anlaşamamayı doğurur. Dil bir iletişim ve 
anlaşma (tefâhüm) aracı ise, bunu yerine ge-

48 Yâsin, 36/18-19.  

49 Bkz: İbn Manzûr; Lisân,  C. IV, s. 2736. 

50 Bkz: İbn Manzûr; a.y.

51 Bkz: Ferrâ; Meâni’l-Kur’an, C. II, s. 118.

52 İsrâ, 17/13-14.

53 Bkz: er-Râzî; el-Mahsûl, C. I, s. 360-361; Suyûtî; 
el-Müzhir, C. I, s. 369; Şevkânî; İrşâdu’l-Fuhûl,  
s. 19; âl-i Yâsîn, el-Ezdâd, s. 551-552.

tiremeyen şeyin /aracın dilde bulunmaması 
gerekir.54 Ancak, tek başına ele alındığında 
çokanlamlı olan bir kelimenin anlamı, dilin 
kullanımı esnasında (yani cümle içinde) so-
mutlaşıp belirginleşebilir ve böylece anlam 
da teke inebilir. Dolayısıyla bu durumda an-
laşmayı engellemez.55 

Buradan hareketle İlâhi Kelam Kur’ân’da ço-
kanlamlı kelime(ler)in olup olmadığı husu-
su da tartışma konusu olmuştur. Geçmişten 
günümüze Kur’ân’da çokanlamlı kelimelerin 
varlığını reddeden kimi ilim adamları olmuş-
tur.56 Ancak Kur’ân’da atîq, kur’, zan(n), ni-
kâh, din vb. çokanlamlı kelimelerin varlığı ile 
sahabeden itibaren Kur’ân’daki bu dilsel ol-
guya dikkat çeken kimi âlimlerin olduğunu 
görmekteyiz. Mesela İbn Abbas’tan gelen bir 
rivâyete göre, Hz. Peygamber şöyle demiş-
tir: “وجوهه أحسن  على  فاحملوه  وجوه  ذو  ذلول   ”القرآن 
“Kur’an, birden fazla anlama delâlet edecek 
şekilde uyumludur (bir kitaptır). Bu sebeple 
siz onu, bu anlamlardan en uygun /iyi ola-
nına hamledin.”57 Yine Konu ile ilgili Ebu’d-
Derdâ’dan gelen bir başka rivâyette de şöyle 
denmektedir:  “ (إنّك) ال  لن تفقه كل الفقه حتى 
 ,sen (;Gerçek şu ki)“  ” (ترى للقرآن وجوها  (كثيرة
Kur’an’daki (pek çok) vecihleri görüp bilme-
dikçe onu tam olarak anlayamazsın.”58

5. Çokanlamlı Kelimeleri Anlamlandırma/
Çevirme Aşamasında Karşılaşılan Sorunlar:

Kur’an’ın sağlıklı bir şekilde anlaşılıp yorum-
lanabilmesi için, Kur’an kelimelerinin hem 

54 er-Râzî; el-Mahsûl, C. I, s. 362-363; Şevkânî; İrşâ-
du’l-Fuhûl,  s. 19; Suyûtî; el-Müzhir, C. I, s. 384.

55 Geniş bilgi için bkz: Güven, Çokanlamlılık So-
runu, s. 103-109 ve 177-188.

56 Çokanlamlı kelimelerin Kur’ândaki varlığı ile 
ilgili farklı görüş ve değerlendirmeler için bkz: 
Güven, Çokanlamlılık Sorunu, s. 177-188. Ay-
rıca bkz: Sarmış, İbrahim, Hadisler Kur’ân’la 
Eşdeğer Midir?, İstanbul-2010, s. 267-269.

57 Ali b. Ömer Ebû’l-Hasen ed-Dârekutnî el-Bağ-
dâdî; Sünenü Dârekutnî, (Thk: es-Seyyid Abdul-
lah Hâşim Yemânî el-Medenî), Beyrut 1966,  C. 
IV, s. 144.  

58 Bkz: Muhammed b. Sa’d b. Menî’ Ebû Abdullah 
el-Basrî ez-Zührî; et-Tebakâtü’l-Kübrâ, Beyrut 
Ts., C. II, s. 357; Muhammed b. Ali b. El-Ha-
sen Ebû Abdullah el-Hakîm et-Tirmîzî; Nevâdi-
ru’l-Usûl fî Ehâdîsi’r-Rasûl, (Thk: Abdurrahman 
Umeyrâ), Beyrut 1992, C. I, s. 136; Ma’mer b. 
Râşid el-Ezdî; el-Câmi’, (Thk: Habîb el-Â’zamî), 
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Çok Anlamlı Kelimelerin 
Çeviri Sorunları

ancak içinde yer aldıkları cümlede bulunan 
öteki kelimelerle ilişkileri oranında anlam, 
değer ve işlev kazandıklarını düşünmek ge-
rekir.40 Zira bir kelimenin anlam ve önemi, 
ancak ifadedeki (nazm) yeri dikkate alınarak 
belirlenebilir. Çünkü kelimelerin cümle içe-
risindeki diğer kelimelerle olan uyuşum ve 
bağlantısı önemlidir ve terkîp, tertîp ve telîfe 
sokulmadan kelime, kesin bir anlam ifade 
etmez.41 

Dilbilim çalışmalarında, cümlenin ötesine 
geçerek cümleden büyük bütünler (metin) 
üzerinde durulması gerektiğine dikkat çeken 
düşünürlerin, metin dil-
bilimi (textlinguistics) ya 
da söylem çözümleme-
si (discourse analysis)42  
başlığı altında incele-
dikleri şey, cümlelerin 
de tıpkı sözcükler gibi 
değişik anlamlarda kul-
lanılabilmesi durumu-
dur. Bu görüş sahiple-
rine göre, iletişimin bi-
rimi sözdür (ibâre). Bir 
söz de, yerine göre bir 
tek sözcükten, yerine 
göre de uzun bir cümle 
ya da birden çok cümleden kurulabilir. Zira 
metin, gerçekte, birbiriyle dilbilgisel ve man-
tıksal bağlarla bileşen sözlerden (ya da kimi 
zaman tek bir sözden) oluşur.43

Yapısal çokanlamlılık bakımından teşbih, 
temsil ve atasözleri... gibi deyimsel ifadele-
rin büyük bir önemi vardır. Deyimler, asıl 
manası dışında kullanılarak yeni bir anlam 
kazanan ve bir düşünceyi güçlü olarak ifade 
eden iki veya daha fazla kelimeden oluşan 
kalıplaşmış sözlerdir44 ve dilinden sâdır oldu-

40 Erkman; Göstergebilime Giriş, s. 29.

41 Cürcânî; Delâilü’l-İ’câz, s. 44-45; Cürcânî; Esrâ-
ru’l-Belâğa, s. 4.

42 Aksan; Anlambilim,  s. 147-148; Rifat; XX. Yüz-
yılda Dilbilim-I, s. 99.

43 Aksan; Anlambilim,  s. 148.

44 Doğan; Türkçe Sözlük, s. 276.

ğu bir milletin fikirlerinin mahiyetine delâlet 
ederler.45 Deyimler, kendilerini oluşturan tek 
tek kelimelerin literal anlamlarından farklı 
olarak, sonradan edindikleri anlam(lar)a de-
lâlet ederler.46  

Aynı şekilde İsrâ Sûresi’nin on üçüncü âye-
tinde geçen “عنقه فى  طاءره  ألزمناه  إنسان  كل   ”و 
pasajı, salt literal anlamıyla okunup deyimsel 
bir ifade olarak anlaşılıp anlamlandırılmadı-
ğı sürece, pasaja yüklenen anlamın siyak ve 
sibâka uyum arz etmediği görülmektedir. Bu 
pasajı literal bir anlamaya tabi tuttuğumuzda 
şöyle bir anlamla karşılaşmaktayız: “Her in-

sanın tâirini (kuş) boynuna 
bağladık”47  Nitekim kimi 
meallerde şu türden ifadeler 
görmekteyiz:

“Her insanın uğursuzluk 
kuşunu onun boynuna tak-
mışızdır…” Y.Nuri Öztürk

“Biz, her insanın kuşunu 
(işlediklerini, yaptıklarını) 
kendi boynuna doladık…” 
Ali Bulaç

Oysa “tâir” kelimesi Kur’a-
n’da birden fazla yerde geç-
mekte ve her kullanıldığı 

yerde “kuş” anlamına da gelmemektedir.

Cahiliyye Arapları kuşlarla şans tutar ve on-
lardan uğurlu hükümler çıkarırlardı. Ancak 
daha sonraları bu kelime, yine aynı bağlam-
da, “uğursuzluk” anlamında da kullanılmış-
tır. Meselâ Yâsin Sûresi’nde geçen şu âyet-
lerde söz konusu kelime “uğursuzluk” anla-
mına gelmektedir: “(Şehir halkı) dediler ki: 
‘Doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa 
uğradık. (...) (Elçiler de) dediler ki: Uğursuz-

45 Bkz: Muallim Nâcî; Arap Edebiyatında Deyim-
ler ve Atasözleri –Sânihatü’l-Arab- (Thk. Ömer 
Ha-kan Özalp), İstanbul 2002, s. 10; Ebuzziyâ 
Tevfîk; Emsâl-i Arab, [Muallim Nâcî’nin Arap 
Edebiyatında Deyimler ve Atasözleri –Sânihatü’l-
Arab- (Thk. Ömer Hakan Özalp), isimli eserinin 
eki], İstanbul 2002, s. 397. 

46 Bkz: Ebû Sa’d; Mu’cemu’t-Terâkîb ve’l-İbârât, s. 
11.

47 Ateş; Kur’an’ı Kerim ve Yüce Meâli, s. 282.
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luğunuz sizin kendinizdedir...”48 Dolayısıyla, 
bu kelime o dönemin insanları tarafından, 
hem uğur hem de uğursuzluk anlamında 
kullanılmıştır.49 Ebû Ubeyd’e göre Araplar bu 
kelimeyi, pay, nasip, kısmet... anlamlarında 
kullanmışlardır.50 Ferrâ’ya göre de İsrâ Sû-
resi’ndeki ilgili âyette, kelime bu anlamıyla 
kullanılmıştır. Ona göre, iyi veya kötü, hayır 
veya şer, kişinin her türden nasibi, payı ve 
kısmeti ifade etmek için “tayr /tâir” kelimesi 
kullanılmaktadır.51

Bu açıklamalardan sonra âyetin ilgili bö-
lümünü; “Her insanın vebalini, kendi nef-
sine bağladık (her insan yaptıklarına göre 
muamele görür).” (Suat Yıldırım); “ Ve Biz, 
her insanın kaderini kendi çabasına bağlı 
kıldık…” (Mustafa İslamoğlu) şeklinde an-
laşılması, âyetin bağlamına uygun düşmek-
tedir. Zira âyetin bu bölümünün devamında 
şöyle denmektedir: “...Kıyâmet günü onun 
için, açılmış olarak bulacağı bir hesap defte-
ri (kitap) çıkarırız. Oku (amellerinin tek tek 
yazıldığı) amel defterini, bugün sana hesap 
sorucu olarak kendi nefsin yeter!”52

4. Çokanlamlılığın Dildeki Varlığı Meselesi:

Genel olarak dildeki çokanlamlılığın varlı-
ğını zorunlu olarak görenlere göre, lafızlar 
sonlu ve sınırlıdır (mütenâhî), buna karşılık 
anlamlar ise sınırsızdır (nâmütenâhî); sonlu 
ve sınırlı lafızları, sonsuz ve sınırsız anlamla-
ra dağıttığımız zaman zorunlu olarak çokan-
lamlılık (müştereklik) oluşmaktadır.53 

Çokanlamlılığın dildeki varlığını kabul et-
meyenlere göre, çokanlamlı bir kelime ile 
konuşmada bulunmak, anlatılmak istenen 
şeyi tam olarak ifade etmez. Tam olarak an-
latılmayan şey ise, anlaşmayı değil, aksine 
anlaşamamayı doğurur. Dil bir iletişim ve 
anlaşma (tefâhüm) aracı ise, bunu yerine ge-

48 Yâsin, 36/18-19.  

49 Bkz: İbn Manzûr; Lisân,  C. IV, s. 2736. 

50 Bkz: İbn Manzûr; a.y.

51 Bkz: Ferrâ; Meâni’l-Kur’an, C. II, s. 118.

52 İsrâ, 17/13-14.

53 Bkz: er-Râzî; el-Mahsûl, C. I, s. 360-361; Suyûtî; 
el-Müzhir, C. I, s. 369; Şevkânî; İrşâdu’l-Fuhûl,  
s. 19; âl-i Yâsîn, el-Ezdâd, s. 551-552.

tiremeyen şeyin /aracın dilde bulunmaması 
gerekir.54 Ancak, tek başına ele alındığında 
çokanlamlı olan bir kelimenin anlamı, dilin 
kullanımı esnasında (yani cümle içinde) so-
mutlaşıp belirginleşebilir ve böylece anlam 
da teke inebilir. Dolayısıyla bu durumda an-
laşmayı engellemez.55 

Buradan hareketle İlâhi Kelam Kur’ân’da ço-
kanlamlı kelime(ler)in olup olmadığı husu-
su da tartışma konusu olmuştur. Geçmişten 
günümüze Kur’ân’da çokanlamlı kelimelerin 
varlığını reddeden kimi ilim adamları olmuş-
tur.56 Ancak Kur’ân’da atîq, kur’, zan(n), ni-
kâh, din vb. çokanlamlı kelimelerin varlığı ile 
sahabeden itibaren Kur’ân’daki bu dilsel ol-
guya dikkat çeken kimi âlimlerin olduğunu 
görmekteyiz. Mesela İbn Abbas’tan gelen bir 
rivâyete göre, Hz. Peygamber şöyle demiş-
tir: “وجوهه أحسن  على  فاحملوه  وجوه  ذو  ذلول   ”القرآن 
“Kur’an, birden fazla anlama delâlet edecek 
şekilde uyumludur (bir kitaptır). Bu sebeple 
siz onu, bu anlamlardan en uygun /iyi ola-
nına hamledin.”57 Yine Konu ile ilgili Ebu’d-
Derdâ’dan gelen bir başka rivâyette de şöyle 
denmektedir:  “ (إنّك) ال  لن تفقه كل الفقه حتى 
 ,sen (;Gerçek şu ki)“  ” (ترى للقرآن وجوها  (كثيرة
Kur’an’daki (pek çok) vecihleri görüp bilme-
dikçe onu tam olarak anlayamazsın.”58

5. Çokanlamlı Kelimeleri Anlamlandırma/
Çevirme Aşamasında Karşılaşılan Sorunlar:

Kur’an’ın sağlıklı bir şekilde anlaşılıp yorum-
lanabilmesi için, Kur’an kelimelerinin hem 

54 er-Râzî; el-Mahsûl, C. I, s. 362-363; Şevkânî; İrşâ-
du’l-Fuhûl,  s. 19; Suyûtî; el-Müzhir, C. I, s. 384.

55 Geniş bilgi için bkz: Güven, Çokanlamlılık So-
runu, s. 103-109 ve 177-188.

56 Çokanlamlı kelimelerin Kur’ândaki varlığı ile 
ilgili farklı görüş ve değerlendirmeler için bkz: 
Güven, Çokanlamlılık Sorunu, s. 177-188. Ay-
rıca bkz: Sarmış, İbrahim, Hadisler Kur’ân’la 
Eşdeğer Midir?, İstanbul-2010, s. 267-269.

57 Ali b. Ömer Ebû’l-Hasen ed-Dârekutnî el-Bağ-
dâdî; Sünenü Dârekutnî, (Thk: es-Seyyid Abdul-
lah Hâşim Yemânî el-Medenî), Beyrut 1966,  C. 
IV, s. 144.  

58 Bkz: Muhammed b. Sa’d b. Menî’ Ebû Abdullah 
el-Basrî ez-Zührî; et-Tebakâtü’l-Kübrâ, Beyrut 
Ts., C. II, s. 357; Muhammed b. Ali b. El-Ha-
sen Ebû Abdullah el-Hakîm et-Tirmîzî; Nevâdi-
ru’l-Usûl fî Ehâdîsi’r-Rasûl, (Thk: Abdurrahman 
Umeyrâ), Beyrut 1992, C. I, s. 136; Ma’mer b. 
Râşid el-Ezdî; el-Câmi’, (Thk: Habîb el-Â’zamî), 
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tarihsel hem de nüzul dönemi süreci içeri-
sindeki anlam alanlarını iyi bir şekilde tespit 
etmek gerekmektedir. Bunu yaparken de, 
hem tarihsel verilere hem de bizzat Kur’an’ın 
metinsel bütünlüğü içerisindeki anlam içe-
riklerine müracaat etmek kaçınılmaz olacak-
tır. Aksi halde, bünyesinde birden fazla anla-
mı barındıran çokanlamlı bir kelimeye, her 
geçtiği yerde aynı anlamı yüklemek ya da tek 
bir kullanımında içerdiği anlamların tümüne 
delâlet ettiğini söylemek, Kur’an’ı bir ihtilâf 
ve çelişkiler yumağı haline getirebilir. 

Çokanlamlı kelimeleri 
anlamlandırma aşama-
sında genel olarak üç 
türlü problemle karşıla-
şılmaktadır. Bunlar; 

1. Kelimenin her geç-
tiği yerde -diğer anlam-
larını görmezden gele-
rek- ona kelimenin tek 
bir anlamını yüklemek-
tir. Bu anlam ister söz-
lük anlamı olsun isterse 
kavramsal anlamı olsun 
fark etmez… 

Çokanlamlı bir kelimenin her kullanım or-
tamında aynı anlama delâlet ettiğini varsaya-
rak, ya temel anlamını veya yan anlamların-
dan birisini ya da her hangi bir disiplindeki 
ıstılah anlamını yüklemek, her şeyden önce, 
kelimenin çokanlamlılık özelliğini görmez-
den gelmek demektir. Oysa hemen hemen 
bütün dillerde bazı kelimelerin çokanlamlı-
lık özelliği taşıdığı bilinen bir gerçekliktir. 

Ayrıca bu durum, metni anlamamıza yardım-
cı olmak şöyle dursun, metni doğru anlama-
mayı -ve hatta yanlış anlamayı- beraberinde 
getirir. Çünkü metni üreten merciin, çokan-
lamlı kelimelere hangi anlamı yüklediğini bir 
öngörü olarak her zaman bilme imkânına sa-

Beyrut 1982,  C. XI, s. 255; Ebû Nuaym Ahmed 
b. Abdullah el-Esbehânî; Hılyetü’l-Evliyâ, Beyrut 
1984, C. I, s. 211; Ahmed b. Amr b. Ebî Âsım 
eş-Şeybânî; Kitâbu’z-Zühd, (Thk: Abdulali Ab-
dulhamîd Hâmid), Kahire 1987,  C. I, s. 134.

hip olmayabiliriz. Bu durumda, kelimelerin 
hangi anlamlara delâlet eder bir şekilde kul-
lanılmış olduklarını araştırmak gerekmekte-
dir. Dolayısıyla çokanlamlı kelimelerin diğer 
anlamlarını da göz önünde bulundurmak 
ihtiyacı, kendisini hissettirmektedir. Meselâ, 
Kur’an’da en çok kullanılan kelimelerden bi-
risi olan “küfr” kelimesi, türevleriyle birlikte 
525 yerde geçmektedir.59 Sözlükte, bir şeyi 
gizlemek, örtmek saklamak, nimeti inkâr 
etmek ve nankörlük etmek... gibi anlamla-
ra gelen kelime60, mutlak olarak kullanıldı-
ğı zaman, Allah’ın vahdâniyyetini veya Hz. 

Peygamber’in nübüvvetini 
ya da O’nun getirdiklerini 
(yahut bunların her üçü-
nü de birden) inkâr etmek 
akla gelmektedir. Yani 
kelimenin İslâmî alanda 
kazandığı terimsel anlamı 
ifade etmektedir. Kur’-
an ortamında geçtiği her 
yerde kelimenin bu terim 
anlamını vermek, bazen 
metni yanlış anlamaya se-
bep olmaktadır. Örneğin, 
Firavun’un Hz. Musâ’ya, 
“...ve sonunda yapacağı-

nı da yaptın, artık sen ‘kâfirlerden’ birisin.”61 
âyetinde, terim anlamındaki küfürden değil, 
nimeti görmezlikten gelme ve ona nankörlük 
etme anlamındaki küfürden bahsedilmekte-
dir. Çünkü âyetin öncesinde Firavun, kendi-
sinin ona, yani Hz. Mûsâ’ya, geçmişte hangi 
iyiliklerde bulunduğunu sayıp dökmektedir. 
Dolayısıyla bu bağlamda kelimenin nankör-

59 Bkz: Abdulbâkî; Mu’cemü’l-Müfehres, s. 769-
778.

60 Bkz: Râgıb el-İsfehânî; Müfredât, s. 714-715.

61 Şuarâ, 26/19. Bu ayetin bazı meallerdeki tercü-
mesi şöyledir: 

 “Sonunda o ağır suçu işledin. Sen o sırada bir kafir-
din.” Fizilâl Tercümesi 

 “Hem de o yaptığın fi’li yaptın, o halde sen o nan-
kör kâfirlerdensin” Elmalılı Meali

 “Ve sen, yapacağın işi (cinayeti) de işledin; sen ka-
firlerdensin.” Gültekin Onan 

 “Ve sen, yapacağın işi yaptın (cinayet işledin). Ve 
sen, kâfirlerdensin. İskender Ali Mihr

BİR SÖZCÜK ESKİDEN 
ANLATTIĞI NESNENİN 
ARTIK BİR BÖLÜMÜNÜ, 

BİR ALT TÜRÜNÜ 
ANLATIR DURUMA 

GELİRSE BUNA ANLAM 
DARALMASI ADI 
VERİLMEKTEDİR. 

lük anlamının kullanıldığı ortaya çıkmakta-
dır. Ayrıca bir peygamberin terim anlamında 
kâfir olarak nitelendirilmesi, zaten gerçekle 
bağdaşmamaktadır.62 

2. Kelimenin tek bir kullanımında, tekil ola-
rak içerdiği anlamların tümüne delâlet ettiğini 
söylemektir. Aslında çokanlamlı kelimenin 
görevi, kullanıldığı her ortamda anlamlarının 
tümüne delâlet etmesi değildir; aksine o keli-
meyi kullanan kişi, kelimenin anlamlarından 
sadece bir tanesini kastetmektedir. Kastedilen 
bu anlam ise, yine o kullanım ortamı içerisin-
deki karinelere, dâhilî ve hâricî bağlamlara 
bağlı olarak tespit edilebilir.

Çokanlamlı kelimelerin, kullanım ortamla-
rında da birden fazla anlama delâlet ettiğini 
varsaydığımızda, bu durumun anlama prob-
lemi oluşturduğu hemen fark edilmektedir. 
Zira belirli bir kullanım ortamında farklı an-
lamlara delâlet ettiği kabul edilen bir kelime, 
tek bir anlama ve maksada delâlet ediyor ol-
mayacağından dolayı, aslında hiçbir anlama 
delâlet etmiyor demektir. Bir başka ifadeyle, 
birçok anlama gelen bir sözcük, gerçekte 
hiçbir anlama gelmemektedir.63 Kullanım 
ortamında kelimenin delâlet ettiği düşünü-
len anlamın sınırları çizilemez ve sonsuz an-
lamları olduğu söylenirse, herhangi bir akıl 
yürütmenin mümkün olmayacağı açıktır. 
“Çünkü tek bir anlam ifade etmemek, hiçbir 
anlam ifade etmemektir. Kelimelerin hiçbir 
anlam ifade etmemeleri durumunda da in-
sanın gerek başka insanlarla, gerekse kendi 
kendisiyle her türlü düşünce alışverişi orta-
dan kalkar.”64 Sonuçta, söz söylemenin mak-

62 Bkz: Albayrak, Kur’an’ın Bütünlüğü Üzerine, s. 
48. Aynı kelimenin, Hz. Peygamber’in şu kul-
lanımın-da da terim anlamından başka bir an-
lama delâlet ettiği görülmektedir; Hz. Peygam-
ber (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Bana cehennem 
gösterildi, bir de ne göreyim, içindekilerin çoğu 
küfretmiş kadınlar!” (Bunun üzerine denildi ki) 
“Allah’ı mı inkâr etmişler?”  O (a.s.), “(Hayır!) 
Kocalarına karşı nankörlük (küfr) etmişler, ihsa-
n’a karşı nankörlük etmişler...” (Bkz: Buhârî, Sa-
hih, Hadis No: 29’dan naklen Izutsu; Kur’an’da. 
Allah ve İnsan, s. 171-172.)

63 Bkz: Cündioğlu; Kur’an’ı Anlamanın Anlamı, s. 36.

64 Aristoteles; Metafizik, (Çev: Ahmet Arslan), İz-
mir 1985, C. I, s. 209-210.

sadı olan iletişim etkinliğinin gerçekleşmesi 
engellenmiş olur. 

Dolayısıyla bir kelimenin kullanıldığı dil içe-
risinde çokanlamlı olması, o kelimenin bir 
kullanım ortamında (yani aynı yer ve zaman-
da) birden fazla anlam taşıdığını göstermez. 
Çünkü bir dilin sözvarlığı içinde önemli bir 
yer kaplayan çokanlamlı kelimeler, farklı 
bağlamlar içinde, aynı zamanda cümlenin ve 
konunun gerektirdiği şekilde, anlamlarından 
ancak bir tanesini yansıtmak için kullanılır.65

Meselâ, Mâide Sûresi’nin altıncı âyetinde geçen 
-ibaresi, iki farklı şekilde anla أو المستم النساء”“
şılmıştır. Âyette geçen “ملس  ” kelimesinin birisi 
hakîki birisi de mecâzî olmak üzere iki anlamı 
vardır. Hanefî mezhebi bu ifadeyi mecâzî an-
lamda, “kadınlarla cinsel ilişkide bulunmak” 
olarak anlamaktadır. Buna karşılık İmâm Şâfiî 
de (r.a.), âyette geçen “ملس  ” kelimesinin hakî-
kî anlamını alarak, “mücerret olarak kadınlara 
dokunmak” olarak anlamaktadır.66  

Görüldüğü üzere burada kelimenin hakîkî 
ve mecâzî kullanımlarından hangisinin ger-
çekleştiği ile ilgili ihtilaf söz konusudur. Şa-
yet burada kelimenin her iki anlamının da 
gerçekleştiğini söylersek, bu durumda aynı 
âyette her iki mânânın da murad edildiğini 
söylemiş oluruz ki, bu mümkün değildir. 
Çünkü âyetten cinsel ilişkinin anlaşılması ha-
linde, diğer mânâ fiilen ve hükmen iptal edil-
mek zorundadır. Yoksa âyetin pratik hayata 
yansıması aşamasında, giderilmesi mümkün 
olmayan sorunlar ortaya çıkar.

3. Çokanlamlı kelimeleri anlamlandırma aşa-
masında karşılaşılan bir diğer sorun da, keli-
menin içinde kullanıldığı ortam ve bağlamı göz 
ardı ederek delâlet ettiği anlamlardan herhangi 
birisini, yorumcunun isteği doğrultusunda, ona 
yüklemektir. Anlam tayinindeki bu keyfiliğin, 
mezhep taassubu, kendi fikrini destekleme, 
konjonktür vb. birçok sebebi bulunmaktadır. 

Bir kişinin,  kelimenin anlamlarından birisi-
ni tercih etmesi durumunda, mutlaka o sözü 

65 Bkz: Aksan; Her Yönüyle Dil, s. 513.

66 Bkz: Zuhaylî; a.g.e., C. I, s. 196-197.
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Çok Anlamlı Kelimelerin 
Çeviri Sorunları

tarihsel hem de nüzul dönemi süreci içeri-
sindeki anlam alanlarını iyi bir şekilde tespit 
etmek gerekmektedir. Bunu yaparken de, 
hem tarihsel verilere hem de bizzat Kur’an’ın 
metinsel bütünlüğü içerisindeki anlam içe-
riklerine müracaat etmek kaçınılmaz olacak-
tır. Aksi halde, bünyesinde birden fazla anla-
mı barındıran çokanlamlı bir kelimeye, her 
geçtiği yerde aynı anlamı yüklemek ya da tek 
bir kullanımında içerdiği anlamların tümüne 
delâlet ettiğini söylemek, Kur’an’ı bir ihtilâf 
ve çelişkiler yumağı haline getirebilir. 

Çokanlamlı kelimeleri 
anlamlandırma aşama-
sında genel olarak üç 
türlü problemle karşıla-
şılmaktadır. Bunlar; 

1. Kelimenin her geç-
tiği yerde -diğer anlam-
larını görmezden gele-
rek- ona kelimenin tek 
bir anlamını yüklemek-
tir. Bu anlam ister söz-
lük anlamı olsun isterse 
kavramsal anlamı olsun 
fark etmez… 

Çokanlamlı bir kelimenin her kullanım or-
tamında aynı anlama delâlet ettiğini varsaya-
rak, ya temel anlamını veya yan anlamların-
dan birisini ya da her hangi bir disiplindeki 
ıstılah anlamını yüklemek, her şeyden önce, 
kelimenin çokanlamlılık özelliğini görmez-
den gelmek demektir. Oysa hemen hemen 
bütün dillerde bazı kelimelerin çokanlamlı-
lık özelliği taşıdığı bilinen bir gerçekliktir. 

Ayrıca bu durum, metni anlamamıza yardım-
cı olmak şöyle dursun, metni doğru anlama-
mayı -ve hatta yanlış anlamayı- beraberinde 
getirir. Çünkü metni üreten merciin, çokan-
lamlı kelimelere hangi anlamı yüklediğini bir 
öngörü olarak her zaman bilme imkânına sa-

Beyrut 1982,  C. XI, s. 255; Ebû Nuaym Ahmed 
b. Abdullah el-Esbehânî; Hılyetü’l-Evliyâ, Beyrut 
1984, C. I, s. 211; Ahmed b. Amr b. Ebî Âsım 
eş-Şeybânî; Kitâbu’z-Zühd, (Thk: Abdulali Ab-
dulhamîd Hâmid), Kahire 1987,  C. I, s. 134.

hip olmayabiliriz. Bu durumda, kelimelerin 
hangi anlamlara delâlet eder bir şekilde kul-
lanılmış olduklarını araştırmak gerekmekte-
dir. Dolayısıyla çokanlamlı kelimelerin diğer 
anlamlarını da göz önünde bulundurmak 
ihtiyacı, kendisini hissettirmektedir. Meselâ, 
Kur’an’da en çok kullanılan kelimelerden bi-
risi olan “küfr” kelimesi, türevleriyle birlikte 
525 yerde geçmektedir.59 Sözlükte, bir şeyi 
gizlemek, örtmek saklamak, nimeti inkâr 
etmek ve nankörlük etmek... gibi anlamla-
ra gelen kelime60, mutlak olarak kullanıldı-
ğı zaman, Allah’ın vahdâniyyetini veya Hz. 

Peygamber’in nübüvvetini 
ya da O’nun getirdiklerini 
(yahut bunların her üçü-
nü de birden) inkâr etmek 
akla gelmektedir. Yani 
kelimenin İslâmî alanda 
kazandığı terimsel anlamı 
ifade etmektedir. Kur’-
an ortamında geçtiği her 
yerde kelimenin bu terim 
anlamını vermek, bazen 
metni yanlış anlamaya se-
bep olmaktadır. Örneğin, 
Firavun’un Hz. Musâ’ya, 
“...ve sonunda yapacağı-

nı da yaptın, artık sen ‘kâfirlerden’ birisin.”61 
âyetinde, terim anlamındaki küfürden değil, 
nimeti görmezlikten gelme ve ona nankörlük 
etme anlamındaki küfürden bahsedilmekte-
dir. Çünkü âyetin öncesinde Firavun, kendi-
sinin ona, yani Hz. Mûsâ’ya, geçmişte hangi 
iyiliklerde bulunduğunu sayıp dökmektedir. 
Dolayısıyla bu bağlamda kelimenin nankör-

59 Bkz: Abdulbâkî; Mu’cemü’l-Müfehres, s. 769-
778.

60 Bkz: Râgıb el-İsfehânî; Müfredât, s. 714-715.

61 Şuarâ, 26/19. Bu ayetin bazı meallerdeki tercü-
mesi şöyledir: 

 “Sonunda o ağır suçu işledin. Sen o sırada bir kafir-
din.” Fizilâl Tercümesi 

 “Hem de o yaptığın fi’li yaptın, o halde sen o nan-
kör kâfirlerdensin” Elmalılı Meali

 “Ve sen, yapacağın işi (cinayeti) de işledin; sen ka-
firlerdensin.” Gültekin Onan 

 “Ve sen, yapacağın işi yaptın (cinayet işledin). Ve 
sen, kâfirlerdensin. İskender Ali Mihr

BİR SÖZCÜK ESKİDEN 
ANLATTIĞI NESNENİN 
ARTIK BİR BÖLÜMÜNÜ, 

BİR ALT TÜRÜNÜ 
ANLATIR DURUMA 

GELİRSE BUNA ANLAM 
DARALMASI ADI 
VERİLMEKTEDİR. 

lük anlamının kullanıldığı ortaya çıkmakta-
dır. Ayrıca bir peygamberin terim anlamında 
kâfir olarak nitelendirilmesi, zaten gerçekle 
bağdaşmamaktadır.62 

2. Kelimenin tek bir kullanımında, tekil ola-
rak içerdiği anlamların tümüne delâlet ettiğini 
söylemektir. Aslında çokanlamlı kelimenin 
görevi, kullanıldığı her ortamda anlamlarının 
tümüne delâlet etmesi değildir; aksine o keli-
meyi kullanan kişi, kelimenin anlamlarından 
sadece bir tanesini kastetmektedir. Kastedilen 
bu anlam ise, yine o kullanım ortamı içerisin-
deki karinelere, dâhilî ve hâricî bağlamlara 
bağlı olarak tespit edilebilir.

Çokanlamlı kelimelerin, kullanım ortamla-
rında da birden fazla anlama delâlet ettiğini 
varsaydığımızda, bu durumun anlama prob-
lemi oluşturduğu hemen fark edilmektedir. 
Zira belirli bir kullanım ortamında farklı an-
lamlara delâlet ettiği kabul edilen bir kelime, 
tek bir anlama ve maksada delâlet ediyor ol-
mayacağından dolayı, aslında hiçbir anlama 
delâlet etmiyor demektir. Bir başka ifadeyle, 
birçok anlama gelen bir sözcük, gerçekte 
hiçbir anlama gelmemektedir.63 Kullanım 
ortamında kelimenin delâlet ettiği düşünü-
len anlamın sınırları çizilemez ve sonsuz an-
lamları olduğu söylenirse, herhangi bir akıl 
yürütmenin mümkün olmayacağı açıktır. 
“Çünkü tek bir anlam ifade etmemek, hiçbir 
anlam ifade etmemektir. Kelimelerin hiçbir 
anlam ifade etmemeleri durumunda da in-
sanın gerek başka insanlarla, gerekse kendi 
kendisiyle her türlü düşünce alışverişi orta-
dan kalkar.”64 Sonuçta, söz söylemenin mak-

62 Bkz: Albayrak, Kur’an’ın Bütünlüğü Üzerine, s. 
48. Aynı kelimenin, Hz. Peygamber’in şu kul-
lanımın-da da terim anlamından başka bir an-
lama delâlet ettiği görülmektedir; Hz. Peygam-
ber (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Bana cehennem 
gösterildi, bir de ne göreyim, içindekilerin çoğu 
küfretmiş kadınlar!” (Bunun üzerine denildi ki) 
“Allah’ı mı inkâr etmişler?”  O (a.s.), “(Hayır!) 
Kocalarına karşı nankörlük (küfr) etmişler, ihsa-
n’a karşı nankörlük etmişler...” (Bkz: Buhârî, Sa-
hih, Hadis No: 29’dan naklen Izutsu; Kur’an’da. 
Allah ve İnsan, s. 171-172.)

63 Bkz: Cündioğlu; Kur’an’ı Anlamanın Anlamı, s. 36.

64 Aristoteles; Metafizik, (Çev: Ahmet Arslan), İz-
mir 1985, C. I, s. 209-210.

sadı olan iletişim etkinliğinin gerçekleşmesi 
engellenmiş olur. 

Dolayısıyla bir kelimenin kullanıldığı dil içe-
risinde çokanlamlı olması, o kelimenin bir 
kullanım ortamında (yani aynı yer ve zaman-
da) birden fazla anlam taşıdığını göstermez. 
Çünkü bir dilin sözvarlığı içinde önemli bir 
yer kaplayan çokanlamlı kelimeler, farklı 
bağlamlar içinde, aynı zamanda cümlenin ve 
konunun gerektirdiği şekilde, anlamlarından 
ancak bir tanesini yansıtmak için kullanılır.65

Meselâ, Mâide Sûresi’nin altıncı âyetinde geçen 
-ibaresi, iki farklı şekilde anla أو المستم النساء”“
şılmıştır. Âyette geçen “ملس  ” kelimesinin birisi 
hakîki birisi de mecâzî olmak üzere iki anlamı 
vardır. Hanefî mezhebi bu ifadeyi mecâzî an-
lamda, “kadınlarla cinsel ilişkide bulunmak” 
olarak anlamaktadır. Buna karşılık İmâm Şâfiî 
de (r.a.), âyette geçen “ملس  ” kelimesinin hakî-
kî anlamını alarak, “mücerret olarak kadınlara 
dokunmak” olarak anlamaktadır.66  

Görüldüğü üzere burada kelimenin hakîkî 
ve mecâzî kullanımlarından hangisinin ger-
çekleştiği ile ilgili ihtilaf söz konusudur. Şa-
yet burada kelimenin her iki anlamının da 
gerçekleştiğini söylersek, bu durumda aynı 
âyette her iki mânânın da murad edildiğini 
söylemiş oluruz ki, bu mümkün değildir. 
Çünkü âyetten cinsel ilişkinin anlaşılması ha-
linde, diğer mânâ fiilen ve hükmen iptal edil-
mek zorundadır. Yoksa âyetin pratik hayata 
yansıması aşamasında, giderilmesi mümkün 
olmayan sorunlar ortaya çıkar.

3. Çokanlamlı kelimeleri anlamlandırma aşa-
masında karşılaşılan bir diğer sorun da, keli-
menin içinde kullanıldığı ortam ve bağlamı göz 
ardı ederek delâlet ettiği anlamlardan herhangi 
birisini, yorumcunun isteği doğrultusunda, ona 
yüklemektir. Anlam tayinindeki bu keyfiliğin, 
mezhep taassubu, kendi fikrini destekleme, 
konjonktür vb. birçok sebebi bulunmaktadır. 

Bir kişinin,  kelimenin anlamlarından birisi-
ni tercih etmesi durumunda, mutlaka o sözü 

65 Bkz: Aksan; Her Yönüyle Dil, s. 513.

66 Bkz: Zuhaylî; a.g.e., C. I, s. 196-197.
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söyleyen kişinin maksadının ne olduğunu 
araştırması gerekmektedir.  İşte bu aşamada, 
sözü söyleyen kişinin o sözden neyi murad 
ettiğini doğrulatmak mümkün ise, direkt 
olarak ona müracaat edilir. Ancak bunun 
mümkün olmadığı durumlarda yapılacak 
tek şey, sözün bağlamını tespit etmektir. Zira 
böyle bir kelimenin anlamı ancak dil içindeki 
kullanımıyla belirlenebilir. Bir başka ifadeyle 
anlam, ancak kullanım ortamında kendisini 
ele vermektedir.67 Ancak, kelimenin çokan-
lamlı oluşu bahane edilerek, yorumcunun, 
söz konusu kelimenin delâlet ettiği anlamlar-
dan istediği herhangi birisini tercih etmesi ve 
bunun sonucunda da ilgili âyeti anlam(lan-
dırm)ası, âyeti tefsir etmek anlamına gelme-
mektedir. Aksine bu faaliyet, yorumcunun 
kendi istediği anlamı 
metne yüklemesi ve 
onu kendi isteği doğ-
rultusunda konuş-
turmak istemesinden 
kaynaklanmaktadır

Kur’an âyetlerini an-
lama ve yorumlama 
sürecinde görülen bu 
tür eğilimler, dilin 
(özellikle de çokanlamlı kelimelerin) insana 
bahşettiği imkânları, karşılıklı iletişim ve an-
laşmanın temel birimi olan cümle ve söylem 
bağlamından kopararak kendi isteği doğrul-
tusunda kullanmanın bir sonucu olarak or-
taya çıkmaktadır. Bu davranış tarzının en ilgi 
çekici örneklerinden birisini, Nîsâ Sûresi’nin 
34. âyeti bağlamında, “ إضربوهن -ifadesin ”و 
deki “darb /dövme” kelimesine yüklenen 
farklı anlamlarda görmekteyiz. Söz konusu 
bu âyetin üzerinde konuştuğu sorunsal alan, 
karı-koca ilişkileridir. Zirâ âyette, erkeklerin, 
kendilerine nüşûz içerisinde olan eşlerini te-
’dib için başvuracakları üç aşamalı bir süreç 
söz konusu edilmektedir. İşte bu bağlamda, 
te’dib için başvurulacak yollardan ilk ikisi 

67 Bkz: Aksan; Anlambilim, s. 75; Ömer; Ilmu’d-De-
lâle, s., 68-69. Ayrıntılı  bilgi için çalışmamızın, 
“Kur’an’da Çokanlamlı Kelimelerin Anlamları-
nın Tayininde Bağlamın Rolü” başlıklı bölümü-
ne bakılabilir.

hedeflenen amacı gerçekleştirememişse, bu 
durumda üçüncü ve son olarak “kocanın ka-
rısını dövmesi (darp etmesi)”nden söz edil-
mektedir.

Kadın haklarının olabildiğince yaygın olarak 
tartışıldığı, kadın-erkek, karı-koca ilişkileri-
nin farklı bir düzlemde algılandığı günümüz 
toplumunda, söz konusu âyette geçen “ ضرب   
”kelimesine “dövme” anlamının verilmesini 
uygun görmeyen bir kısım günümüz Kur’ân 
yorumcuları, bu bağlamda kelimeye farklı 
anlamlar yüklemektedirler68

Fakat modern zamanlardaki Kur’an yorum-
cularının bu kelimeye, söz konusu bu âyet 
bağlamında şu anlamları verdiklerini gör-
mekteyiz: “onları (evden) çıkarın”69, “onlarla 

(cinsel) ilişki kurun”70, “cezâ-
landırın”71 ve “terk edin...”72 
“Darb” kelimesine geçmişte 
yüklenen “dövmek /vurmak” 
anlamıyla, günümüzde yük-
lenen bu anlamlar karşılaş-
tırıldığında, “âyetin şiddet 
unsurundan ve erkek ege-
men söylemden arındırılmak 
istendiği fark edilmektedir”.73

Çokanlamlı bir kelimeyi ve 
onun içinde geçtiği cümleyi anlama ve an-

68 Bkz: Ömer Özsoy; Çağdaş Kur’an(lar) Üretimi 
Üzerine –‘Karı Dövme’ Olgusu Bağlamında 4. 
Nîsâ, 34 Örneği-, İslâmiyât V, Ankara 2002, s. 
116 vd., ss. 111-124; Dücane Cündioğlu; Kur’-
an’ı Anlamanın Anlamı, (I. Kur’ân Haftası Kur’an 
Sempozyumu), Ankara 1995, s. 186-187, ss. 
177-217.  Şu hususu hatırlatmakta fayda gör-
mekteyiz: Bizim bu örneği vermekteki hedefi-
miz, çokanlamlı olduğu ifade edilen bir kelime-
nin, kullanım ortamında hangi anlama delâlet 
ettiğini tespit hususunda, hangi mülâhazalarla 
olursa olsun, sadece ve sadece keyfî tercihlerin 
doğurduğu sonuçlar üzerinde durmaktır.

69 Bkz: Yaşar Nuri Öztürk; Kur’an’ı Kerîm Meâli, 
İstanbul 2000. Ayrıntılı bilgi için bkz: Özsoy; 
Çağdaş Kur’an(lar) Üretimi Üzerine, s. 118-119.

70 Hüseyin Atay’ın bu yorumu için bkz: Özsoy; 
a.g.m., s. 118.

71 Osman Nebioğlu; Türkçe Kur’anı Kerîm, s.49-
50. Bkz: Özsoy; a.g.m., s. 118.

72 Yunus Vehbi Yavuz; Kur’an’da Kadın Hak ve Öz-
gürlüğü, İstanbul 1999, s. 104-105.

73 Bkz: Özsoy; a.g.m., s. 120.

ANLAM BAŞKALAŞMASI, 

KELİMENİN ESKİ 

ANLAMINI YİTİREREK 

TAMAMEN YEPYENİ BİR 

ANLAM KAZANMASIDIR.

lamlandırma aşamasında, elbette ki kelime-
nin anlamlarından birini seçme salâhiyeti 
vardır. Ancak bu seçim, keyfi olmamalı; ak-
sine bir delile dayandırılmalı ve gerekçelen-
dirilmelidir. Tercih edilen anlam, kelimenin 
içinde geçtiği cümlenin bağlamına uygun 
olmalı; gerek cümlenin dilsel bağlamına, ge-
rekse konusal, tarihsel, vb. bağlamlarına uy-
gunluk arz etmelidir.74 

Oysa söz konusu âyet bağlamında kelimeye 
yeni anlamlar yükleyenler, ilgili âyete yükle-
nen geleneksel anlamın, dilbilim, anlambi-
lim, sözdizimi, tarihsel bağlam ve Kur’an’ın 
fikrî bütünlüğü gibi ölçütlerden biri veya 
birkaçı açısından uygunsuzluğunu ortaya 
koymadıkları gibi; bu kelimeye yükledikle-
ri yeni anlamı, kelimenin lügatlerdeki farklı 
anlamları arasında, hangi ölçüte başvuruldu-
ğu belli olmayan bir seçim yapmak dışında, 
herhangi bir bilimsel temele dayandırma ih-
tiyacı da hissetmemiş görünmektedirler.75 

Böylesi bir keyfi tercih, kelimeyi /cümleyi an-
lamak ya da anlamlandırmak değil, yorum-
cunun isteği doğrultusunda metni konuş-
turmak ve istediği şeyleri ona söyletmektir. 
Oysa bir kelimenin çokanlamlı oluşu ya da 
sözcüksel olarak birden fazla anlama delâlet 
etmesi ihtimali, ona, delâlet ettiğini düşün-
düğümüz anlamlardan istediğimiz herhangi 
bir tanesini yükleme salâhiyetini vermemek-
tedir. 

4. Arapça kelimeyi/kavramı olduğu gibi 
Türkçeye aktarmak. Oysa Türkçeye olduğu 
gibi aktarılan kelime, Arapçada ifade ettiği 
anlamların tamamını ifade etmediği gibi, ya 
anlam daralmasına veya anlam genişlemesi-
ne ya da anlam değişmesine maruz kaldığı 
için, âyette anlattığı delalet ettiği anlama, çe-

74 Konu ile ilgili başka verileri de göz önünde bu-
lundurarak, Kur’an’ın bu âyetinde o dönemin 
tarihsel ve toplumsal ortamında, meselâ bir 
erkeğin eşi kendisine karşı dik başlılık (nüşûz) 
sergilediğinde, ilk tedbir olarak dayağa başvu-
ran adamlara hitap ettiğini ve onlara daha farklı 
yolları önerdiğini söylemek mümkündür. Ay-
rıntılı bilgi için bkz: Özsoy; a.g.m., s. 123-124; 
İslamoğlu, Hayat Kitabı Kur’ân, s. 157.

75 Bkz: Özsoy; a.g.m., s. 121.

viri ve mealde delalet etmemektedir. Meselâ 
fitne, nikâh, fâsık vb.

Meselâ Bakara Sûresi’nin 191 ve 193. âyet-
lerinde peş peşe kullanılan fitne kelimesinin 
hangi anlama delâlet ettiği ile ilgili olarak 
müfessirlerin ihtilafa düştükleri görülmek-
tedir. Bu âyetler, genel olarak, mü’minlerle 
dönemin müşrikleri arasındaki sosyal olay-
lardan ve bu arada da savaştan bahsetmek-
tedir; “Size karşı savaş açanlara, siz de Allah 
yolunda savaş açın. Sakın aşırı gitmeyin, 
çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez. Onları 
(size karşı savaşanları) yakaladığınız yerde 
öldürün. Sizi çıkardıkları (sürgün ettikleri) 
yerden siz de onları çıkarın (sürgün edin). 
( تْلِ الْقَ نَ  مِ دُّ  أَشَ تْنَةُ   İnanca yönelik zulüm ve(وَالْفِ
baskı (fitne), ölümden beterdir. (...) ( مْ  وَقَاتِلُوهُ
ِ ّ هللاِ ينُ  الدِّ ونَ  وَيَكُ فِتْنَةٌ  ونَ  تَكُ الَ  تَّى   İnanca yönelik(حَ
zulüm ve baskı kalmayıncaya (fitne tamamen 
yok edilinceye) ve din de yalnız Allah için 
oluncaya kadar onlarla savaşın. Şayet vazge-
çerlerse, zalimlerden başkasına düşmanlık ve 
saldırı yoktur.”76

Bu iki âyette geçen fitne kelimesini bir kısım 
müfessirler, “şirk” olarak açıklamışlardır. Ve-
rilen bu anlama göre, âyetler şu şekilde an-
lamlandırılmalıdır: “Şirk, adam öldürmekten 
daha kötüdür. (...) Şirk tamamen yok edi-
linceye ve din de yalnız Allah için oluncaya 
kadar onlarla (müşriklerle) savaşın.” Âyetlere 
yüklenen bu anlama göre de, Allah Müslü-
manlara, bütün müşrikler Müslüman olun-
caya ve şirk de tamamen ortadan kalkıncaya 
kadar onlarla sürekli savaşmalarını emret-
mektedir.77 

Oysa bu âyetlerin konusal bağlamının, söz 
konusu bu anlamı doğrulayıcı ve destekle-
yici nitelikte olmadığı görülmektedir. “Çün-
kü âyetler Müslümanlara, kendilerine savaş 

76 Bakara, 2/190-193. Bazı Meallerden örnekler:
      Fitne, adam öldürmeden beterdir. Abdulbaki 

Gölpınarlı
      Fitne öldürmekten beterdir. Ali Bulaç
      Fitne Katilden beterdir. Çantay

77 Bkz: Şevkânî; Fethu’l-Kadîr, C. I, s. 209-210; 
Derveze; Tefsîru’l-Hadîs, C. V, s. 196.
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söyleyen kişinin maksadının ne olduğunu 
araştırması gerekmektedir.  İşte bu aşamada, 
sözü söyleyen kişinin o sözden neyi murad 
ettiğini doğrulatmak mümkün ise, direkt 
olarak ona müracaat edilir. Ancak bunun 
mümkün olmadığı durumlarda yapılacak 
tek şey, sözün bağlamını tespit etmektir. Zira 
böyle bir kelimenin anlamı ancak dil içindeki 
kullanımıyla belirlenebilir. Bir başka ifadeyle 
anlam, ancak kullanım ortamında kendisini 
ele vermektedir.67 Ancak, kelimenin çokan-
lamlı oluşu bahane edilerek, yorumcunun, 
söz konusu kelimenin delâlet ettiği anlamlar-
dan istediği herhangi birisini tercih etmesi ve 
bunun sonucunda da ilgili âyeti anlam(lan-
dırm)ası, âyeti tefsir etmek anlamına gelme-
mektedir. Aksine bu faaliyet, yorumcunun 
kendi istediği anlamı 
metne yüklemesi ve 
onu kendi isteği doğ-
rultusunda konuş-
turmak istemesinden 
kaynaklanmaktadır

Kur’an âyetlerini an-
lama ve yorumlama 
sürecinde görülen bu 
tür eğilimler, dilin 
(özellikle de çokanlamlı kelimelerin) insana 
bahşettiği imkânları, karşılıklı iletişim ve an-
laşmanın temel birimi olan cümle ve söylem 
bağlamından kopararak kendi isteği doğrul-
tusunda kullanmanın bir sonucu olarak or-
taya çıkmaktadır. Bu davranış tarzının en ilgi 
çekici örneklerinden birisini, Nîsâ Sûresi’nin 
34. âyeti bağlamında, “ إضربوهن -ifadesin ”و 
deki “darb /dövme” kelimesine yüklenen 
farklı anlamlarda görmekteyiz. Söz konusu 
bu âyetin üzerinde konuştuğu sorunsal alan, 
karı-koca ilişkileridir. Zirâ âyette, erkeklerin, 
kendilerine nüşûz içerisinde olan eşlerini te-
’dib için başvuracakları üç aşamalı bir süreç 
söz konusu edilmektedir. İşte bu bağlamda, 
te’dib için başvurulacak yollardan ilk ikisi 

67 Bkz: Aksan; Anlambilim, s. 75; Ömer; Ilmu’d-De-
lâle, s., 68-69. Ayrıntılı  bilgi için çalışmamızın, 
“Kur’an’da Çokanlamlı Kelimelerin Anlamları-
nın Tayininde Bağlamın Rolü” başlıklı bölümü-
ne bakılabilir.

hedeflenen amacı gerçekleştirememişse, bu 
durumda üçüncü ve son olarak “kocanın ka-
rısını dövmesi (darp etmesi)”nden söz edil-
mektedir.

Kadın haklarının olabildiğince yaygın olarak 
tartışıldığı, kadın-erkek, karı-koca ilişkileri-
nin farklı bir düzlemde algılandığı günümüz 
toplumunda, söz konusu âyette geçen “ ضرب   
”kelimesine “dövme” anlamının verilmesini 
uygun görmeyen bir kısım günümüz Kur’ân 
yorumcuları, bu bağlamda kelimeye farklı 
anlamlar yüklemektedirler68

Fakat modern zamanlardaki Kur’an yorum-
cularının bu kelimeye, söz konusu bu âyet 
bağlamında şu anlamları verdiklerini gör-
mekteyiz: “onları (evden) çıkarın”69, “onlarla 

(cinsel) ilişki kurun”70, “cezâ-
landırın”71 ve “terk edin...”72 
“Darb” kelimesine geçmişte 
yüklenen “dövmek /vurmak” 
anlamıyla, günümüzde yük-
lenen bu anlamlar karşılaş-
tırıldığında, “âyetin şiddet 
unsurundan ve erkek ege-
men söylemden arındırılmak 
istendiği fark edilmektedir”.73

Çokanlamlı bir kelimeyi ve 
onun içinde geçtiği cümleyi anlama ve an-

68 Bkz: Ömer Özsoy; Çağdaş Kur’an(lar) Üretimi 
Üzerine –‘Karı Dövme’ Olgusu Bağlamında 4. 
Nîsâ, 34 Örneği-, İslâmiyât V, Ankara 2002, s. 
116 vd., ss. 111-124; Dücane Cündioğlu; Kur’-
an’ı Anlamanın Anlamı, (I. Kur’ân Haftası Kur’an 
Sempozyumu), Ankara 1995, s. 186-187, ss. 
177-217.  Şu hususu hatırlatmakta fayda gör-
mekteyiz: Bizim bu örneği vermekteki hedefi-
miz, çokanlamlı olduğu ifade edilen bir kelime-
nin, kullanım ortamında hangi anlama delâlet 
ettiğini tespit hususunda, hangi mülâhazalarla 
olursa olsun, sadece ve sadece keyfî tercihlerin 
doğurduğu sonuçlar üzerinde durmaktır.

69 Bkz: Yaşar Nuri Öztürk; Kur’an’ı Kerîm Meâli, 
İstanbul 2000. Ayrıntılı bilgi için bkz: Özsoy; 
Çağdaş Kur’an(lar) Üretimi Üzerine, s. 118-119.

70 Hüseyin Atay’ın bu yorumu için bkz: Özsoy; 
a.g.m., s. 118.

71 Osman Nebioğlu; Türkçe Kur’anı Kerîm, s.49-
50. Bkz: Özsoy; a.g.m., s. 118.

72 Yunus Vehbi Yavuz; Kur’an’da Kadın Hak ve Öz-
gürlüğü, İstanbul 1999, s. 104-105.

73 Bkz: Özsoy; a.g.m., s. 120.

ANLAM BAŞKALAŞMASI, 

KELİMENİN ESKİ 

ANLAMINI YİTİREREK 

TAMAMEN YEPYENİ BİR 

ANLAM KAZANMASIDIR.

lamlandırma aşamasında, elbette ki kelime-
nin anlamlarından birini seçme salâhiyeti 
vardır. Ancak bu seçim, keyfi olmamalı; ak-
sine bir delile dayandırılmalı ve gerekçelen-
dirilmelidir. Tercih edilen anlam, kelimenin 
içinde geçtiği cümlenin bağlamına uygun 
olmalı; gerek cümlenin dilsel bağlamına, ge-
rekse konusal, tarihsel, vb. bağlamlarına uy-
gunluk arz etmelidir.74 

Oysa söz konusu âyet bağlamında kelimeye 
yeni anlamlar yükleyenler, ilgili âyete yükle-
nen geleneksel anlamın, dilbilim, anlambi-
lim, sözdizimi, tarihsel bağlam ve Kur’an’ın 
fikrî bütünlüğü gibi ölçütlerden biri veya 
birkaçı açısından uygunsuzluğunu ortaya 
koymadıkları gibi; bu kelimeye yükledikle-
ri yeni anlamı, kelimenin lügatlerdeki farklı 
anlamları arasında, hangi ölçüte başvuruldu-
ğu belli olmayan bir seçim yapmak dışında, 
herhangi bir bilimsel temele dayandırma ih-
tiyacı da hissetmemiş görünmektedirler.75 

Böylesi bir keyfi tercih, kelimeyi /cümleyi an-
lamak ya da anlamlandırmak değil, yorum-
cunun isteği doğrultusunda metni konuş-
turmak ve istediği şeyleri ona söyletmektir. 
Oysa bir kelimenin çokanlamlı oluşu ya da 
sözcüksel olarak birden fazla anlama delâlet 
etmesi ihtimali, ona, delâlet ettiğini düşün-
düğümüz anlamlardan istediğimiz herhangi 
bir tanesini yükleme salâhiyetini vermemek-
tedir. 

4. Arapça kelimeyi/kavramı olduğu gibi 
Türkçeye aktarmak. Oysa Türkçeye olduğu 
gibi aktarılan kelime, Arapçada ifade ettiği 
anlamların tamamını ifade etmediği gibi, ya 
anlam daralmasına veya anlam genişlemesi-
ne ya da anlam değişmesine maruz kaldığı 
için, âyette anlattığı delalet ettiği anlama, çe-

74 Konu ile ilgili başka verileri de göz önünde bu-
lundurarak, Kur’an’ın bu âyetinde o dönemin 
tarihsel ve toplumsal ortamında, meselâ bir 
erkeğin eşi kendisine karşı dik başlılık (nüşûz) 
sergilediğinde, ilk tedbir olarak dayağa başvu-
ran adamlara hitap ettiğini ve onlara daha farklı 
yolları önerdiğini söylemek mümkündür. Ay-
rıntılı bilgi için bkz: Özsoy; a.g.m., s. 123-124; 
İslamoğlu, Hayat Kitabı Kur’ân, s. 157.

75 Bkz: Özsoy; a.g.m., s. 121.

viri ve mealde delalet etmemektedir. Meselâ 
fitne, nikâh, fâsık vb.

Meselâ Bakara Sûresi’nin 191 ve 193. âyet-
lerinde peş peşe kullanılan fitne kelimesinin 
hangi anlama delâlet ettiği ile ilgili olarak 
müfessirlerin ihtilafa düştükleri görülmek-
tedir. Bu âyetler, genel olarak, mü’minlerle 
dönemin müşrikleri arasındaki sosyal olay-
lardan ve bu arada da savaştan bahsetmek-
tedir; “Size karşı savaş açanlara, siz de Allah 
yolunda savaş açın. Sakın aşırı gitmeyin, 
çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez. Onları 
(size karşı savaşanları) yakaladığınız yerde 
öldürün. Sizi çıkardıkları (sürgün ettikleri) 
yerden siz de onları çıkarın (sürgün edin). 
( تْلِ الْقَ نَ  مِ دُّ  أَشَ تْنَةُ   İnanca yönelik zulüm ve(وَالْفِ
baskı (fitne), ölümden beterdir. (...) ( مْ  وَقَاتِلُوهُ
ِ ّ هللاِ ينُ  الدِّ ونَ  وَيَكُ فِتْنَةٌ  ونَ  تَكُ الَ  تَّى   İnanca yönelik(حَ
zulüm ve baskı kalmayıncaya (fitne tamamen 
yok edilinceye) ve din de yalnız Allah için 
oluncaya kadar onlarla savaşın. Şayet vazge-
çerlerse, zalimlerden başkasına düşmanlık ve 
saldırı yoktur.”76

Bu iki âyette geçen fitne kelimesini bir kısım 
müfessirler, “şirk” olarak açıklamışlardır. Ve-
rilen bu anlama göre, âyetler şu şekilde an-
lamlandırılmalıdır: “Şirk, adam öldürmekten 
daha kötüdür. (...) Şirk tamamen yok edi-
linceye ve din de yalnız Allah için oluncaya 
kadar onlarla (müşriklerle) savaşın.” Âyetlere 
yüklenen bu anlama göre de, Allah Müslü-
manlara, bütün müşrikler Müslüman olun-
caya ve şirk de tamamen ortadan kalkıncaya 
kadar onlarla sürekli savaşmalarını emret-
mektedir.77 

Oysa bu âyetlerin konusal bağlamının, söz 
konusu bu anlamı doğrulayıcı ve destekle-
yici nitelikte olmadığı görülmektedir. “Çün-
kü âyetler Müslümanlara, kendilerine savaş 

76 Bakara, 2/190-193. Bazı Meallerden örnekler:
      Fitne, adam öldürmeden beterdir. Abdulbaki 

Gölpınarlı
      Fitne öldürmekten beterdir. Ali Bulaç
      Fitne Katilden beterdir. Çantay

77 Bkz: Şevkânî; Fethu’l-Kadîr, C. I, s. 209-210; 
Derveze; Tefsîru’l-Hadîs, C. V, s. 196.
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açanlara karşı savaşmalarını, hiçbir şekilde 
haksızlık etmemelerini, haram ay’da ya da 
Mescid-i Haram mıntıkasında savaşa giriş-
memelerini, ama bir şekilde saldırıya uğ-
rayacak olurlarsa, kendilerinin de saldırıya 
misliyle ve aynı ortamda karşılık vermelerini 
ve kesinlikle bu sınırı aşmamalarını emret-
mektedir. Diğer bir ifadeyle bu âyetlerde, 
düşmanın Müslümanlığı kabul edinceye ka-
dar savaşı sürdürmeye ilişkin bir direktif yer 
almamaktadır.”78 

Konusal ve tarihsel bağlamlar göz önüne alın-
dığında bu kelimenin söz konusu âyetlerdeki 
anlamının, baskı, işkence ve zulüm olduğu 
dile getirilmektedir.79 Örneğin Zemahşerî, 
ilgili âyeti yorumlarken şöyle demektedir: 
“İnsana yapılan baskı ve işkence, onun için 
ölümden daha beterdir. Bazı hikmet sahibi 
kimseler ‘ölümden beter olan nedir?’ soru-
sunu, ‘ölümün istendiği şeydir’ diye cevap-
lamışlardır.”80

Kelimeye bu anlamın verilmesi durumunda, 
bu âyeti şöyle anlamak mümkündür: Her 
türlü baskı, işkence ve zulmü kaldırıp,“Alla-
h’ın dinine davet özgürlüğünü ve bu davete 
icabet edenlerin can güvenliğini elde edince-
ye kadar onlarla savaşın.”81 Ayrıca bir sonraki 
âyette geçen, “Fitne, adam öldürmekten daha 
kötüdür” ifadesi de bu bağlamda anlaşıldı-
ğında şu anlamı ifade etmektedir: “Müslü-
manları dinlerinden döndürmeye zorlamak, 
adam öldürmekten ve savaşmaktan daha ağır 
bir suçtur. Zira bu savaş sebeplerinin başın-
da gelir.”82

78 Derveze; Tefsîru’l-Hadîs, C. V, s. 196. İzzet 
Derveze’ye göre bu kelimenin, Kur’an’da çeşitli 
anlamlarda kullanılmasına rağmen, açıkça şirk 
anlamında kullanıldığı ya da şirke delâlet ettiği 
bir âyet de yoktur. Bkz: Derveze; Tefsîru’l-Hadîs, 
C. V, s. 197.)

79 Bkz: Kurtubî; el-Câmi’, C. III, s. 57; Şevkânî; 
Fethu’l-Kadîr, C. I, s. 209; Yazır; Hak Dini, C. 
II, s. 85; Seyyid Kutup; Fi Zılâli’l-Kur’an, Kahi-
re 1982, C. II, s. 57; Mevdûdî; Tefhîm, C. II, s. 
155; Keskin; Kur’an’da Fitne Kavramı, s. 75 vd.

80 Zemahşerî; el-Keşşâf, C. I, s. 178.

81 Derveze; Tefsîru’l-Hadîs, C. V, s. 196-197.

82 Derveze; Tefsîru’l-Hadîs, C. V, s. 197.

Arapça’dan Türkçe’ye geçen bu kelime, an-
lam daralmasına uğrayarak geçmiştir. Çün-
kü bu kelimenin Arapça’daki anlamlarından 
olan, “imtihan” anlamı ile “insanlara düşünce 
ve inançlarından dolayı yapılan baskı ve iş-
kence” anlamı Türkçemizde bulunmamakta-
dır. Dolayısıyla Kur’an’da bu kelimenin, geç-
tiği bütün yerlerdeki anlamının ne olduğunu 
tam olarak tespit etmeden, kelimeyi olduğu 
gibi bırakıp tercüme etmek, (yani Arapça’da-
ki fitne kelimesini Türkçe’ye olduğu gibi ak-
tarmak), ilgili âyetlerin yanlış anlaşılmasına 
neden olabilmektedir.83 Çünkü dilimizde bu 
kelimenin anlamı sadece “kargaşa ve karışık-
lıktır.”84 Ama buna rağmen birçok mealde 
özellikle Bakara Sûresi’ndeki bu iki âyette 
kelimenin orijinal halinin korunduğunu gör-
mekteyiz.85

5. Çokanlamlı kelimeyi tercüme ederken 
kelimenin çokanlamlı/zıtanlamlı olması (veya 
sözlüklerde başka anlamlara da delalet etme-
si) gerekçe gösterilerek iki anlam birden aynı 
anda verilmektedir. Yani tercih yapılmadan 
iki zıt anlamı da aynı anda vermek de bir çevi-
ri sorunudur. Zira burada her ne kadar dil ve 
kelimenin çokanlamlılık/zıtanlamlılık özelliği 
göz önünde bulunduruluyorsa da, bu sözü 
söyleyenlerin maksadı göz önünde bulun-
durulmadan anlam verilebilmektedir. Meselâ 
Nisa Sûresi’nin 4/46. âyetindeki “يْْنَا صَ نَا وَعَ عْ مِ  ”سَ
ifadesini; “işittik ve sarıldık/reddettik” şeklin-

83 Emrullah İşler; Fitne Katilden Beter mi? –Fitne 
Kelimesi ve Türkçe’ye Çeviri Sorunu-, İslâmiyât, 
C. II, S. 2, Ankara 1999, s. 140. 

84 Türkçe Sözlük; TDK, Ankara 1998, C. I, s. 508. 
Bu kelimenin Türkçeye, neden sadece ‘kargaşa 
ve karışıklık’ anlamıyla geçmiş olduğuyla ilgili 
olarak Emrullah İşler şöyle bir gerekçe sunmak-
tadır. “Bizce bu sorunun cevabı, hadis kitap-
larında Kitâbu’l-Fiten başlığı altında, gelecekte 
olacak bazı olayları bildiren hadislerde ve Hz. 
Osman döneminde baş göstererek daha sonraki 
yıllarda artarak devam eden siyasi ve sosyal kar-
gaşalarda aranmalıdır. Çünkü bu tür siyasi ve 
sosyal kargaşalar, Araplar arasındaki kelimenin 
daha ziyade Türkçe’ye geçen anlamıyla kullanıl-
masına neden olmuştur...”  (İşler; Fitne Katilden 
Beter mi?, s. 140.)

85 Örnek olarak bkz: Elmalılı Meâli, Bakara, 
2/191–193; Ali Bulaç Meâli, Bakara, 2/191–
193; Ali Özek, Hayrettin Karaman vd. Meâli, 
TDV Yayınları, Bakara, 2.191.193; Y. Nuri Öz-
türk Meâli, Bakara, 2/193.

de tercüme edilmesi,86 aslında okuyucuya ter-
cih imkânı vermeyi sağlasa da, meal yazarının 
kafa karışıklığını ortaya koyması bakımından 
da önem arz etmektedir.  

Sonuç ve Değerlendirme:

Cümle içerisinde kullanılmadan önce birden 
fazla anlama delalet kelimelerin anlamlarını 
tespit ve tayinde şu sırasıyla şu hususların 
gözetilmesi gerekmektedir: Dil ve Bağlam. Bu 
iki ilkeden hareketle âyetin/ifadenin “maksa-
dını” anlamaya çalışmak gerekmektedir. Yani 
bütün çaba “maksad”ı belirlemeye çalışmak 
olmalıdır.

Bir kelimenin anlamını tayinde, o dilde kul-
lanılan anlamlarından herhangi birisini tercih 
etmek için, kullanıldığı cümlenin iç ve dış 
bağlamlarına dikkat etmek gerekmektedir. 
Sözleri bağlamlarından koparmak, aslında bir 
tür tahriftir.87 Zira bir metni anlamak demek, 
sadece o metni oluşturan kelimelerin hangi 
anlamlara geldiğini anlamak demek değildir. 
Bunun yanında metnin, içerisinde varoldu-
ğu ortama, yani bağlama, müracaat etmek de 
metni anlamak için zorunlu hale gelmektedir. 
Çünkü herhangi bir metin, bir bağlama sahip 
olmaksızın varolamaz; zira bağlam, dilin ve 
metnin varlık kazandığı zemindir. Dil de me-

86 Bkz: İslamoğlu, Hayat Kitabı Kur’ân, s. 160.

87 Bkz: Nîsâ 4/46.

tin de bir bağlam içerisinde var olur.88 

Neticede dil-bağlam ve maksat üçlüsünü 
birlikte göz önünde bulundurduğumuzda 
kendimizi yanlış anlama ve ifade etmeden, 
keyfi tercih ve tutumlardan ve de yaşadığı-
mız hayatın/ortamın bizlere dikte ettiği bazı 
anlam ve yorumlardan kendimizi koruyabi-
lir, doğruya (ya da doğruya en yakın olana) 
yol alabiliriz. 

Bir de bu kelime ve kavramları başka bir dil-
de ifade ettiğimizi düşündüğümüzde, literal 
bir tercümeden sakınmalı ve şayet Kur’ân’da-
ki kavramı aynen bırakacaksak, Türkçe’de o 
kavramın hangi anlamlara geldiğini; asli me-
tinde anlama yönelik konumunu koruyup 
korumadığını iyi tespit etmemiz gerekmekte-
dir. Aksi halde cümle ve ifadenin tercümesi; 
başka bir ifadeyle “doğru bir anlam aktarımı” 
gerçekleşmediği gibi, yanlış ve hatta hatalı 
anlamalara da kapı aralayabilir.

Son olarak mealler, taşıdığı isme riayet etme-
lidir. Kanaatimce literal tercüme meal olma 
iddiasından uzaktır. “Tefsirî tercüme”ye te-
kabül eden günümüz “meal-tefsir”, “gerek-
çeli meal” ve maksada yönelik açıklamaları 
barındıran “kısa/özlü tefsir” çalışmalarına 
ağırlık verilmelidir. 

88 Bkz: Cündioğlu; Anlam’ın Tarihi, s. 17; Palmer; 
Hermenötik, s. 53 vd. 
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açanlara karşı savaşmalarını, hiçbir şekilde 
haksızlık etmemelerini, haram ay’da ya da 
Mescid-i Haram mıntıkasında savaşa giriş-
memelerini, ama bir şekilde saldırıya uğ-
rayacak olurlarsa, kendilerinin de saldırıya 
misliyle ve aynı ortamda karşılık vermelerini 
ve kesinlikle bu sınırı aşmamalarını emret-
mektedir. Diğer bir ifadeyle bu âyetlerde, 
düşmanın Müslümanlığı kabul edinceye ka-
dar savaşı sürdürmeye ilişkin bir direktif yer 
almamaktadır.”78 

Konusal ve tarihsel bağlamlar göz önüne alın-
dığında bu kelimenin söz konusu âyetlerdeki 
anlamının, baskı, işkence ve zulüm olduğu 
dile getirilmektedir.79 Örneğin Zemahşerî, 
ilgili âyeti yorumlarken şöyle demektedir: 
“İnsana yapılan baskı ve işkence, onun için 
ölümden daha beterdir. Bazı hikmet sahibi 
kimseler ‘ölümden beter olan nedir?’ soru-
sunu, ‘ölümün istendiği şeydir’ diye cevap-
lamışlardır.”80

Kelimeye bu anlamın verilmesi durumunda, 
bu âyeti şöyle anlamak mümkündür: Her 
türlü baskı, işkence ve zulmü kaldırıp,“Alla-
h’ın dinine davet özgürlüğünü ve bu davete 
icabet edenlerin can güvenliğini elde edince-
ye kadar onlarla savaşın.”81 Ayrıca bir sonraki 
âyette geçen, “Fitne, adam öldürmekten daha 
kötüdür” ifadesi de bu bağlamda anlaşıldı-
ğında şu anlamı ifade etmektedir: “Müslü-
manları dinlerinden döndürmeye zorlamak, 
adam öldürmekten ve savaşmaktan daha ağır 
bir suçtur. Zira bu savaş sebeplerinin başın-
da gelir.”82

78 Derveze; Tefsîru’l-Hadîs, C. V, s. 196. İzzet 
Derveze’ye göre bu kelimenin, Kur’an’da çeşitli 
anlamlarda kullanılmasına rağmen, açıkça şirk 
anlamında kullanıldığı ya da şirke delâlet ettiği 
bir âyet de yoktur. Bkz: Derveze; Tefsîru’l-Hadîs, 
C. V, s. 197.)

79 Bkz: Kurtubî; el-Câmi’, C. III, s. 57; Şevkânî; 
Fethu’l-Kadîr, C. I, s. 209; Yazır; Hak Dini, C. 
II, s. 85; Seyyid Kutup; Fi Zılâli’l-Kur’an, Kahi-
re 1982, C. II, s. 57; Mevdûdî; Tefhîm, C. II, s. 
155; Keskin; Kur’an’da Fitne Kavramı, s. 75 vd.

80 Zemahşerî; el-Keşşâf, C. I, s. 178.

81 Derveze; Tefsîru’l-Hadîs, C. V, s. 196-197.

82 Derveze; Tefsîru’l-Hadîs, C. V, s. 197.

Arapça’dan Türkçe’ye geçen bu kelime, an-
lam daralmasına uğrayarak geçmiştir. Çün-
kü bu kelimenin Arapça’daki anlamlarından 
olan, “imtihan” anlamı ile “insanlara düşünce 
ve inançlarından dolayı yapılan baskı ve iş-
kence” anlamı Türkçemizde bulunmamakta-
dır. Dolayısıyla Kur’an’da bu kelimenin, geç-
tiği bütün yerlerdeki anlamının ne olduğunu 
tam olarak tespit etmeden, kelimeyi olduğu 
gibi bırakıp tercüme etmek, (yani Arapça’da-
ki fitne kelimesini Türkçe’ye olduğu gibi ak-
tarmak), ilgili âyetlerin yanlış anlaşılmasına 
neden olabilmektedir.83 Çünkü dilimizde bu 
kelimenin anlamı sadece “kargaşa ve karışık-
lıktır.”84 Ama buna rağmen birçok mealde 
özellikle Bakara Sûresi’ndeki bu iki âyette 
kelimenin orijinal halinin korunduğunu gör-
mekteyiz.85

5. Çokanlamlı kelimeyi tercüme ederken 
kelimenin çokanlamlı/zıtanlamlı olması (veya 
sözlüklerde başka anlamlara da delalet etme-
si) gerekçe gösterilerek iki anlam birden aynı 
anda verilmektedir. Yani tercih yapılmadan 
iki zıt anlamı da aynı anda vermek de bir çevi-
ri sorunudur. Zira burada her ne kadar dil ve 
kelimenin çokanlamlılık/zıtanlamlılık özelliği 
göz önünde bulunduruluyorsa da, bu sözü 
söyleyenlerin maksadı göz önünde bulun-
durulmadan anlam verilebilmektedir. Meselâ 
Nisa Sûresi’nin 4/46. âyetindeki “يْْنَا صَ نَا وَعَ عْ مِ  ”سَ
ifadesini; “işittik ve sarıldık/reddettik” şeklin-

83 Emrullah İşler; Fitne Katilden Beter mi? –Fitne 
Kelimesi ve Türkçe’ye Çeviri Sorunu-, İslâmiyât, 
C. II, S. 2, Ankara 1999, s. 140. 

84 Türkçe Sözlük; TDK, Ankara 1998, C. I, s. 508. 
Bu kelimenin Türkçeye, neden sadece ‘kargaşa 
ve karışıklık’ anlamıyla geçmiş olduğuyla ilgili 
olarak Emrullah İşler şöyle bir gerekçe sunmak-
tadır. “Bizce bu sorunun cevabı, hadis kitap-
larında Kitâbu’l-Fiten başlığı altında, gelecekte 
olacak bazı olayları bildiren hadislerde ve Hz. 
Osman döneminde baş göstererek daha sonraki 
yıllarda artarak devam eden siyasi ve sosyal kar-
gaşalarda aranmalıdır. Çünkü bu tür siyasi ve 
sosyal kargaşalar, Araplar arasındaki kelimenin 
daha ziyade Türkçe’ye geçen anlamıyla kullanıl-
masına neden olmuştur...”  (İşler; Fitne Katilden 
Beter mi?, s. 140.)

85 Örnek olarak bkz: Elmalılı Meâli, Bakara, 
2/191–193; Ali Bulaç Meâli, Bakara, 2/191–
193; Ali Özek, Hayrettin Karaman vd. Meâli, 
TDV Yayınları, Bakara, 2.191.193; Y. Nuri Öz-
türk Meâli, Bakara, 2/193.

de tercüme edilmesi,86 aslında okuyucuya ter-
cih imkânı vermeyi sağlasa da, meal yazarının 
kafa karışıklığını ortaya koyması bakımından 
da önem arz etmektedir.  

Sonuç ve Değerlendirme:

Cümle içerisinde kullanılmadan önce birden 
fazla anlama delalet kelimelerin anlamlarını 
tespit ve tayinde şu sırasıyla şu hususların 
gözetilmesi gerekmektedir: Dil ve Bağlam. Bu 
iki ilkeden hareketle âyetin/ifadenin “maksa-
dını” anlamaya çalışmak gerekmektedir. Yani 
bütün çaba “maksad”ı belirlemeye çalışmak 
olmalıdır.

Bir kelimenin anlamını tayinde, o dilde kul-
lanılan anlamlarından herhangi birisini tercih 
etmek için, kullanıldığı cümlenin iç ve dış 
bağlamlarına dikkat etmek gerekmektedir. 
Sözleri bağlamlarından koparmak, aslında bir 
tür tahriftir.87 Zira bir metni anlamak demek, 
sadece o metni oluşturan kelimelerin hangi 
anlamlara geldiğini anlamak demek değildir. 
Bunun yanında metnin, içerisinde varoldu-
ğu ortama, yani bağlama, müracaat etmek de 
metni anlamak için zorunlu hale gelmektedir. 
Çünkü herhangi bir metin, bir bağlama sahip 
olmaksızın varolamaz; zira bağlam, dilin ve 
metnin varlık kazandığı zemindir. Dil de me-

86 Bkz: İslamoğlu, Hayat Kitabı Kur’ân, s. 160.

87 Bkz: Nîsâ 4/46.

tin de bir bağlam içerisinde var olur.88 

Neticede dil-bağlam ve maksat üçlüsünü 
birlikte göz önünde bulundurduğumuzda 
kendimizi yanlış anlama ve ifade etmeden, 
keyfi tercih ve tutumlardan ve de yaşadığı-
mız hayatın/ortamın bizlere dikte ettiği bazı 
anlam ve yorumlardan kendimizi koruyabi-
lir, doğruya (ya da doğruya en yakın olana) 
yol alabiliriz. 

Bir de bu kelime ve kavramları başka bir dil-
de ifade ettiğimizi düşündüğümüzde, literal 
bir tercümeden sakınmalı ve şayet Kur’ân’da-
ki kavramı aynen bırakacaksak, Türkçe’de o 
kavramın hangi anlamlara geldiğini; asli me-
tinde anlama yönelik konumunu koruyup 
korumadığını iyi tespit etmemiz gerekmekte-
dir. Aksi halde cümle ve ifadenin tercümesi; 
başka bir ifadeyle “doğru bir anlam aktarımı” 
gerçekleşmediği gibi, yanlış ve hatta hatalı 
anlamalara da kapı aralayabilir.

Son olarak mealler, taşıdığı isme riayet etme-
lidir. Kanaatimce literal tercüme meal olma 
iddiasından uzaktır. “Tefsirî tercüme”ye te-
kabül eden günümüz “meal-tefsir”, “gerek-
çeli meal” ve maksada yönelik açıklamaları 
barındıran “kısa/özlü tefsir” çalışmalarına 
ağırlık verilmelidir. 

88 Bkz: Cündioğlu; Anlam’ın Tarihi, s. 17; Palmer; 
Hermenötik, s. 53 vd. 
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nadolu Beylikleri ile Osmanlıların ilk 
dönemlerinde başlayan -Kur’an da dâhil- 

dini eserlerin Türkçeye tercümesi hareketi-
nin sonucunda oldukça önemli sayıda bazı 
kısmi veya tam Kur’an tercüme ve tefsirleri 
oluşturulmuştur. Osmanlılarda Tefsir veya 
tercüme şeklinde Kur’an’ın anlaşılmasına 
yönelik hizmetler, medrese, huzur dersleri 
ve camiler olmak üzere üç ayrı mekânda 
sürdürülegelmiştir. Osmanlı medreselerin-
de, daha önceki Selçuklu ve ondan önceki 
dönemlerde yaşamış olan toplumlarda ol-
duğu gibi Kur’an’ın anlaşılmasını sağlamaya 
yardımcı olan tefsir, kıraat gibi ilimler temel 
dersler arasında yer almış ve her kademede 
okutulmuştur.1 Medreselerde eğitim dili-
nin Arapça olması, bu mekânlarda Türkçe 
Kur’an tercümesi hareketinin gelişmesine 
katkı sağlamamışsa da, buralarda görev ya-
pan bazı önemli mollaların, halkın talebi 
üzerine bazı küçük sûrelerin tercüme ve 
tefsirini yaptıklarını bilmekteyiz.2 Nitekim 
bu makalenin daha geniş versiyonunda 
bunların bazı örneklerini veriyoruz. Bura-
da ise konumuzu tam tercüme ve tefsirler-
le sınırlı tuttuk. İkinci mekân olan Huzur 
dersleri, Padişahın huzurunda icra edilen 
derslerdi ve buralarda Kur’an’dan bir ko-

1 Bkz. Şehabettin Tekindağ, “Medrese Dönemi”, 
Cumhuriyetin Ellinci Yılında İstanbul Üniversitesi-
1973, (İstanbul: 1973), 26 vd.; Ahmet Süheyl Ün-
ver, Fatih Külliyesi ve Zamanı İlim Hayatı, (İstanbul: 
1946), 100; Demir, a.g.e., 88.

2 Bkz. İnan, Bir İnceleme, 21.
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nu3 etraflıca araştırılıp Padişahın huzurunda 
takrir edilirdi.4 Bunun için ekseriyetle Kadı 
Beydavi’nin Envaru’t-Tenzil adlı tefsirinden 
yararlanılırdı. Orhan Gazi zamanında başla-
mış olmakla birlikte 1759 tarihinden itibaren 
düzenli bir hal alan ve 6 Mart 1924 tarihinde 
yürürlüğe konan 341 sayılı “Hilafetin ilgası 
ve Hanedan-ı Osmaninin Türkiye Cumhu-
riyeti memaliki haricine çıkarılması”na dair 
kanunla son bulan Huzur dersleri, daha zi-
yade Türkçe yapılmışlardır. Dolayısıyla Pa-
dişahın huzurunda Kur’an’dan bir konunun 
etraflıca anlatıldığı bu dersler,5 aynı zaman-
da -şifahi de olsa- Kur’an’ın tercüme ve tefsir 
edilmesi yönünde önem-
li bir girişimdir. Üçüncü 
mekân olan camilerde 
ise, yine dönemin ünlü 
hocaları verdikleri vaaz-
lar, nasihat ve sohbetler-
le Kur’an’ın anlaşılması 
yönünde önemli faaliyet-
ler icra etmişledir.6 Bu 
faaliyetleri de şifahi bir 
tercüme/tefsir hareketi 
olarak addedebiliriz. Zira 
vaaz veya sohbet esnasın-
da pek çok âyet okunup 
Türkçeye tercüme ediliyor ve bunların uzun 
uzun şerh ve izahı yapılıyordu. 

Şimdi, Osmanlılarda müderris ve mollaların 
Kur’an’ın halk tarafından daha rahat anlaşıl-
masını sağlama yönünde yaptıkları ilmi faa-
liyetler cümlesinden olmak üzere tam tefsir 
ve tercümeleri görelim. 

3 Örnek bir metin için bkz. Mustafa Ünver, “Sarayda 
Abdülhamid Han Huzurunda Bir Tefsir Dersi ve 
Neşri”, İstanbul Tecrübesi Dinsel ve Kültürel Farklı-
lıkların Birarada Yaşaması, 15-17 April 2010, (Ed. 
M.F. Arslan-M.V. Bilici), (İstanbul: 2010), 333-
352.

4 Bkz. Ebu’l-Ula Mardin, Huzur Dersleri, (İstanbul: 
1951), 67; Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih 
Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, (İstanbul: 1971), 
“Huzur dersleri” maddesi; Demir, a.g.e., 99-101.

5 Gümülcineli Hasan Hilmi’nin yaptığı Osmanlıca 
bir dersin Latince transkripsiyonu için bkz. Ünver, 
a.g. tebliğ, 347-350.

6 Bkz. Demir, a.g.e., 102.

A - Başlangıçtan Tanzimat’a Kadar Tam 
Tefsir ve Tercümeler

Türkler Orta Asya’da ve daha sonra Anadolu 
topraklarında Kur’an’ı Arapça olarak tefsir 
yönünde çok mühim eserler vermişlerdir. 
Mutlaka bunun bir takım sebepleri vardır. 
Bu sebepler o dönemin konjonktürel yapı-
sına uygun olarak bir takım siyasi veya eko-
nomik yahut askeri sebepler olabileceği gibi, 
ayrıca eğitimin kendi yapısından da kaynak-
lanan sebepler de olabilir. Muhtemelen bu 
sebepler Türkleri diğer sahalarda yazdıkları 
eseler yanında Kur’an’ın yorumuna yöne-

lik tefsirleri de Arapça 
olarak yapmaya mecbur 
etmiştir. Öyle veya böy-

le sonuç olarak Türklerin 
o zamanlar kendi dilinde 
tefsir yazmaya pek önem 
vermedikleri görülmekte-
dir. Bilhassa tam Türkçe 
Kur’an tefsirleri açısından 
yapılan çalışmaların -şu 
ana kadar elde edilen bilgi-
lere göre- oldukça yetersiz 
olduğunu söyleyebiliriz. 
Nitekim Osmanlı dönemi 

de dâhil Cumhuriyete kadar bütün bir Türk 
kültür tarihi tetkik edildiğinde yapılmış tam 
Kur’an tercümelerinin ve yine Türkçe tam 
Kur’an tefsirlerin sayısının çok az olduğu gö-
rülecektir ki, aşağıda bunlar hakkında bilgi 
verilecektir.

Osmanlılar döneminde 1910’lu yıllara kadar 
eldeki mevcut bilgilere göre oldukça az sayı-
da tam Kur’an tercümesi yapılmıştır. Aşağıda 
hakkında bilgi vereceğimiz bu tercümelerin 
bir kısmı satır arası olup, Türkçe düzgün 
cümleler ihtiva etmemektedirler. Bir kısmı 
ise, satır arası tercümeden sonra âyet kısa 
veya uzun tefsir edilmektedir. Diğerleri ise 
daha ziyade tefsir tarzındadırlar.7

Yine Osmanlılar döneminde Türkçe yapıl-
mış tefsirlerin sayısı da oldukça azdır. Aşa-

7 Bkz. Abdulkadir İnan, Makaleler ve İncelemeler, 
II/150-151.

OSMANLI DÖNEMİ DE 
DÂHİL CUMHURİYETE 

KADAR BÜTÜN BİR 
TÜRK KÜLTÜR TARİHİ 
TETKİK EDİLDİĞİNDE 
YAPILMIŞ TAM KUR’AN 
TERCÜMELERİNİN VE 
TEFSİRLERİN ÇOK AZ 
OLDUĞU GÖRÜLÜR.
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ğıda hakkında bilgi vereceğimiz bu tefsirlere 
baktığımızda, bunların sayısının da altıyüz 
küsur yıl süren bir imparatorluğun ömrüne 
göre yetersiz olduğu görülecektir.

Anadolu’da, büyük tefsir ve tam Kur’an ter-
cümesi hareketinin, elde mevcut en eski 
nüshalardan edinilen bilgiye göre, Osmanlı 
Devletinin kuruluşundan bir asır sonra, yani 
XIV. yüzyılın sonlarında başladığı anlaşılıyor. 
Gerek İstanbul, gerekse Anadolu’daki kütüp-
hanelerde, bunlara rastlamak mümkündür.8 
Biz aşağıda bunların en önemlilerinden bir 
kısmını vereceğiz. Bunları da sadece Kur’an 
tercümesi şeklinde olan-
lar ve tefsir şeklinde olan-
lar olmak üzere iki kısım-
da işlemeye çalışacağız

a - Satırarası Tam Kur’an 
Tercümeleri

Birinci kısım Kur’an tercü-
meleri, Satır arası kelime 
kelime yapılan tercüme-
lerdir. Bunların çoğunda 
açıklama hiç yoktur. Bazı-
larında ise, kısa açıklama-
lar, esas tercümeden ayrı 
olarak, sayfa kenarlarında 
verilmiştir. Bunların bazı 
nüshaları kütüphanelerimizde mevcuttur. 
XIV. yüzyılın sonlarında veya XV. yüzyılın 
başlarında te’lif edilmeye başlanan bu eser-
lerden sekiz tanesi, Türk Ve İslam Eserleri 
Müzesinde mevcuttur. Abdulkadir Erdoğan, 
bunlar hakkında tanıtıcı bilgiler vermiştir.9

Bunların en eskisi ve en orijinali olarak ka-
bul edileni, Türk ve İslam Eserleri Müzesi 
73 numarada kayıtlı olandır. Bu nüshanın, 
Osmanlı topraklarındaki en eski nüsha oldu-

8 Bkz. Abdulkadir İnan, Makaleler ve İncelemeler, 
142-143.

9 Bunlar hakkında bilgi için bkz. Erdoğan, a.g.m., 
47-51; Macit Yaşaroğlu, Kur’an-ı Kerim’in Türkçe 
Tercüme ve Tefsirleri Bibliyografyası, (Kur’an Tarihi ile 
beraber), (Ankara: DİB Yayaınları, 1991), 117-125.

ğu belirtilmektedir.10 Her Arapça kelimenin 
altına Türkçe karşılığının yazıldığı nüshayı, 
Şirazlı Hacı Devletşah oğlu Muhammed hicri 
784/1382’de yazmıştır.11 2500’e yakın keli-
me olan tercümede sadece on kadar Arapça 
ve Acemce kelimenin olduğu belirtilmiştir.12

Diğer önemli bir nüsha ise muhteme-
len Molla Fenari lakabıyla bilinen bü-
yük Türk âlimi Muhammed b.Hamza’ya 
(v.834/1431) ait olanıdır. Tercümenin te’lif 
tarihi 824/1424’tür. Türk Ve İslam Eserleri 
Müzesinde 40 numarada kayıtlıdır. İnce ne-
sih ile yazılmış olup, satır arası kelime kelime 

bir Kur’an tercümesidir.13 
Her kelimenin altına o 
kelimenin Türkçe karşı-

lığı konularak yapılmış-
tır. Hakkında Abdulkadir 
Erdoğan’ın14 da bilgi ver-
diği bu tercüme üzerinde, 
Ahmet Topaloğlu Doktora 
çalışması yapmış, çalışma-
da eser geniş bir şekilde 
tanıtılmıştır.15

Bir diğer nüsha Türk İslam 
Eserleri Müzesi 74 numa-
rada kayıtlı olandır.16 Ke-
tebesinde bu nüshanın 
müstensihinin Hafız Bar 

Muhammed b. Pir Muhammed el-Huttalani 
olduğu belirtilmektedir.17 Nüsha 990/1582 
yılında istinsah edilmiştir. İnan, müstensihin 
Huttalanlı olmasından hareketle, onun Orta 

10 Yaşaroğlu, a.g.e., 117.

11 Erdoğan, a.g.m., 47.

12 Erdoğan, a.g.m., 48; Yaşaroğlu, a.g.e., 117.

13 Topaloğlu, Muhammed b. Hamza, I/XVII-XVIII 
(Önsöz); Erdoğan, a.g.m., 51; İhsanoğlu, Medha-
lun, 19. Diğerleri hak. bilgi için bk. Kara, a.g.m., 
28-29.

14 Bkz. Erdoğan, a.g.m., 51.

15 Ahmet Topaloğlu, Muhammed b.Hamza XV. Yüz-
yıl Başlarında Yapılmış Kur’an Tercümesi, (İstanbul: 
Kültür Bakanlığı Yayınları:227, 1976), 2 cilt.

16 Erdoğan, a.g.m., 49.

17 Hamidullah-Yaşaroğlu, Kur’an Tarihi, 124.

KUR’AN-I KERİM’İN 
TERCÜMESİ, KISA 

BİR SÜRE İÇİN 
YASAKLANMIŞTIR. 
BUNUN DIŞINDA 

OSMANLILAR 
DÖNEMİNDE KUR’AN’I 

TERCÜME ETMENİN 
YASAKLANDIĞI HİÇBİR 

DEVİR YOKTUR.
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Asya’dan gelen bir Türkmen olduğu kanaati-
ne varmıştır. Nüsha tam bir Kur’an tercüme-
sidir ve içinde hiç tefsir yoktur. Sadece Arap-
ça kelimelerin Türkçe karşılığı konulmakla 
yetinilmiştir.18

Başka bir tercüme Topkapı Sarayı numara 
18’de kayıtlı olandır. Müstensihi, ketebede 
yazdığı bir cümlecik Arapça yazıda bile hata 
yapmıştır. Nüshayı yazdığı yer için Arap-
ça olarak “fi şehri Gelibolu” diye yazmıştır. 
Arapçada “şehr” kelimesinin “ay” manasın-
da olduğunu ve bizim şehir dediğimiz ke-
limenin Arapça karşılığının “medine” veya 
“beled” gibi bir kelime olması gerektiğini 
bilmemektedir. Verdiği 
rakamlarda da yanlışlık-
lar vardır. Bundan dola-
yı İnan, onun mütercim 
olmasını muhal görmek-
tedir. Müstensihin adı Pir 
b. Hızır’dır ve nüshayı 
Gelibolu şehrinde istinsah 
etmiştir. İstinsah tarihi ise 
901/1496’dır.19 

Türk ve İslam Eserleri 
Müzesi numara 508’de 
de bir nüsha vardır ki, 
ne yazanın adı ne de ta-
rihi vardır.20 Eser büyük 
oranda Topkapı 18’deki 
nüshaya benzemektedir. 
Bunların aşağı yukarı aynısı olan bir nüsha 
da Türk Dil Kurumu Kitaplığında yazmalar 
B.1’de bulunmaktadır.

Topkapı Sarayı Bahattin Ersin koleksiyonun-
daki nüsha numarasız ve tarihsizdir. Yine 
Topkapı 247 ve 252 numarada kayıtlı nüsha-
lar da tarihsizdir; aynı zamanda müstensih-
leri de yoktur. 252’yi vakfeden III.Osman’dır 
(1754-1758).

Görüldüğü gibi burada kendilerinden bah-

18 Bkz. İnan, Makaleler ve İncelemeler, II/143-144.

19 Bkz. İnan, Makaleler ve İncelemeler, II/144.

20 Bkz. Erdoğan, a.g.m., 48-49; Yaşaroğlu, a.g.e.,, 119.

settiğimiz nüshalar ve zikre gerek görme-
diğimiz daha başka bazı nüshalar,21 bütün 
bunlar birbirine çok yakın nüshalardır; her-
hangi bir orijinallikleri yoktur. Bunların kim 
tarafından tercüme edildiği bilinmemektedir. 
Bir kısmının müstensihi ve istinsah tarihi de 
belli değildir. Bunların tümünü, bir iki kay-
nağa irca etmek mümkündür.22 Genellikle 
bunların asıl kaynağının, Türk ve İslam Eser-
leri Müzesi 73 numarada kayıtlı ilk Türkçe 
Kur’an tercümesi olduğu söylenmektedir.23 
Zira aralarında müstensihlerden kaynakla-
nan bazı hatalardan ve küçük farklılıklardan 
başak ciddi bir fark yoktur. 

Öte yandan şunu da be-
lirtelim ki, bu nüshala-
rın esasları, Orta Asya’da 

oluşturulmuşlardır; kökü 
itibariyle oralıdırlar. Nite-
kim bunların bir kısmında 
yer alan bazı hikâyelerde 
bölge lehçesine ait özel-
likler bulunmaktadır. Bu 
da gösteriyor ki, bunlar 
esas itibariyle o bölgede 
oluşturulmuşlardır. An-
cak daha sonra bunlar bir 
şekilde -muhtemelen böl-
geden gelen âlimler vası-
tasıyla- Beyliklerin bulun-
duğu bölgeler ile Osmanlı 

topraklarına gelmiştir. Daha sonra da burada 
zaman zaman bazı müdahalelerle yeniden is-
tinsah edilmişlerdir.24 

Bu eserlerin tercüme kısımları, daha önce sözü-
nü ettiğimiz ilk Kur’an tercümesinin tarzı olan 
satırarası tercüme şeklinde yapılmışlardır.25 Bu 
da bu eserlerin bölgeden gelmiş olma veya on-
ları kopya etmek suretiyle oluşturulmuş olma 

21 Bkz. Erdoğan, a.g.m., 49-51; Yaşaroğlu, a.g.e.,, 92-96.

22 İnan, Makaleler ve İncelemeler, 148-149.

23 Bkz. Togan, Kur’an ve Türkler, 19-20; İnan, Bir İn-
celeme, 9-14; Hamidullah, Kur’an Tarihi, 86-89.

24 Bkz. İnan, Makaleler ve İncelemeler, II/165.

25 Demir, a.g.e., 75.
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ihtimalini güçlendirmektedir. Esasen bu anla-
yışın, Moğollarla birlikte Anadoluya gelen Ha-
rezimli ve Horasanlı âlimler tarafından getiril-
miş olabileceği söylenmiştir.26

b - Tefsirli Tam Kur’an Tercümeleri

Bunların ikinci kısmı ise, Kur’an-ı Kerim’in 
uzun tefsirlerle Türkçeye çevirilmesi şek-
linde olanlardır. Bunlar, genelde Arapça bir 
tefsirin Türkçeye tercümesinden ibarettir. 
Bu tür tercümelerde, Arapça bir kelimenin, 
Türkçe bir tek kelimeyle 
karşılanmasından ziyade, 
bütün bir âyetin uzun 
cümlelerle açıklanma-
sı esas alınmıştır. Bunun 
için, daha ziyade Ebu’l-
Leys es-Semerkandi’nin 
(v.383/993) Tefsiru’l-
Kur’ani’l-Azim adlı tefsiri 
tercih edilmiştir.27 

Richart Hartman, bu tef-
sirin, Araplar arasında 
çok yaygın olmadığı hal-
de Türkler tarafından bu 
kadar çok tercih edilip 
tercüme edilmesine dikkat çekmiş, fakat 
bunun neden olabileceğini açıklamamıştır. 
Kâtip Çelebi, aşağıda da geleceği gibi bu tef-
sirin ilk önce İbn Arapşah tarafından tercü-
me edildiğini ve İbn Arabşah’ın da hayatının 
önemli bir kısmını Semerkant’ta geçirdiği-
ni yazıyor. Buna istinaden İnan, bu tefsirin 
seçilmiş olmasını, İbn Arabşah’ın tahsilini 
orada yapmış olmasıyla izah edilebileceğini 
söylemektedir.28 Bunun yanında ayrıca tefsi-
rin bir Türk âlime ait olması ve müellifinin 
Hanefi mezhebine mensup olması da etkili 
olmuş olabilir. Daha çok, Tefsiru Ebi’l-Leys 

26 İnan, Kur’an’ın Eski Türkçe ve Oğuz-Osmanlıca 
Çevirileri Üzerine Notlar“, 88; Demir, a.g.e., 75.

27 Topaloğlu, Muhammed b. Hamza, I/3; İnan, Bir İn-
celeme, 15; ay. mü. Kur’an’ın Eski Türkçe Çev. 89; 
Kara, a.g.m., 27-28.

28 Bkz. İnan, Makaleler ve İncelemeler, 150.

es-Semerkandi diye bilinen29 eserin, hacminin 
mutavassıt, ibarelerinin açık ve özlü olması30 
da tercih sebepleri arasında zikredilebilir. 
Ayrıca el-Hâzin el-Bağdadi’nin (v. 741/1340) 
Lübabu’t-Te’vil fi Maani’t-Tenzil adlı tefsiri 
ile aslı Farsça olan Hüseyin el-Kâşifi’nin (v. 
803/1497) el-Mevahibu’l-Aliyye adlı tefsiri de 
Türkçeye tecüme edilmiştir. Şimdi bunları 
daha yakından görelim:

b1 - Cevahiru’l-Asdaf

C e v a h i r u ’ l - A s d a f , 
Osmanlı’nın erken dö-
nemlerinde yapılmış 

en önemli tercüme-
tefsirlerden biridir. Kütüp-
hanelerde pek çok nüshala-
rı bulunmaktadır.31 Ancak 
bu nüshaların kime ait ol-
duğu ve tarihleri hakkında 
ihtilaflar vardır; bu konu-
larda kesin bilgiler yoktur. 
Kuvvetli bir ihtimale göre 
telif tarihi 1405’tir.32 Zira 
eser, Candaroğulları’ndan 
İsfendiyar Beyin (1392-
1443) emriyle oğlu 

İbrahim’in tedrisi için yazılmıştır.33 Tam 
bir nüshası Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi 
kitaplığında bulunan bu tefsirin ne müelli-
fi kesin olarak bilinmekte, ne müstensihi, 
ne de istinsah tarihi. Kâtip Çelebi, “Emir 
İsfendiyar’ın arzusu ile o asrın ulemasından 
biri tarafından yapılmıştır” demekte, fakat 
bunun kim olduğunu tasrih etmemektedir.34 
Eserin yurt içi ve yurt dışı pek çok kütüpha-
nelerde nüshaları vardır. Eser üzerinde A. Za-

29 Tefsir ve müfessiri hakkında bilgi için bk. Muham-
med Hüseyin ez-Zehebi, et-Tefsir ve’l-Mufessirun, 
(Daru’l-Kutubi’l-Hadis, 1396/1976), I/224-226; 
Mehmet Sofuoğlu, a.g.e., 283.

30 Mehmet Sofuoğlu, a.g.e., 283.

31 Bkz. Yaşaroğlu, a.g.e.,, 89-90, 128.

32 Yaşaroğlu, a.g.e.,, 127.

33 Yaşaroğlu, a.g.e.,, 126-127.

34 Kâtip Çelebi, a.g.e., I/408.
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jaczkowski mühim bir çalışma yapmıştır.35

Cevahiru’l-Asdaf, ne satırarası tercümedir, 
ne de uzun uzadıya yorum yapılan tefsirler-
dendir; ikisinin ortasında bir esedir. Bazen 
kelime kelime tercümelerinde tefsir mahiye-
tinde cümleler bulunuyor. Mesela satır arası 
tercüme yapanlar  ibaresini, 
“eğer inanmayanlar işbu söze katı kayurmak-
tan” diye kelime kelime tercüme ederlerken, 
Cevahiru’l-Asdaf müellifi, “iman getürmezler-
se bu Kur’an’a kaygudan-zira dosttan ırak dü-
şeler sözüne kulak urmalar” diye çevirmiştir. 
Görülüyor ki bu müellif, kelime kelime ter-
cümeye bazen tefsir eklemeyi uygun görüyor. 
Mezkûr tercümede “esefa” kelimesini “kaygu-
dan” diye tercüme ettikten sonra “zira dosttan 
ırak düşeler, sözüne kulak urmalar” diye tefsir 
ediyor.36 Bu yönüyle Cevahiru’l-Asdaf, tercü-
me niteliğindeki eserlerle tefsir niteliğindeki-
ler arasında bir geçiş özelliği taşımaktadır.

Eserde Fatiha Sûresi’nin tercümesi şu şekil-
de verilmiştir: “Öğmeklik sena etmeklik 
Allahu Tealaya hasıldür ki o Allahü Teâlâ 
âlemleri besleyücüdür. Eyle Allah ki, rah-
mandür, yani rahmet edicidür dünyada 
ve ahrette; rahimdür mahsus kıyamet kü-
ninde, Kıyamet küninin padişahıdır, sana 
ibadet ederüz, senden inâyet dilerüz, bizi 
toğri yola klavuzla, şunların yoluna kla-
vuzla kim anlara sen in’am ettün, şunların 
yolundan sakla kim anlara gazap etmişsün 
(ya ol yola gitmekle azupturlar).”37

b2 - Ahmedi Dai ve Terceme-i Tefsir-i Ebi’l-
Leys es-Semerkandi

Asıl adı Ahmed b. İbrahim el-Aydıni el-
Germiyani olan bu zat, daha çok Dai mahlası-
nı kullanmış ve bu mahlasla meşhur olmuştur. 
Ahmed-i Dai, Germiyanoğullarından Yakup 
Beyin (v. 832/1428) sarayında yetişmiş; sonra 
Yıldırım Bayezid’in (v. 805/1402) himayesi-
ne girerek şehzade emir Süleyman’ın dini ve 

35 İnan, Makaleler ve İncelemeler, 145.

36 İnan, Makaleler ve İncelemeler, 145.

37 Yaşaroğlu, a.g.e.,, 128-129.

edebi ilim ve irfanının gelişmesine katkı sağ-
lamıştır. Şehzadenin 813/1410 tarihinde ve-
fatından sonra Çelebi Mehmet (v. 825/1421) 
ve II. Murad’ın (v. 855/1451) himayelerinde 
bulunmuş ve ilmiyle onlara hizmet etmiş, 
eserlerini onlara ithaf etmiş; böylece Osmanlı-
ların en mühim âlim, şair ve müfessirlerinden 
biri olmuştur.38 Vefat tarihi hakkında muhtelif 
bilgiler verilmiştir. Ancak 824/1421’den sonra 
öldüğü en kuvvetli olanıdır.39

Tefsirine gelince,40 Terceme-i Tefsir-i Ebi’l-Leys 
es-Semerkandi adındaki tefsir, adından da 
anlaşıldığı gibi Ebu’l-Leys es-Semerkandi’nin 
Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim adlı eserinin tercüme-
sidir. Nuruosmaniye Kütüphanesi 137 numa-
rada kayıtlı olan nüsha,41 tek bir ciltten ibaret 
olup, 604 adet varaktan ibarettir. Sayfalar 33 
satır olup, yaldızlı, siyah ve kırmızıçizgi cetvel-
lidir. Sûre başlıklarında kırmızı, diğer yerlerde 
siyah mürekkep kullanılmıştır. Âyetler hare-
kelidir ve soluk kırmızıçizgilerle belirlenmiş-
tir. Eserin sekizinci sahifesinde, “ta buna mut-
tali olanlar faide tutup bu fakir Dai’ye bir dua 

38 Hayatı hakkında geniş bilgi için bkz. Bursalı Meh-
met Tahir, Osmanlı Müellifleri, II/171-172; Günay 
Kut, “Ahmed-i Dai”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi DİA, c. 2 (İstanbul: TDV Yayınları, 
1989), 56; İsmail Hakkı Ertaylan, Ahmed-i Dai’nin 
Hayatı ve Eserleri, (İstanbul: 1956); 1-9, 140-149, 
341-348; Türk Tarihi, “Ahmed-i Dai” maddesi, 
Kâtip Çelebi, a.g.e., 789; Bilmen, a.g.e., II/548; İs-
hak Yazıcı, “Tefsiru Ebi’l-Leys Tercemeleri Hakkın-
da Kısa Bir Araştırma”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi, (Samsun: 1992), sy. 6, 79 
vd.; Demir, a.g.e., 466-467.

39 Kut, a.g.md, 56.

40 Abdülbaki Çetin, Ahmed-i Dai, Musa el-İzniki ve 
İbn Arapşah’a atfedilen tefsirler üzerine yaptığı 
araştırmaların sonunda, Terceme-i Tesir-i Ebu’l-
Leys es-Semerkandi ve Enfesü’l-Cevahir adıyla 
bilinen tefsirlerin hiçbirinin Ahmed-i Dai’ye ait ol-
duğunu kaydetmez. Ona göre bu tefsirler Musa el-
İzniki’ye aittir. (Bkz. Abdülbaki Çetin, “Ebu’l-Şeys 
Semerkandi Tefsirinin Türkçe Tercümesi Üzerine”, 
Türkiyat Araştırmaları Dergisi, s. 85).

41 Diğer nüshalar için bkz. Abdurrahman Özkan, 
“Ahmed-i Dai’nin Tefsir Tercümesinin Manzum 
Mukaddimesi ve Dil Özellikleri”, Selçuk Üniversitesi 
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırma-
ları Dergisi, sy. 11, (Konya-2002), 4.
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hediye kıla” denildiğinden hareketle, eserin 
Dai’ye olduğu iddia edilmiştir.42 Ancak, bura-
daki “dai”nin Ahmed-i Dai’yi göstermediği ve 
dolayısıyla bunun, eserin Ahmed-i Dai’ye ait 
olduğunu göstermesi bakımından yeterli bir 
delil olmadığı da söylenmiştir.

Eserin başında manzum bir mukaddime 
vardır. Burada dört ayrı bölüm vardır; “der 
beyan-ı…” diye başlayan bölümlerin ilki 
Allah’a hamd ve sena, ikincisi Peygamberi-
mizin natı, üçüncüsü ise sahabenin vasıfla-
rıyla ilgilidir. Dördüncü 
başlık ise beyan-ı sebeb-i 
terceme-i kitap adını taşı-
maktadır. Müellif burada 
eseri neden tercüme ettiği-
ni açıklamaktadır.43

Tefsir kısmına gelince, mü-
ellif tefsire istiaze ile baş-
ladığını, çünkü Allah’ın 
Kur’an okunduğunda is-
tiaze yapmasını Peygam-
bere emrettiğini, bu emir 
yerine gelsin diye kendi-
sinin de böyle yaptığını 
belirtmiştir.44 Sonra isti-
aze ve besmele hakkında 
uzun uzun bilgiler vermiş, 
sebeb-i nüzullerini, havas ve ehemmiyetlerini 
misaller, hadisler ve âyetlerle tafsil etmiştir.

Eserin istinsah kaydında istinsah tarihi ola-
rak 1165/1751 tarihi verilmeketdir.

Ahmed-i Dai, manzum kısımda bu eserini 
Timurtaş Paşaoğlu Umur Beyin emir ve teş-
vikiyle yaptığını belirtmektedir.45 

Tercümede zaman zaman tasarruflar yapılmış, 
müdahalelerde bulunulmuştur. Bu cümleden 

42 Bkz. Demir, a.g.e., 470.

43 Manzum mukaddimenin hususiyetleri için bkz. Er-
taylan, a.g.e., 67 vd; Mustafa Özkan, “Türk Dilinin 
Yayılma Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi”, (İstan-
bul: 1995), 204; Abdurrahman Özkan, a.g.m., 6. 

44 Demir, a.g.e., 471.

45 Bkz. Ertaylan, a.g.e., 67; Demir, a.g.e., 471.

olarak muhtelif rivâyet ve ravilerden bahset-
tiği gibi, Ebu’l-Leys’in sözlerinden de bahse-
der. Mesela “gel bu kez mana dürrlerinden 
al ki iflasdan kurtulasın. İmam Ebu’l-Leys 
rahmetullah müselsel senedle İbn Abbas’tan 
rivâyet kılar..” der ki, bu, eserinin doğrudan 
doğruya Ebu’l-Leys’ten bir tercüme olmadığı-
nı, belki büyük oranda ondan faydalanarak, 
onu esas tutarak diğer eserlerden istifadeyle 
yapılmış Türkçe yeni bir tefsir mahiyetinde 
olduğunu göstermeketdir. Esasen Dai diğer 
tercümelerinde de böyle davranmıştır. O 

tercümelerinde tasarruf 
yapmaktan, istediği yer-

lerde kendi fikrini, ken-
di düşünce ve kanaatini 
söylemekten, istediği yer-
leri de lüzumsuz, fayda-
sız görerek çıkarmaktan 
çekinmemiştir.46 

Metinde zaman zaman 
manzum parçalara da yer 
verilmiştir. 

Dai, tefsirinde yer yer su-
aller vazeder, ardından 
“bu fakir Dai eyle cevap 
verir ki” diyerek suale ce-
vap verir.47

Dai’nin kullandığı dil, bütün okuryazar olan-
ların rahatlıkla anlayabileceği sade ve basit 
bir dildir.48

b3 - Musa el-İzniki ve Enfesü’l-Cevahir 
Tercümesi

İsmi, Ebu’l-Fadl Musa b. Haci Hüseyin el-
İzniki’dir. Osmanlı medreselerinde iyi bir 
eğitim gördüğü, ayrıca tasavvuf alanında 
kendini geliştirdiği belirtilmiştir. Bu eğiti-
minin gereği olarak da hem zahir, hem de 
batın ilimlerle ilgili eserler yazmış, tedrisat 
yanında aynı zamanda irşad faaliyetlerinde 

46 Demir, a.g.e., 472.

47 Demir, a.g.e., 471.

48 Demir, a.g.e., 472.
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de bulunmuştur.49 Muhtemelen 833/1429 
tarihinde vefat etmiştir.50

Kütüphanelerimizde Musa el-İzniki’ye at-
fedilen bazı tefsir tercümeleri vardır. Ziya 
Demir bu konuda yaptığı araştırmada 
Enfesü’l-Cevahi’in Musa el-İzniki’ye ait ol-
duğunu tespit ettiğini söylüyor. Ancak ona 
atfedilen Terceme-i Tefsir-i Ebi’l-Leys es-
Semerkandi’nin ona ait olup olmadığının 
şüpheli olduğundan bahsediyor. Zira bunlar, 
Ahmed-i Dai’ye ait olduğu kesin olan tercü-
melerle aynıdır. Bu yüzden Demir, bunlar 
üzerine bir yorum yapmaktan kaçınmıştır.51 

El-İzniki’ye ait olan Enfesü’l-Cevahir ise, el-
Hazin el-Bağdadi’nin Lübabu’t-Te’vil fi Maani’t-
Tenzil adlı Arapça tefsirin tercümesidir.

Abddülbaki Çetin de Ebu’l-Leys tefsirinin 
Türkçe tercümeleri üzerine yaptığı olduk-
ça kapsamlı çalışmasında, gerek Ebu’l-Leys 
tefsiri tercümesinin, gerekse Hazin tefsirinin 
tercümesinin bunların ikisinin de Musa el-
İzniki’ye aidiyetinin kesin olduğunu söyle-
mektedir. Ona göre Enfesü’l-Cevahir, Musa 
el-İzniki’nin Ebu’l-Leys tefsirine yaptığı ter-
cümenin adıdır.52 

Eserin bu dönemlerde Kastamonu-Sinop 
bölgesinde hüküm süren İsfendiyar Bey’in 
oğlu İbrahim’in tedrisi için kaleme alındığı 
da söylenmiştir.53 Bu arada hatırlatalım ki 
Cevahiru’l-Asdaf için de aynı şey söylenmek-
te, yani İsfendiyar Bey’in, oğlu İbrahim’in 
tedrisi için bunu yaptırdığı kaydediliyor.54

Bir örnek teşkil etmesi açısından Fatiha 
Sûresi’nin tercümesini vermeyi uygun görü-
yoruz: “Hamd u sena ve şükr-ı la yuhsa ol 
Allah’a kim, cemi âlemin perverdigarıdır. İla-

49 Bkz. Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, 
II/13; Demir, a.g.e., 472.

50 Demir, a.g.e., 473.

51 Bkz. Demir, a.g.e., 473-474.

52 Çetin, a.g.m., 85.

53 Hakkında geniş bilgi için bkz. Yaşaroğlu, a.g.e., 
126-129. Ayrıca bk. Kâtip Çelebi, a.g.e., I/408; To-
paloğlu, “Kur’an-ı Kerim’in İlk Türkçe Tercümeleri 
ve Cevahiru’l-Asdaf”, 61 vd.

54 Bkz. Yaşaroğlu, a.g.e., 126-127.

hi sen cihet-i dünyada rahmansın ki, rahme-
tin aammdır, amma cihet-i ahrette rahimsin 
ki, rahmetin hastır Kıyamet güninin padişahı 
ve hâkimi oldur. Sana taparuz, yardım ve is-
met senden dilerüz. Bizi delalet kılgıl toğru 
rast yola, kim anda eğrilik olmaya; şol kim-
selerin tarikin kılıver kim sen anlara in’am 
edüp bu yolun mühliklerin ve şeytanların 
hilelerin ve nefsin hıyanetlerin bildirdin. Şol 
kimseler tarikin dilemezüz kim yol yavi kı-
lup gümrah olmuşlardır.”55

b4 - İbn Arabşah ve Terceme-i Tefsir-i 
Ebi’l-Leys es-Semerkandi

İbn Arabşah diye bilinen bu zatın asıl ismi Şiha-
buddin Ebu’l-Abbas Ahmed ed-Dımaşki’dir. 
Şam’da doğmuş ve orada eğitimini yapmıştır. 
Daha sonra bölgeyi istila eden Timur’un em-
riyle ailesiyle birlikte Semerkant’a götürül-
müştür. Orada da dönemin önemli üstadla-
rından muhtelif ilimler almış, bu arada Fars-
ça, Türkçe ve Moğolca öğrenmiştir. Çelebi 
Mehmet zamanında (816-825/1413-1421) 
Kırım üzerinden Edirne’ye gelmiş; burada Si-
mavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin (v. 1420), 
Molla Fenari (v. 1431), Abdülkerim Efendi 
(v. 1495), Burhanuddin Haydar gibi meşhur 
Osmanlı ulemasıyla birlikte ilim ve irfana 
hizmet etmiştir. On yıla yakın bir süre Çelebi 
Mehmet Efendi’nin hizmetinde ve himaye-
sinde bulunmuştur. Bu süre içerisinde Saraya 
önemli hizmetler yapmıştır. Ayrıca tedrisatla 
uğraşmış; bunların yanında önemli bazı eser-
leri Arapça ve Farsçadan Türkçeye çevirmiş-
tir. Tefsir-i Ebi’l-Leys es-Semerkandi’yi de bu 
dönemde tercüme ederek Çelebi Mehmed’e 
hediye etmiştir.56 Daha sonra Şam ve Mısır’a 
giden müellif, 854/1453 yılında Mısır’da ve-
fat etmiştir.57 

Kütüphanelerimizde Musa el-İzniki’ye ol-
duğu gibi İbn Arabşah’a da nispet edilen 

55 Yaşaroğlu, a.g.e., 130-131.

56 Hayreddin Zirikli, el-A’lam Kamusu Teracim 
li Eşheri’r-Ricali ve’n-Nisai Mine’l-’Arabi ve’l-
Musta’ribine ve’l-Musteşrikin, (Beyrut: 1389/1969), 
I/218; Demir, a.g.e., 474-475.

57 İslam Ansiklopidisi, a.g.md.; Kehhale, a.g.e., II/122.
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tercümeler bulunmaktadır.58 Ancak bun-
ların, Ahmed-i Dai’nin yaptığı tercümenin 
ufak-tefek bazı değişikliklerle yapılmış birer 
kopyası olma ihtimali üzerinde durulmuş-
tur. Abdülbaki Çetin de, Ebu’l-Leys tefsi-
rinin tercümelerinin Musa el-İzniki’ye ait 
olduğunu, ancak İbn Arapşah’a atfedilen 
nüshaların, el-İzniki’nin yaptığı tercüme-
nin ihtisarı olduğunu söylemektedir.59 Bazı 
araştırmacılar ise, Ebu’l-Leys tefsirinin, aynı 
zamanlarda Ahmed-i Dai 
dışında, ayrıca Musa el-
İzniki ve İbn Arabşah ta-
rafından da tercüme edil-
diğini söylemektedirler.60 
Dolayısıyla bu tefsir-
ler, daha önce tanıtılan 
Ahmed-i Dai’nin yaptığı 
tercümeyle aynı özellikleri 
taşımaktadırlar.61 

Burada Erzincan Milli Ki-
taplığın “tefsir 69” (umu-
mi 602)de kayıtlı olan ve 
Ebu’l-Leys Tefsirinden ter-
cüme edildiği anlaşılan bir 
nüshadan bir örnek vemek 
istiyoruz. Ancak önce şunu 
belirtelim ki, bu nüshanın 
mütercimi belli değildir ve 
ne zaman yapıldığı da meç-
huldür. Sadece Bayburt Ka-
lesi imamı Hacı Hasan Se-
yidi tarafından 937/1531 

58 Bkz. İnan, Makaleler ve İncelemeler, 146-148; Ya-
şaroğlu, a.g.e., 129.

59 Çetin, a.g.m., 85.

60 Bkz. İnan, Bir İncelemen, 15-16; ay. mü. Kur’an’ın 
Eski Türkçe Çev. 84, 88-90; Topaloğlu, Muhammed 
b. Hamza, I/3; ay. mü. Kur’an-ı Kerim’in İlk Türkçe 
Tercümeleri ve Cevahiru’l-Asdaf, 61 vd. Katip Çele-
bi, a.g.e., I/441; Hamidullah, Kur’an Tarihi, 91.

61 Bkz. İnan, Bir İncelemen, 15-16; ay. mü. Kur’an’ın 
Eski Türkçe Çev. 84, 88-90; Topaloğlu, Muham-
med b. Hamza, I/3; ay. mü. Kur’an-ı Kerim’in İlk 
Türkçe Tercümeleri ve Cevahiru’l-Asdaf, 61 vd. 
Katip Çelebi, a.g.e., I/441.

tarihinde istinsah edildiği belirilmiştir.62

“Vemtazu’l-yevme eyyuha’l-mucrimun” âyetinin 
tercümesi ve tefsiri bağlamında şunlar söy-
lenmektedir: “Seçülüngüz imdi mücrimler. 
Pes duzakların boyını kengraluban sol yolı 
dutalar tamıya giderler, behiştiler sağ yolı 
dutalar uçmağa giderler. Haberde gelmiştir 
ki, tamu ehli üç güruh ola; pirler, yiğitler, 
avretler. Evvel pirler yürüye, andan yiğitler, 
andan avretler. Yürüyenlerin sakalından tu-

tup ileteler, avretlerin 
saçından sürüyeler, çün 
tamu kapusuna varalar, 

mühlet dileyeler, eyde-
ler ki: bir zaman mühlet 
verüngüz içün ağlaşalım; 
eydeler: desturdur, ağ-
laşunguz. Öyle ağlaşalar 
ki, gözyaşından ırmaklar 
revan ola, eger gemiler 
bıraksalar yürüye…”63

b5 - Ebu’l-Fadl el-Bitlisi 
ve Terceme-i Tefsiru’l-
Mevahibi’l-Aliyye

İsmi, Ebu’l-Fadl M. B. 
İdris b. Hüsamuddin Ali 
b. Hasan en-Nahcivani 
el-Bitlisidir. Heşt Biheşt 
adlı eserin sahibi İdris-i 
Bitlisi’nin oğludur. İyi 
bir medrese eğitimi al-
mıştır. Muhtelif görevler 

üstlenmiş ve tedrisat işlerinde bulunmuştur. 
982/1574 tarihinde Hac için gittiği Şam’da 
vefat etmiş; cenazesi İstanbul’a getirilerek 
Tophane semtinde yaptırdığı caminin hazire-
sine defnedilmiştir.64

Ebu’l-Fadl el-Bitlisi, Hüseyin b. Ali el-Vaiz el-
Kâşifi’nin (v. 910/1514) hicri 900’lü yıllarda 
Farsça telif ettiği el-Mevahibu’l-Aliyye adlı 

62 İnan, Makaleler ve İncelemeler, 144-145.

63 Varak 42 (İnan, Makaleler ve İncelemeler, 145).

64 Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, III/8; 
Katip Çelebi, a.g.e., I/446; Kehhale, a.g.e., IX/32; 
Demir, a.g.e., 478-479.

TANZİMAT’TAN SONRA 
BAZI TEFSİRLER 

BASILDIĞI GİBİ, TEFSİR 
VE TERCÜMEYE OLAN 

RAĞBET DE ARTMIŞTIR. 
ANCAK BU DÖNEMDE 

İBADETLERİN 
TÜRKÇE KUR’AN 
TERCÜMELERİYLE 

İFA EDİLMESİ 
YÖNÜNDE BAZI 

TALEPLER GÜNDEME 
GETİRİLİNCE, 

KUR’AN TERCÜMESİ 
YASAKLANMIŞ; 

YAPILMIŞ OLANLARIN 
TAB’INA DA İZİN 
VERİLMEMİŞTİR.
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tefsirini65 Farsçadan Türkçeye tercüme eden 
ilk âlimdir. Tek nüshası İstanbul Üniversitesi 
Kütüphanesi Türkçe/1195 numarada kayıtlı-
dır. El-Mevahibu’l-Aliyye, Cevahiru’t-Tefsir li 
Tuhfeti’l-Emir Tercümesi, Tercemetu Tefsiri’l-
Vaiz el-Kâşifi gibi adları olan eser, Fatiha ve 
Kehf Sûresi arasını kapsamaktadır. Eser, 
içinde Fatiha tercümesi de bulunan edebi 
bir manzum mukaddimeyle başlar. Özetle 
burada Horasan’ın Herat bölgesinde pek çok 
âlimin yetiştiği, bunlardan birinin de Hüse-
yin el-Kâşifi olduğu belirtildikten sonra, bu 
zatın el-Mevahibu’l-Aliyye adında Farsça 
bir tefsir yazdığı, burada Kur’an’daki hazif, 
ızmar, tahsis, ta’mim, hakikat ve mecaz gibi 
pek çok hususun ve Tefsir usulünden bazı 
konuların açıkladığı söylenmiştir. Bitlisi daha 
sonra bazı dostların ısrarıyla bu kıymetli ese-
ri Türkçeye çevirdiğini belirtmiştir.66 

Eser sade bir dille tercüme edilmiş ve tefsirin 
aslına sadık kalınmaya özen gösterilmiştir. 
Âyetler çoğunlukla kelimeler halinde Türk-
çeye çevrilmiş, aynı üslupla Fatiha’dan başla-
yan bu cilt, Kehf Sûresi’nin tercümesiyle son 
bulmuştur.67

Fatiha Sûresi’nin tefsir ve tercümesi şöyle ya-
pılmıştır: “Ol Allah ismine ki, tapmağa müste-
hak ve sezavardır. Ancılayın Allah ki, bağışla-
yıcıdur, halka vücut ve hayat ve in’am idicidür 
anlara beka ve muhafazat-ı afatı…”68

Eser daha sonra da 1246 tarihinde Fer-
ruh İsmail Efendi (v.1256/1840) tarafın-
dan Türkçeye çevrilmiştir. Ferruh İsmail 
Efendi’nin69 tercümesi Tefsiru’l-Mevakıb adı 
ile muhtelif defalar tab’edilmiştir. Ebu’l-Fadl 
Muhammed’in tercümesi ise mahtut olup 
tab’edilmemiştir.70

65 Tefsir ve müfessiri için bkz. Bilmen, a.g.e., II/622-
623.

66 Bkz. Demir, a.g.e., 481.

67 Demir, a.g.e., 481.

68 Bkz. Yaşaroğlu, a.g.e., 134.

69 Bkz. Bilmen, a.g.e., II/740.

70 Geniş bilgi için bk. Yaşaroğlu, a.g.e., 133-134, 143-
146; Ayrıca bk. Kâtip Çelebi, a.g.e., I/308.

İsmail Ferruh’un Fatiha tercümesi ise şöy-
ledir: “Halka vücut ve hayat bahşedici ve 
beka ihsan edici ve havfden muhafaza edici 
Cenab-ı Ma’bud-i bilhak hazretlerinin ism-i 
şerifi ile tilavet-i Kur’an’a bed’ ederim.

1 - Ezelden ta ebede dek cümle olmuş ve ola-
cak hamd ü sena tamam ve kemaliyle cemi’ 
âlemlerin ins ve cin ve vuhuş ve tuyur ve siba 
ve sair hayavanat-ı berri ve bahriyi yaradıcı 
ve besleyici ve işlerini tertip edici Allah-ı 
azimüşşanadır…”71

b6 - Veli Efendizade ve Terceme-i Tefsiru’l-
Mevahibi’l-Aliyye

Müellifimizin ismi, Veliyyuddin Ali b. Veli 
es-Selaniki’dir. Veli Efendi (v.1545’ten sonra) 
daha çok muhasebe uzmanlığı alanında şöh-
ret bulmuştur.72 Bununla birlikte başta tefsir 
olmak üzere dini ilimlere de rağbeti olan bir 
kişidir. Nitekim aşağıda sözünü edeceğimiz 
tercümesinin başında “bu abduddaif… Ali b. 
Veli es-Selaniki, ilm-i tefsire ziyade talip ve 
nihâyetle rağıb oldukda..” diyerek, bu ilme 
olan ilgisini dile getirmektedir.73

Bursalı Mehmet Tahir (v.1925), bu zatın yu-
karıda sözünü ettiğimiz Hüseyin el-Vaiz el-
Kâşifi’nin Farsça el-Mevahibu’l-Aliyye adlı 
tefsirini iki cilt halinde 952/1545 tarihinde 
tercüme ettiğini, bunun harfi tercüme olma-
yıp, bazı istitradi bilgiler ilavesiyle tefsiri bir 
tercüme olduğunu söylemiştir.74 Ayrıca ter-
cümede bilhassa esbab-ı nüzul ile kıraat ih-
tilaflarına yer verildiğini belirtmiştir. Eserin 
bir nüshasının İnegöl’deki İshak Paşa Kütüp-
hanesinde bulunduğunu da ilave etmiştir.75

Demir, bu eserin bir nüshasının Nuruosma-
niye Kütüphanesi 70 numarada iki cilt ha-

71 Yaşaroğlu, a.g.e., 145-146.

72 Bkz. Katip Çelebi, a.g.e., I/362; Bursalı Mehmet 
Tahir, Osmanlı Müellifleri, III/284; Demir, a.g.e., 
481-482.

73 Bkz. Demir, a.g.e., 483.

74 Bkz. Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, 
III/284; Demir, a.g.e., 482.

75 Bkz. Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, 
III/284; Demir, a.g.e., 482.
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linde tam bir nüsha olarak bulunduğunu ve 
bunu incelediğini söylemektedir. Buna göre, 
birinci cildi 229, ikinci cildi 224 olmak üze-
re toplam 453 yapraktır. Her sayfada 25 satır 
vardır. Âyetler kırımızı çizgilerle belirlenmiş-
tir. Mukaddimede birinci cildin numarasız 
varakında “Ali b. Veliyyüddin’in Tefsir-i Hü-
seyin Kâşifi tercümesidir” denilerek, hem tef-
sirin sahibinin, hem de mütercimin adı tasrih 
edilmiştir.76 Buna rağmen, 
Kâtip Çelebi (v.1656), 
Ömer Nasuhi Bilmen 
(v.1971) ve Yaşar Macitoğ-
lu, el-Kâşifi’nin tefsirinin 
mütercimi olarak sade-
ce Ebu’l-Fadl el-Bitlisi’yi 
zikretmektedirler.77

Mütercim, mukaddimede, 
mühim bir müfessir oldu-
ğunu belirttiği Hüseyin el-
Kâşifi’nin tefsirine muttali 
olduktan sonra onu çok 
beğendiğini ve Farsçadan 
Türkçeye çevirmeyi istedi-
ğini belirtiyor. Ancak işle-
rinin çokluğu nedeniyle ilk 
zamanlar fırsat bulamadığı bu isteğini daha 
sonra gerçekleştirdiğini ve sahih ve meşhur 
olan peygamber kıssaları ve sebeb-i nüzulleri 
mülahhas ve muhtasar vech ile zikrettiğini 
söylüyor. Ayrıca Asım-Hafs kıraatini esas al-
dığını ve herkesin anlaması için meşhur ve 
münasip Türkçe lafızlarla tercümeyi yaptı-
ğını kaydediyor.78 Eserin birinci cildi Fatiha 
ile başlayıp Kehf ile bitmekte, ikinci cildi ise 
Meryem ile başlayıp Nas ile bitmektedir.79

Burada hatırlatalım ki, benzer ifadeler el-
Bitlisi’nin yaptığı tercümede de geçmektedir.

Burada önemli gördüğümüz bir kaç Türkçe 
tefsire daha işaret etmek istiyoruz:

76 Demir, a.g.e., 483.

77 Bkz. Katip Çelebi, a.g.e., I/446; Bilmen, a.g.e., 
II/622; Yaşaroğlu, a.g.e., 114.

78 Bkz. Demir, a.g.e., 483-484.

79 Demir, a.g.e., 484.

b7 - Diğer bir tefsirli Kur’an tercümesi Aynu’l-
Hayat adını taşımaktadır. Eserin istinsah 
tarihi 864/1459’dur. Aziz Mahmud Hüdai 
Kütüphanesinde (No 48) eserin üçüncü cil-
dinin bir nüshası vardır ve Kehf Sûresi’nin 
ortasından başlamaktadır. Bu nüshanın ba-
şında Tefsir-ı Ayni’l-Hayat’ın üçüncü cildi 
olduğu belirtilmektedir. Tercümede âyetler 
kelimelere ayrılmış ve daha ziyade kelime 

kelime tercüme yapıl-
mıştır. Cildin sonundaki 
kayda göre, müstensih 

Muhammed İbn Hasan 
Eknafi’dir. Kâtip Çelebi 
ise sadece “Aynu’l-Hayat 
fi Tefsiri Necmüddin-ı 
Razi” adlı bir eserden 
söz etmektedir. Bu eserin 
Türkçesine ait bir kayıt 
ise yoktur.80

b8 - Bunlardan başka 
“Tefsiru’l-Kaşani” diye 
meşhur olup “Te’vilatu’l-
Kur’an” veya “Te’vilatu 
Kaşaniyye” ismini taşıyan 
ve Kemaluddin Abdurrez-

zak el-Kaşi es-Semerkandi’ye (v.887/1468) 
ait olan bir tefsir daha var ki bu tefsir, İs-
mail Ankaravi’nin manevi oğlu kabul edilen 
Ali Rıza Doksanyedi tarafından “Tercemetu 
Tefsiri’l-Kaşani” veya Te’vilat-ı Kaşaniyye adı 
ile Türkçeye çevirilmiştir. Tercüme basılma-
yıp halen mahtut olarak durmaktadır.81 An-
cak daha sonra Eser, İsmail Ankjaravi’nin 
mahdumu Muhammed Vehbi Güloğlu ta-
rafından latinize edilerek 1988 yılında 
Ankara’da basılmıştır.

b9 - Zübde-i Asar-ı Mevahib ve’l-Envar adlı 
tefsiri tercüme de işaret edilmesi gereken 
önemli bir eserdir. Eserin mukaddimesin-
de belirtildiğine göre, müellifin ismi Ahmet 

80 Yaşaroğlu, a.g.e., 135.

81 Bedreddin Çetiner, “Nazratun İla Tercemeti Tefsiri’l-
Kur’an Fi Türkiya”, en-Nedvetu’l-Alemiyye Havle Terce-
meti Maani’l-Kur’ani’l-Kerim, (1395 h.), 157.

1923 YILINDA 
CUMHURİYETİN 

İLANININ ARDINDAN 
BUGÜNE KADARKİ 
YAKLAŞIK 80 YILLIK 

DÖNEMDE YAPILMIŞ 
OLAN TERCÜME VE 

TEFSİRLER, OSMANLI 
DÖNEMİNDE 

YAPILANLARIN KAT 
KAT FEVKİNDEDİR. 
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Salih İbn Abdullah’tır. Bağdat’ta vaizlik ya-
pan bu zat, Vezir İbrahim Paşa’nın (1758-
1759) arzusu üzerine Yakub u Çerhi’nin 
(v.851/1447) tefsirinden Amme ve Tebare-
ke cüzlerini Türkçeye tercüme etmiştir. İb-
rahim Paşa bu tercümeyi çok beğenmiş ve 
müelliften Kur’an’ın tümünü Türkçeye ter-
cüme etmesini istemiştir. Müellif bu istek 
üzerine Envaru’t-Tenzil, Mevahibu’l-Aliyye, 
Mevahibu’l-Ledunniye ve haşiyelerini, ayrıca 
daha başka muteber eserleri araştırarak bir 
senede bu tercümeyi meydana getirmiştir. 
Müellif en çok Kadi Beydavi’nin (v.685/1286) 
Envaru’t-Tenzil’i ile Hüseyin Kâşifi’nin 
Mevahibu’l-Aliyye’sinden istifade ettiğinden 
eserine Zübde-i Asari’l-Mevahib ve’l-Envar 
adını vermiştir.82 1096/1684 yılında bitirilen 
eserin, başta İstanbul Üniversitesi kütüpha-
nesi olmak üzere muhtelif kütüphaneleri-
mizde yazma nüshaları vardır. Eserin ayrıca 
1292’de bir taşbasma tab’ı yapılmıştır.83 

Eserde Fatiha Sûresi’nin tefsir ve tercüme-
si şu şekilde verilmiştir: “İbadete müstehak 
olan Tanrının adıyla başlarım, halk üzere 
vücut ve hayatla in’am iden anları beka ile 
esirgeyüp afattan hıfz eden…”84 

b10 - Türkçe olup da tab’edilen ilk Kur’an 
tercüme ve tefsiri ise, Ayntablı Mehmet 
Efendi’nin (v.1699) “Tefsir-i Tıbyan” 
tercümesidir.85 Bu eser, Hıdır b.Abdırrahman 
el-Ezdi’nin (v.773/1371), hicri 773 yılın-
da yazdığı “et-Tıbyan fi Tefsiri’l-Kur’an” 
adlı tefsirin Türkçeye yapılmış çevirisidir.86 
Tercümenin tarihi 1110/1698’dir. Müter-
cim, Tefsirin mukaddimesinde Ayntap ve 
Sivas’ta ilimle meşgul olduğunu, daha son-
ra İstanbul’a geldiğini, buraya geldiğinde 

82 Yaşaroğlu, a.g.e., 131.

83 Yaşaroğlu, a.g.e., 131-132, ayrıca 146.

84 Yaşaroğlu, a.g.e., 132.

85 Eser, 1956 yılında, Süleyman Fahir tarafından Kur’an-ı 
Kerim Meali ve Tefsiri adı ile sadeleştirilmiş olarak 
tab’edilmiştir. Daha sonra da, Ahmet Davudoğlu eseri 
1980 yılında dört cilt halinde yayınlamıştır.

86 Geniş bilgi için bk Yaşaroğlu, a.g.e., 135-137, 141-
142.

o devrin şeyhülislamı Minkarizade Yahya 
Efendi’nin (v. 1677) delaletiyle padişah ile 
görüştüğünü, ondan sonra Tefsir-i Tibyan’ı 
tercüme edip iki nüsha halinde hazırladı-
ğını, birini hükümdara takdim ettiğini, di-
ğerini de halkın okuması için vakfettiğini 
kaydetmektedir.87 Tefsir ile karışık bir ter-
cümedir. Üslubu da çok eskidir.88 

Fatiha Sûresi’nin tercüme ve tefsirini şöyle 
yapmıştır: “Okurun yahut başların ol Allah-ı 
Teala’nın ismiyle ki, kâffe-ı halka rızık ve ni-
met îsâliyle rahmet edicidir. Ve yevm-i kıya-
mette müminlere rahmet edicidir…”89 

B - Tanzimat Dönemi

Tanzimat’tan sonra bilhassa Garbı takliden90 
pek çok hususta gelişmeler ve değişmeler 
olduğu gibi, başta Kur’an ve onun tefsirleri 
olmak üzere dini eserlerin anadile tercüme-
si işinde de gelişmeler olmuştur. Bu değişim 
ve gelişimin bir sonucu olarak Tanzimat’ın 
ilanından yalnızca iki yıl sonra, 1841-
1842 yıllarında daha önce sözünü ettiği-
miz Tefsir-i Tibyan Kahire’de 4 cilt halinde 
tab’edilir. Bu tercümenin, o zamanki siyasi 
ve sosyal gelişmelere paralel olarak yavaş 
yavaş halk tarafından ilgi ve rağbet gördüğü 
anlaşılıyor. Bundan dolayı söz konusu tef-
sir birkaç kez daha basıldığı91  gibi, bir süre 
sonra İsmail Ferruh’un Tefsir-i Mevakıb/
Terceme-i Tefsir-i Mevahib adlı tercümesi 
ve benzeri başka tefsirler de basılır.92

87 Yaşaroğlu, a.g.e., 136.

88 Kamil Miras, “Kur’an Tercümesi Hakkında Tari-
hi Hatıralar ve İlmi Hakikatler”, Sebilurreşad, II 
(1949), sy.38, 194.

89 Yaşaroğlu, a.g.e., 136-137.

90 Ergin, a.g.e., V/1917.

91 Muhammed Hamidullah, Kur’an-ı Kerim Tarihi, 
(Çev. Salih Tuğ), (İstanbul: İFAV Yayınları, 1993), 
195-196.

92 Bk. Cumbur, “Kur'an-ı Kerim'in Türk Dilinde Ba-
sılmış Terceme ve Tefsirleri”, 124; Ergin, a.g.e., 
V/1927; Miras, Kur’an Tercümeleri Hakkında 
Hatıralar, 194; Topaloğlu, Muhammed b.Hamza, 
I/4; İhsanoğlu, Medhalun, 20; Osman Keskioğlu, 
“Kur’an-ı Kerim ve Başka Dillere Çevirilmesi Konu-
sunda Açıklamalar”, Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Anla-
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1875-77 yılları arasında ise önce Ahmet 
Salih İbni Abdillah’ın Zübdetu’l-Asari’l-
Mevahib ve’l-Envar adlı tercümesi 2 cilt 
halinde İstanbul’da basılmıştır. Ardından da 
yine aynı yılda Muhammed Hayruddin Han 
Hindi Haydarabadi’nin Kitabu’t-Tefsiri’l-
Cemali ale’t-Tenzili’l-Celali93 adlı tercüme-
si tab’ edilir. Tefsir 4 cilt halinde Kahire’de 
basılmıştır.94 

Bu dönemde bunlardan başka tercümeler 
de zuhur etmiştir. Ancak bunlar Kur’an’ın 
tamamının değil, bir kısmının tercümesin-
den ibarettir. Eskişehirli Osman Necati’nin 
Tefsiru’n-Necat adıyla bilinen tefsirli Kur’an 
tercümesi (İstanbul, 1871) ile Mirza Meh-
med Şefi’in Mişkatu’l-Hayat fi Tefsiri’l-Ayat 
(İstanbul, 1873) adlı çalışmaları bunlardan 
bazılarıdır.95 

Sırrı Paşa Giridi (v.1895) de bu dönemde 
değişik sûrelerin tefsirini yapıp neşretmiştir. 
Müellif, Fahreddin Razi’nin (v. 606/1209) 
Mefatihu’l-Ğayb’ini esas alarak Kur’an’dan 
muhtelif sûrelerin tercüme ve tefsirini 
yapmıştır.96 Sırr-ı Furkan/Tefsir-i Sûre-i 
Furkan (İstanbul, 1896), Sırru’l-İnsan/
Tefsir-i Sûre-i İnsan, (İstanbul, 1896), 
Ahsenu’l-Kasas/Tefsir-i Sûre-i Yusuf, (İs-
tanbul, 1893), Sırru’l-Meryem/Tefsir-i 
Sûre-i Meryem, (Diyarbakır, 1894), Sırr-ı 

mı (Meal), (Ankara: DİB Yayınları, 1983), XXII.

93 Bu tefsirin aslı Arapça olup, Fethu’r-Rahman adını 
taşımaktadır. Müellifi Sadruddin Muhammed İbn 
Abdillah’tır. Hicri 882 yılında yazılan tefsir, Ah-
med b. Abdurrahman Şah Veliyyullah ed-Dihlevi 
(v.1176/1762) tarafından Farsçaya aktarılmıştır. 
(Yaşaroğlu, a.g.e., 147-148; Çetiner, a.g.tb. 157).

94 Yaşaroğlu, a.g.e., 99.

95 Diğerleri için bk. Müjgan Cumbur, “Türkçe Kur’an 
Tefsir ve Çevirileri Bibliyografyası”, Yeni Yayınlar Ay-
lık Bibliyografya Dergisi, c.IV, sy.4, (Ankara, 1959), 
111 vd.; Dücane Cündioğlu, “Matbu Türkçe Kur’an 
Çevirileri ve Kur’an Çevirilerinde Yöntem Sorunu”, 
II.Kur’an Sempozyumu, Tebliğler-Müzakereler, 4-5 
Kasım 1995, Bilgi Vakfı, (Ankara: 1996), 165-166.

96 İsmail Kılıç, Girtili Sırrı Paşa’nın Ahsenü’l-Kasas 
İsimli Eseri ve Tefsir İlmindeki Yeri, (Basılmamış Yük-
sek Lisans Tezi), (İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü), 
(İstanbul: 2000), 29.

Kur’an97 (İstanbul, 1886-1887) ve Sırr-ı 
Tenzil (Diyarbakır, 1895) bunlardandır.98 

Ayrıca Şeyhulislam Musa Kazım Efendi’nin 
(v.1920) küçük bir ciltten ibaret “Safvetu’l-
Beyan” isminde natamam bir tefsir ve tercü-
mesi de basılmıştır.99 Eser, Fatiha ve Bakara 
sûrelerini kapsamaktadır. Bereketzade İs-
mail Hakkı (v.1918) da, Kur’an’ı “Envaru’l-
Kur’an”100 adı ile tercüme etmiştir.101 

C - Kur’an Tercümesinin Yasaklanması

Daha evvel, Osmanlı medreselerinde ilim dili 
olarak Arapçanın kullanıldığını ve tedrisatın 
bu dil ile yapıldığını belirtmiştik. Bu durum, 
XX. yüzyılın başlarına kadar böyle devam 
eder. Ancak Tanzimat ile beraber, yavaş ya-
vaş milli duyguların ağır bastığı ve önplanda 
olduğu yeni akımların belirdiği bilinmekte-
dir. Öncelikle ve özellikle Edebiyat alanında 
ortaya çıkan bu anlayış, kısa sürede diğer bü-
tün alanlara da sirâyet eder. Bu arada Kur’an-ı 
Kerim’in de bu anlayış istikametinde, yeni-
den tercüme edilmesi hususu gündeme ge-
lir. Esasında, bu dönemde gündeme gelen ve 
uzun süre gündemdeki önemli yerini koru-
yacak olan bu anlayış, samimi olarak, Türk 
milletinin idrakine Kur’an’ı bütün mana ve 
mefhumlarıyla sunmak gibi bir düşünceden 
kaynaklanmıyordu. Esasen senelerden beri 
Kur’an-ı Kerim Türkçeye tercüme edilegel-

97 Bu eser, Fahruddin er-Razi’nin “Mefatihu’l-Ğayb” 
adlı tefsirinin bazı kısımlarının tercümesinden iba-
rettir. (Çetiner, a.g.m., 156).

98 Hamidullah, Kur’an-ı Kerim Tarihi, 196-197.

99 İstanbul, 1335/1919. Müellifin Ayrıca, İhlâs ve 
Alak sûrelerinin tefsir ve tercümesinden ibaret, 
16 sayfalık bir çalışması vardır. Bu da, 1334/1918 
tarihinde İstanbul’da tab’ edilmiştir. (Hamidullah, 
Kur’an-ı Kerim Tarihi, 199).

100 (İstanbul: 1331/1913).

101 Saffet Aksu, “Kur’an Tercümesine Dair”, Sebilurre-
şad, X (1957), sy. 240, 226; Ergin, a.g.e., V/1927, 
1929 (6 nolu Kur’an tercümesi); Cumbur, “Kur'an-ı 
Kerim'in Türk Dilinde Basılmış Terceme ve Tefsir-
leri”, 124; Ömer Rıza Doğrul, Kur’an Nedir, (Os-
manlıca), (İstanbul: 1345/1927), 96; Keskioğlu, 
Kur’an’ın Başka Dill. Çev. XXII-XXIII. Bu dönemde 
yapılmış başka tefsir ve tercümeler de vardır. Bk. 
Hamidullah, Kur’an-ı Kerim Tarihi, 195-200.
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mişti ve kütüphanelerimizde bunların pek 
çok nüshası mevcuttu. Bu görüş ve anlayışın 
esas gayesi, ibadetlerde de Kur’an’ın Türkçe 
olarak okunması, başka bir ifadeyle, ibadet-
lerin Türkçeleştirilmesiydi.102 Bu yüzden ola-
cak ki, o zamanlar buna pek çok kişi karşı 
çıkmış, bu aşırı tepki karşısında, bu fikri sa-
vunanlar daha ileri gidememişlerdi. 

Onların bu gayesini sezen sultan Abdulha-
mit Han (v.1918), bizzat kendisi bu harekete 
engel olmuş ve Kur’an’ın Türkçeye tercüme-
sine, bu niyetten dolayı izin vermemiştir.103 
Gazeteci Ahmet Agayif’in (v.1939) Jön Türk 
gazetesinde Kur’an’ın Türkçeye tercüme 
edilmesi gerektiği konusunda yaptığı ısrarlı 
yayınlar üzerine, dönemin şeyhulislamı da 
yayınladığı fetvayla Kur’an’ın Türkçeye ter-
cümesine mani olmuştur.104 Osman Ergin 
(v.1961), bu dönemde Kur’an’ı tercümeye 
teşebbüs edilmeyişin sebeplerinden birinin 
de, Maarif Nezaretindeki Encümen-ı Teftiş 
ve Muayene veya Meşihat-ı İslamiyye daire-
sindeki Tetkik-ı Müellefat-ı Şer’iyye’nin san-
sür uygulaması olduğunu söylüyor. Gazete, 
mecmua veya kitaplarda yer alacak böyle bir 
teşebbüsün, bu heyetlerin sansürüne takıla-
cağını belirtiyor.105 İbrahim Hilmi (v.1963) 
de kendine ait olan Kütübhane-ı İslam ta-
rafından Osmanlıca olarak basılan Kur’an 
tercümesinin mukaddimesinde buna işaret 

102 Bekir Topaloğlu, Dini Sohbetler, (İstanbul: Nesil 
Yayınları, MMMMM), 199.

103 Bkz. Samuel M.Zwemer, Studies in Popular İs-
lam, (London: 1939), 95; M.Salih el-Bindak, el-
Musteşrikun ve Tercemetu’l-Kur’ani’l-Kerim, (Lüb-
nan: 1400/1980), 69; Ali es-Sadık Haseneyn, 
“Lemhaetun Tarihiyyetun An Teracimi Maani’l-
Kur’ani’l-Kerim”, en-Nedvetu’l-Alemiyye Havle Ter-
cemati Maani’l-Kur’ani’l-Kerim, (İstanbul: 1395), 
166-167.

104 Zwemer, a.g.e., 96-97; Ergin, a.g.e., V/1927; el-
Bindak, a.g.e., 69-70; Hidâyet Aydar, Kur’an-ı 
Kerim’in Tercümesi Meselesi, (İstanbul: Kur’an Oku-
lu Yayıncılık, 1996), 111. Daha başka tartışmalar 
için bk. Dücane Cündioğlu, Türkçe Kur’an ve Cum-
huriyet İdeolojisi, (İstanbul: 1998), 27-28, dipnot 
2.

105 Ergin, a.g.e., V/1923.

ediyor ve hükümetin yaptığı mânialardan 
söz ediyor.106 

Kur’an-ı Kerim’in tercümesi, sadece bu dö-
nemde ve kısa bir süre için yasaklanmıştır. 
Bunun sebebi de yukarıda belirtilmiştir. Bu-
nun dışında Osmanlılar döneminde Kur’an’ı 
tercüme etmenin yasaklandığı veya böyle bir 
teşebbüsün engellendiği hiçbir devir yoktur.

Şâyet o zamanlar böyle bir niyet izhar edil-
meseydi, yani ibadetlerin, Kur’an’ın Türkçe 
tercümesiyle yapılması gerektiği anlayışı ileri 
sürülmeseydi, dolayısıyla o günkü iktidarın 
konuya yaklaşımı menfi olmasaydı ve mat-
buat üzerinde bu derecede baskı bulunma-
saydı, belki de daha fazla Kur’an tercümesi 
vücuda getirilebilecekti.

D - Meşrutiyet Dönemi

Meşrutiyetin ilanından (1908) ve 
Abdülhamid’in hal’inden (1090) kısa bir 
süre sonra yeni tercümeler zuhur etti. Bunda 
halkın daha evvelki tercümelere gösterdiği 
ilginin de payı olsa gerektir. O günkü ulema-
nın bu fikre karşı çıkmayıp destek vermesi, 
kaydedilmesi gereken önemli bir noktadır. 
Bu ahval arasında 1908’de “Tafsilu’l-Beyan” 
adında bir tercüme zuhur eder. Tercüme-
yi hazırlayan Süleyman Tevfik el-Hüseyni 
(v.1939), 1897 yılından beri herkesin an-
layacağı tarzda bir tefsir üzerinde çalıştığı-
nı, ancak 1907 yılında bitirdiği tefsirinin 
tab’ına dönemin şeyhulislamı Cemaleddin 
Efendi’nin (v.1919) izin vermediğini söy-
ler. Süleyman Tevfik, aynı zamanda falcılık, 
muskacılık gibi uğraşları olan ve bu konular-
da esereler veren bir zattır.107 

Zwemer’in (v. 1952) kaydettiğine göre, Ab-
raham (v. 1913) isminde acem menşeli bir 
ermeni misyoneri, 1910 yılı dolaylarında 
Bulgaristan’ın Varna şehrinde Türkçe bir 

106 Türkçe Kur’an-ı Kerim Tercümesi, (Bir heyet-ı ilmi-
ye tarafından hazırlanmış, İzmirli İsmail Hakkı ta-
rafından tetkik ve tashih edildikten sonra Osman-
lıca olarak basılmıştır.), Marifet Matbaası, İstanbul, 
1344/1926. 3.

107 Cündioğlu, Matbu Türkçe Kur’an Çevirileri, 171-172.
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Kur’an tercümesi neşretmiştir. Bunun bir say-
fasında Kur’an tercümesine, karşı sayfasında 
ise İncil’in Türkçe tercümesine yer vermiştir. 
Tercümede ne Kur’an’ın Arapça orijinaline, 
ne de İncil’in Yunanca orijinallerine yer ve-
rilmemiştir. Kur’an-ı Kerim daha hacimli 
olduğundan, İncillerle karşılıklı tercümeler 
kitabın sonuna kadar sürüp gitmemiştir. İn-
ciller bitince sadece Kur’an tercümesi devam 
etmiştir.108 Zwemer, böyle bir eserin neşro-
lunmasındaki gayeyi şöyle açıklıyor: Türkle-
re İncil verildiğinde bunu yakıyorlardı. Buna 
mani olmak için İncillerin içine Kur’an-ı Ke-
rim sokmayı düşünmüştür.109

Bu dönemde tefsiri bir şekilde yapılan Kur’an 
tercümeleri yanında tefsirden hali olarak ya-
pılanlara da rastlanmaktadır. Meşrutiyetin 
başında Giritli olan fakat kimliği belli olma-
yan bir zatın Fransızcadan yaptığı natamam 
bir tercüme böyledir. Bu tercümenin sadece 
birkaç forması yayınlanabilmiştir.110 

Kütübhane-ı İslam sahibi Tüccarzade İbra-
him Hilmi tarafından Kur’an-ı Kerim Terce-
mesi adı ile Birinci Dünya Savaşının başla-
rında neşredilen tercüme de böyledir ve sa-
dece Türkçe metinden ibarettir. Tercümenin 
1926’daki baskısında ise ismi Türkçe Kur’an-ı 
Kerim Tercümesi olarak kaydedilir.111 Tüccar-
zade İbrahim Hilmi, her ne kadar Tercümeyi 
bir heyet-ı ilmiyeye hazırlattığını söylese de, 
aslında tercümeyi Zeki Megamiz adında Su-
riyeli bir Hristiyan yapmıştır.112 

Bu dönemde yapılmış Kur’an tercümeleri 
bunlardan ibarettir. Ancak başta İslam Mec-
muası, Sırat-ı Müstakim (daha sonra Sebilur-
reşad) olmak üzere dini muhtevalı dergilerde 
bazı âyet ve sûrelerin, tefsiri tarzda tercüme 

108 Hamidullah, Kur’an Tarihi, 97-98.

109 Hamidullah, Kur’an Tarihi, 98.

110 “Yeni Kur’an Tercümesi”, Sebilurreşad, XXIV/617, 
sayfa 289, (18 Eylül, 1340).

111 Türkçe Kur’an-ı Kerim Tercümesi, Marifet Matbaası, 
İstanbul, 1344/1926.

112 Ergin, A.G.E., V/1927; Cündioğlu, Matbu Türkçe 
Kur’an Tercümeleri, 175-177.

edildiğine de tesadüf edilmektedir. Manastır-
lı Rıfat (v.1907) kendi tercüme ve tefsirlerini 
İslam Mecmuasında yayınlamıştır. Mehmet 
Akif (v.1936), Bereketzade İsmail Hakkı 
(v.1918), Milaslı İsmail Hakkı (v.1938), Ma-
nastırlı İsmail Hakkı (v.1912), Mehmed Fah-
reddin, Ahmed Hamdi Aksekili (v.1951) gibi 
pek çok âlim de Sırat-ı Mustakim’de (daha 
sonra Sebilurreşad’da) âyet ve sûrelerin tefsir 
ve tercümelerini yayınlamışlardır.113

Bu dönemde üzerinde durulması gere-
ken önemli bir husus da şudur: Daha önce 
Kur’an’ın tefsir ve tercümesi konusunda fi-
kir ve ilim adamları arasında bir münakaşa 
cereyan etmemişti. İktidar ve Şehulislamlık 
makamı menfi tavır takınmış, âlimlerin ço-
ğunluğu ise harekete karşı sessiz kalmıştır. 
Yalnızca küçük bir azınlık hareketi destekler 
mahiyette fikir beyan etmişlerdi ki yukarıda 
bunlardan söz ettik. Yusuf Akçura (v.1935) 
Türk Yurdu’nda yazdığı bir yazıda bu konuya 
temas ederken şöyle demektedir: “... Kur’an-ı 
Kerim’in Türkçeye nakli Türkiye’de o kadar 
celb-i dikkat edemedi. Münevver tabakalar 
bile bu azim vakıanın adeta farkına varama-
mış gibi göründüler.”114 II. Meşrutiyetin ilanı 
ile tefsir ve tercüme hareketi büyük bir ivme 
kazanınca ve ehil olan, olmayan pek çok kişi 
Kur’an’ı tefsir ve tercüme edince yavaş yavaş 
bu münakaşa zuhur etmeye başladı. Daha 
önce sözünü ettiğimiz ve harekete destek 
verdiklerini belirttiğimiz zatlardan başka Dr. 
Milaslı İsmail Hakkı (v.1938) da, Sebilurre-
şad dergisinde115 yayınladığı “Kur’an-ı Kerim 

113 BkZ. İslam Mecmuası, cilt I,  her sayının ilk yazısı. 
Sırat-ı Mustakim ve Sebilurreşad’daki tefsir ve ter-
cümeyle ilgili yazılar için bk. Davud Aydüz, “Sırat-ı 
Mustakim ve Sebilu’r-Reşad Mecmualarında Çıkan 
Tefsirle İlgili Yazılar”, Sakarya Ü. İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, sayı 1, yıl 1996, (Adapazarı: 1996), 29-53.

114 Yusuf Akçura, “1329 senesinde Türk Dünyası”, 
Türk Yurdu, VI/2135, yıl 3, sayı 4, (17 Nisan 1330); 
Cündioğlu, Matbu Türkçe Kur’an Tercümeleri, 
177-178.

115 Sebilurreşad, XV/390, sayfa 447-449. Bu makale 
Cumhuriyetin ilanından sonra yazarın başka bir 
makalesiyle birlikte müstakil bir risale halinde de 
basılmıştır. Dr. Milaslı İsmail Hakkı, Kur’an-ı Kerim 



55

Kur’ani Hayat
TEMMUZ’10
SAYI 13

HİDAYET 
AYDAR

Osmanlı Dönemi 
Türkçe Meal ve Tefsirler

Tercüme Olunabilir mi?” adlı makalesiyle 
ilk kez bu noktaya ciddi bir şekilde dikkat 
çekti. Daha sonra sabık Şeyhulislam Musta-
fa Sabri Efendi (v.1954) Dini Mücedditler ve 
Mes’eletu Tercemeti’l-Kur’an adlı eserlerin-
de bu hareketin asıl gayesinin tercümeleri 
Kur’an yerine ikame etmek ve ibadetlerde 
kullanmak olduğunu belirtecek ve harekete 
şiddetle karşı çıkacaktır...116 Konuyla ilgili 
tartışma daha sonraları gittikçe büyüyecek; 
hatta Türkiye’nin sınırları aşarak Mısır’a sıç-
rayacak ve orada da büyük tartışmalara mün-
cer olacaktır. Ancak bu hususlar, bu makale-
nin kapsamı dışında olduğundan burada bu 
kadarını belirtmekle yetineceğiz.117

Sonuç

1 - Yukarıda zikrettiğimiz bilgilerden anlaşı-
lıyor ki, Osmanlıların erken dönemlerinde 
ve bu arada Beylikler devrinde önemli sayıda 
tam Kur’an tercümeleri yapılmış veya mev-
cut Kur’an tercümeleri istinsah edilerek yay-
gınlaştırılmıştır.

2 - Yapılan tercümeler, satırarası adı verilen 
bir tarzda yapılmıştır. Buna göre satır içe-
risinde her kelimenin altına, onun Türkçe 
karşılığı konulmuştur. Bu tarz tercümeler, 
Kur’an yanında Arapçanın da öğrenilmesin-
de oldukça etkilidir. Esasen bundan dolayı 
bu tür tercümeler bilhassa şehzade ve bey-
zadelerin Kur’an’la birlikte Arapça da öğren-
melerini sağlamak amacıyla yapılmıştır. Tabii 
ki bunlardan halk da istifade etmiştir.

Tercüme Olunabilir mi? ve Yeni Vadide Fatiha Tercüme 
ve Tefsiri, (İstanbul: Hilal Matbaası, 1342).

116 Mustafa Sabri Efendi, Dini Mücedditler, (İstanbul: 
1969), 196-197, 209; ay. Mü., Mes’eletu Tercemeti’l-
Kur’an, (el-Kahire: 1351), 3-5; Aydar, Kur’an-ı 
Kerim’in Tercümesi Meselesi, 113; Cündioğlu, 
Matbu Türkçe Kur’an Tercümeleri, 178-179.

117 Geniş bilgi için bkz. Aydar, Kur’an-ı Kerim’in Ter-
cümesi Meselesi, 111-119; Hidâyet Aydar, “Türk-
lerde Anadilde İbadet Meselesi  -Başlangıçtan Cum-
huriyet Dönemine Kadar-”, İstanbul Üniversitesi 
Dergisi, sayı 14, (İstanbul: 2006), 63-65; ay.mü., 
“Türklerde Anadilde İbadet Meselesi -Cumhuriyet 
Dönemi-”, İstanbul Üniversitesi Dergisi, sayı 15, 
(İstanbul: 2007), 97-104.

3 - Söz konusu tercümeler üzerinde araştırma 
ve inceleme yapanlar, bu tercümelerin büyük 
kısmının birbirinin kopyası durumunda ol-
duğu ve herhangi bir orijinalliklerinin olma-
dığı konusunda ittifak etmişlerdir. Araların-
da, muhtemelen müstensihten kaynaklanan 
hatalardan başka fazlaca bir fark yoktur. Ço-
ğunluğun kanaatine göre, hepsi aynı kaynağa 
rücu etmektedir; o da Orta Asya’da yazılmış 
olan ilk Türkçe Kur’an tercümesi olmalıdır. 
Yani Osmanlının ilk dönemlerinde meydana 
getirilen tercümeler, bu ilk kaynağın nüsha-
larından yapılmış istinsahlar olmalıdır. Esa-
sen bunların mütercimi belli değildir; hatta 
bir kısmının müstensihi, istinsah tarihi vs. de 
bilinmemektedir.

4 - Yine bu dönemlerde ve müteakip devirler-
de tefsirli Kur’an tercümeleri de yapılmıştır. 
Bunların bir kısmı Kur’an’ın tümünü kapsar-
ken, bir kısmı da belli bazı sûre ve âyetlerin 
tefsirli tercümesi durumundadır.

5 - Bu tefsirler de çoğunlukla birbirinden 
alınmışa benzemektedirler. Daha ziyade 
Ebu’l-Leys es-Semerkandi’nin tefsirinin ter-
cümesi durumundadırlar. 

6 - Söz konusu tefsirlerin aidiyeti önemli bir 
sorun olarak ortada durmaktadır; üzerlerin-
de mütercimin kimliği net yazılmadığı için, 
farklı farklı kişilere isnad edilmişlerdir. Bun-
da müstensihlerin verdiği yanlış bilgilerin de 
büyük payı vardır.

7 - Ülkemize matbaa 1726 yılında geldiği 
ve o dönemden itibaren muhtelif kitaplar 
basıldığı halde, Tanzimat dönemine kadar 
herhangi bir Kur’an tercüme veya tefsiri 
tab’edilmemiştir. Tanzimat’tan sonra bazı tef-
sirler basıldığı gibi, tefsir ve tercümeye olan 
rağbet de artmıştır. Ancak bu dönemde Ba-
tıdaki gelişmelerle paralel olarak Osmanlı 
Devleti içinde de ibadetlerin Türkçe Kur’an 
tercümeleriyle ifa edilmesi yönünde bazı ta-
lepler gündeme getirilince, Kur’an tercümesi 
yasaklanmış; yapılmış olanların da tab’ına 
izin verilmemiştir.
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8 - İkinci meşrutiyetin ilanıyla birlikte ardar-
da yeni Kur’an tercümeleri zuhur etmiştir. 
Bunların bir kısmı, ehil olmayan kişiler tara-
fından yapılırken, bir kısmının Hırsitiyanlar 
tarafından Franszıca tercümeler esas alına-
rak; daha doğrusu, o tercümeler, Türkçeye 
tercüme edilerek oluşturulmuşlardır.

9 - Burada dikkat çekilmesi gereken bir hu-
sus da şudur: Altıyüz küsur yıllık Osmanlı 
devleti döneminde Türkçe olarak yazılmış 
herhangi bir tefsir yoktur. Yapılanlar, genel-
likle Arapça veya Farsça bir tefsirin tercüme-
si durumundadır.

10 - Osmanlı devletinin altıyüz küsur yıl sü-
ren ömrüyle mukayese edildiğinde yapılan 
Kur’an tercüme ve tefsirlerinin son derece 
yetersiz olduğu görülecektir. Mutlaka bunun 
bazı nedenleri vardır; eğitim dilinin Arapça 
olması bu nedenlerin başında gelir. Bunun-
la birlikte şunu belirtmeliyiz ki, 1923 yılın-
da Cumhuriyetin ilanının ardından bugüne 
kadarki yaklaşık 80 yıllık dönemde yapılmış 
olan tercüme ve tefsirler, Osmanlı dönemin-
de yapılanların kat kat fevkindedir. Üstelik 
bunlar, onlardan daha orijinal ve daha ilmi-
dirler. Ayrıca bunların önemli bir kısmı ta-
mamen Türkçe olarak telif edilmişlerdir.

11 - Altıyüz yıllık Osmanlı döneminde Kur’an 
tefsir ve tercümesi yönünde halk düzeyinde 
yeterli çalışma yapılmadığı için, Osmanlı 
ahalisinin Kur’an algısı oldukça basit ve yü-
zeysel olmuştur. Mana ve idrake yönelik cid-
di bir çaba sarfedilmemiştir. Oysaki şâyet bu 
dönemde daha ciddi ve orijinal tercüme ve 
tefsirler yapılsaydı, toplumun Kur’an algısı, 
daha derin ve sağlam temeller üzerine otur-
tulabilirdi.

12 - Osmanlılar, dört yüz küsur yıl boyun-
ca Balkanlarda farklı din ve dile mensup in-
sanlara hükmettikleri halde, onların diline 
Kur’an da dâhil, herhangi bir dini eser ter-
cüme etmemişlerdir. Oysaki aynı dönemde 
Kitab-ı Mukaddes, içinde Tevrat, Zebur, İn-
cil ve bunların mütemmimleri olduğu halde 
Türkçeye çevrilmiştir. Bu tercümeyi, aslen 

Polonyalıyken Osmanlıya sığınan ve IV. Meh-
met zamanında Divan-ı Hümayun baş tercü-
manlığında bulunan asıl adı Albert Bobowski 
olan Ali Ufki Bey, 1666 yılında İstanbul’da 
bulunan dönemin Hollanda sefirinin teşvik 
ve desteğiyle yapmıştır.118 Osmanlı ülkesin-
de bulunan bir Hıristiyan sefir, kendi dininin 
kutsal kitabını Türkçeye çevirtiyor, ama koca 
Osmanlı devletinde herhangi biri, kendi kut-
sal kitabı olan Kur’an’ı teb’a durumundaki 
Hıristiyan azınlığın diline çevirmeyi düşün-
memiştir. Oysaki eğer Osmanlı da Kur’an’ı 
ehil kişiler eliyle Yunancaya, Bulgarcaya, 
Sırpçaya ve bölgede bulunan diğer gayr-ı 
müslim unsurların diline çevirtip aralarında 
yaygınlaştırsaydı, kesinlikle durum, bugün-
künden çok daha farklı ve çok daha olumlu 
olacaktı. Ne var ki, bu fırsat değerlendirilme-
miştir.

13 - Bütün bunlara rağmen biz yine de Os-
manlının Kur’an’a hizmet yönünde yaptığı 
çalışmaları ve gayretleri takdirle karşılıyor; 
bu hususta emek sarfedenleri minnet ve şük-
ranla karşılıyoruz. 

118 Bkz. Daniel Wickwire, Kutsal Kitabın Değişmezli-
ği, (İstanbul: Lütuf Yayıncılık, 1999), 287. Turgut 
Kut, “Ali Ufki Bey”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam An-
siklopedisi, Cilt I, (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı 
Yayınları, 1989), 456; Ali Rıza Sağman, Kur’an’ın 
Türkçeye Tercümesi Karşısında Üç Profesör: Muhte-
rem Hilmi Ziya Ülken, İsmail Hakkı Baltacıoğlu ve Be-
sim Atalay, (İstanbul: Ahmet Sait Matbaası, 1957), 
12, dipnot, 1.
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T E B L İ Ğ

KUR’AN’I NEDEN OKUYALIM?

“Kur’an’ı niçin okuyoruz?” sorusuna; 
“Kur’an okuyorum, çünkü yüce Allah’la ko-
nuşmuş oluyorum” ya da “Kur’an okuyorum, 
çünkü onu okuduğum zaman moralim dü-
zeliyor; huzur buluyorum” gibi cevaplar ve-
rilebilir. Ancak Kur’an’ın bu tür fonksiyonlar 
icra etsin diye indirilmediği aşikârdır. Yukarı-
daki soruya verilecek; “Anlamak için Kur’an 
okuyorum” ya da “-Anlayıp uygulamak için 
Kur’an okuyorum” şeklindeki cevaplar da 
soruyu tam olarak karşılamış olmaz. Soruyu 
“Kur’an niçin anlaşılmalı?” ya da “neden uy-
gulanmalı?” şeklinde anlayarak, cevabı ona 
göre vermek gerekir. 

Kur’an okuyoruz, çünkü “Hak” katından gel-
diği için gerçeğin ta kendisi olmanın ötesinde 
son derece gerçekçi de olan bu son vahiy, şu 
meçhuller âleminde insanoğluna kılavuzluk 
etmekte; onu karanlıklardan aydınlığa çıkar-
makta; onu boş/bâtıl inanç ve düşüncelerden 
kurtararak dikkatini sürekli “realite”lere çek-
mektedir. Kur’an okuyoruz; çünkü Kur’an 
dünya-ahiret mutluluğunu garanti etmekte; 
insanlığın maddî-manevî sorunlarına küllî re-
çeteler sunmaktadır. Kur’an okuyoruz; çün-
kü Kur’an’ın damgasını vurduğu toplumlar 
dünyanın insan haklarına en saygılı, ‘öteki’ne 
karşı en hoşgörülü, en medenî, en güçlü, en 
ileri toplumları olagelmiştir. Yani Kur’an’ı salt 
kutsal kitabımız olduğu için değil, insanlığa 

Kur’an’dan 
Yararlanma Kılavuzu

KUR’AN’I OKURKEN 
MEVCUT BİLGİLERİMİZİ 

ONA ONAYLATMAYA 
ÇALIŞMAMALI; ONUN 

BİZİ DEĞİŞTİRİP 
DÖNÜŞTÜRMESİNE, 

TEKÂMÜL ETTİRMESİNE 
İZİN VERMELİYİZ.
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Bu tebliğ Kur’ani Hayat Dergisi tarafından 4 
Haziran 2010 Cuma günü İstanbul Ali Emiri 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen Kur’an-ı Kerim 
Mealleri Sempozyumu’nda sunulmuştur.
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getireceği açılımları ve sağlayacağı pratik fay-
daları devşirmek için okuyoruz… Okumalı-
yız. 

KUR’AN’IN KILAVUZLUĞUNDAN NA-
SIL YARARLANILABİLİR?

Kur’an tilâvet edilirken özellikle mekkî 
sûrelerin şiiriyetinden, ahenk, müzikalite ve 
akıcılığından etkilenmemek zordur. -Müslü-
manlar tarafından hiçbir zaman musiki ka-
bul edilmemekle birlik-
te- Kur’an tilâveti, İslâm 
dünyasının her köşesinde 
ve hemen her çevrede 
duyulabilen bir hendese-i 
savt türüdür. Evet, araş-
tırma ve inceleme ruhu-
nun herkeste bulunması 
beklenemez ve Kur’an 
okurken, kelâmı aracılı-
ğıyla Yüce Allah’la temasa 
geçildiği bilincine sahip 
olmak son derece önem-
lidir (Okuduğu bir âyet 
ya da sûreyi hiç anlama-
yan bir Türk, Sevgilisinin 
(c) sohbetinde bulundu-
ğu duygusuyla onun sır dolu, gönle ferahlık 
veren rahatlatıcı câzibesini gönlünün derin-
liklerinde hissetmektedir; böyle bir kişinin, 
sözgelimi YâSîn’i hiç anlamadan okuması 
bile bu bilinç sâyesinde büyük bir ibadet ha-
line gelir). Ancak Kur’an’ın hem bu bilinçle 
hem de mânası kavranarak, hatta mânaları 
üzerinde derin derin düşünerek okunması 
esastır. Kur’an okumaya yönelik teşviklerin 
asıl hedefi, yüce Allah’ın Kur’an aracılığıy-
la yaptığı rehberliğin izlenmesidir. Kur’an’ı 
anlayarak okumanın sevabı, yani, sonuç ve 
faydaları mutlaka görülecektir (Kur’an’ın 
Araplara nasıl bir atılım ruhu kazandırdığı 
mâlumdur).

Bilindiği gibi, Hz. Peygamber’in sağlığında 
iman eden de inkâr eden de niçin ettiğinin 
şuurundaydı... Aynı dili konuşuyor olmak ha-
sebiyle, Ebu Cehil gibiler de Ebu Bekir gibiler 
de Kur’an’ın mesajını gayet iyi anlıyorlardı. 

Fakat biri, anladığı şeyleri sosyo-kültürel se-
bepler ve konjonktür gereği, “uygulanamaz” 
gördüğü, şahsî ve zümrevî çıkarlarına aykırı 
bulduğu için iman edemedi; öbürü ise anla-
dıklarını “uygulanabilir” bularak iman etti... 
Kur’an karşıtları onun temel hedefinin bütün 
ferdî, zümrevî ve zihnî tanrıları ortadan kal-
dırıp insanı tamamen özgürleştirmek oldu-
ğunu, aslında bir hak ve hukuk mücadelesi 
olarak ortaya çıktığını çok iyi anladıkları için 

onu susturmaya çalıştı-
lar: Etkisini azaltmak için 
de önce hiç önemsemi-
yormuş gibi davrandılar; 
nisyana terk ettiler; son-
ra “İstesek, biz de bunun 
gibi şeyler söyleyebiliriz”1 
diyerek Kur’an’ı küçüm-
sediler; “Şu okuduğu şeyi 
dinlemeyip yaygara kopa-
rın; belki onu böylelikle alt 
edersiniz!”2 diyerek onun 
etkisini kırmaya çalış-
tılar. Kıramadıkça, yani 
Kur’an bütün haşmetiyle 
kendisini kabul ettirip 

toplumu dönüştürmeye başlayınca, bu sefer 
de şiir, kehanet, sihir diye suçlamaya başla-
dılar. Buna karşılık, müminler de Kur’an’a 
iman etmekle ne yaptıklarını biliyorlardı; 
mallarını ve canlarını Kur’an ilkeleri uğrunda 
işte bu sayede kolaylıkla verebiliyorlardı. De-
mek ki Kur’an’ı anlayarak okumak gerekiyor; 
ama anlamadan anlamaya fark var... İş, an-
layarak okumada değil, anladıktan sonra ne 
yaptığında düğümleniyor.

Sefere gönderdiği kalabalık bir grubun başı-
na içlerinden en genç olanını -Bakara sûresini 
okuyabildiği için- komutan tayin eden3 Hz. 
Peygamber’in, bu okuyuştan, Kur’an’ı güzel 
ses, sadâ, tavır vs. ile salt telâffuz etmeyi; bir 
güfteyi seslendirir gibi “okuma”yı anladığını 
kim söyleyebilir? Kur’an’ı kırâat etmek onu 

1 Enfâl 8/31; En’âm 6/93.
2 Fussilet 41/26.
3 İbn Kesîr, I, 35 (Tirmizî’den naklediyor; Tirmizî bu-

nun sahîh olduğu kanaatinde).

VAHİYLERİN İNDİĞİ 
23 YILLIK SÜREÇ, 

MÜMİNLERİN 
GÜVENLİK VE 

ANARŞİYİ, SAVAŞ VE 
BARIŞI, SEVİNÇ VE 
HÜZNÜ, ZAFER VE 

HEZİMETİ, BOLLUK VE 
KITLIĞI... YAŞADIKLARI 
BİR ZAMAN DİLİMİDİR.
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“anlayarak okumak” demektir; tilâvet etmek 
ise okuyup izinden gitmekle, yani “okudu-
ğundan anladıklarını hayata geçirmek”le 
mümkündür. Kur’an; dinin temel metni ol-
duğu gibi, toplumsal mekanizmanın işleyiş 
esaslarının belirlendiği dünyevî bir metindir. 
Kur’an cümleleri, aynı zamanda birer yasa ve 
yönetmelik olduğuna göre; bunları en iyi bi-
len birinin önderlik etmesi kadar doğal bir 
şey olabilir mi? 

“Kur’an’a nasıl yaklaşılmalıdır?” sorusuna 
dönecek olursak… 

1. Kur’an’ın mahiyeti iyi kavranmalı; Kur’an’ın 
ilahî bir kılavuz olduğu unutulmamalıdır. 
Kur’an-ı Kerim akıl-can-mal-namus-din 
güvenliği, sorumluluk 
bilinci, kalite, çalışma, 
inceleme-araştırma, ada-
let, yardımlaşma ve mü-
min otoriteye itaat: em-
rin mahiyetini tartışmak 
yerine fiiliyata geçirme 
gibi evrensel prensipleri 
uygulayan herkesi -taşı-
dığı etikete; sahip oldu-
ğu isim ve sıfata bakma-
dan- başarıya götüren bir 
rehberdir. Kutlu Sahabe 
neslinin, onun gösterdiği 
yolu izleyerek müthiş bir atılım gerçekleş-
tirmesi ve çağındaki hâkim güçleri benzeri 
görülmemiş bir sürede dize getirmesi bu-
nun ispatı sayılabilir. Kur’an’a ilişkin olarak 
müfessirlerin ortaya koyduğu pek çok detay 
bilgiden haberleri olmayan Sahabe neslinin 
o kadar kısa sürede böylesine müthiş bir ge-
lişme gerçekleştirmesi, bu metni anlayarak 
okumalarına ve detaylara dalmadan kararlı-
lıkla uygulamalarına dayanmaktadır. 

2. Kur’an’ın mesajının anlayabilmek için 
onun doğduğu tarihi vasatı yani VI. yüzyıl 
şartlarını iyi bilmek gerekir.4 Kur’an bu va-
satta insan haklarına aykırı çok sayıda yanlış 
görüp bunları düzeltmektedir. Kur’an’ın ne 

4 Örneği: M. Şemseddin Günaltay, Arapların Kable’l-
İslâm Tedeyyünleri.

getirdiğini anlayabilmek için, o sırada neyin 
var olduğunu iyi anlamak gerekir.

 3. Kur’an vahiylerinin birbirinden farklı iki 
devrede indirilmiş olduğuna dikkat edilme-
lidir. Kur’an-ı Kerim, müminlerin güçsüz ol-
duğu şartlara yönelik çözümlerin yanı sıra, 
güçlü oldukları dönemin daha karmaşık 
ilişkilerine yönelik düzenlemeler de geti-
rir; ancak bu ikinciler nispeten azdır. Bireyi 
esas alan, ona sorumluluk ve hesap endişesi 
aşılayarak ahlakî ve itikadî açıdan arı-duru 
bir yapı kazandırmaya yönelik âyetlerin ço-
ğunlukta olması da tesadüf değildir. Ayrıca, 
Kur’an vahiyleri homojen bir ahvâl ve şerâit 
içinde indirilmiş değildir: Vahiylerin indiği 

23 yıllık süreç, müminle-
rin güvenlik ve anarşiyi, 
savaş ve barışı, sevinç ve 
hüznü, zafer ve hezimeti, 
bolluk ve kıtlığı... yaşa-
dıkları bir zaman dilimi-
dir. Aynı konu çerçeve-
sindeki bütün âyetler bir 
araya getirildiğinde farklı 
hükümlerle karşılaşılma-
sının sebebi de budur; 
bu farklılıklara, ilahî hü-
kümlerin tatbik alanını 
genişleten birer imkân ve 

açılım olarak bakılmalıdır. Aksi yönde hare-
ket eden bir mümin toplum, bu ilahî siyasete 
fiilen muhalefet etmiş olduğu için, başarısız-
lığa mahkûmdur.

4. Kur’an’ın hem okuduğumuz konuda hem 
de genel olarak ne demek istediği iyi tespit 
edilmelidir. Yani kadim milletler gibi kılı kırk 
yarmaya ve müteşabih âyetlerin peşine takıl-
maya gerek yoktur… İslâmiyet; hoşgörülü, 
kolaylıkçı bir dindir ve bu özelliği sayesinde; 
detayları insan aklına bıraktığı için kıyamete 
kadar geçerli kalacaktır. (Akıl; insanoğluna 
kutsal kitapla çekişsin diye verilmiş değildir; 
o da kutsal bir emanettir.) Kur’an’ın siyasî, 
ahlâkî, itikadî, kozmolojik, fıkhî, tarihî... 
herhangi bir konuya yönelik rehberliğinde 
yaşanan sıkıntı, büyük oranda, birbirini des-
tekleyen veya çelişki vehmi uyandıran pasaj-

KUR’AN; ‘İNCELEYİN’, 
‘ARAŞTIRIN’, ‘DÜŞÜNÜN’, 

‘ÇALIŞIN’, ‘GEZİN-
GÖRÜN’ DERKEN, 

KENDİSİNİN DEĞİL, 
KÂİNAT KİTABININ 
ARAŞTIRILMASINI 

EMREDİYOR.
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ları bir arada düşünememekten kaynaklan-
maktadır.

5. Yüce Allah’ın Kur’an ve kâinat olmak 
üzere iki temel kitabı olduğu göz ardı edil-
memelidir. Her iki kitap da gerektiği şekil-
de okunmalı, anlaşılmalı, tahlil edilmelidir. 
Bunlardan sadece birine ağırlık verilmesi, 
Kur’an’ın rehberliğinden istifade edilmediği-
nin açık bir göstergesidir. İnsanoğluna basi-
ret, üretme, güzellik, sev-
gi ve ihlâs güçlerini veren 
gerçek bilgiler Allah’ın şu 
kâinata yazıp çizdiği şey-
lerdir; Allah’ın bitmez-
tükenmez kelâmı5 budur. 
Zaten, Kur’an da bu ki-
tabın okunması ile oluş-
muş değil midir?6 Demek 
ki ‘oku’ derken, hazır bir 
metnin okunmasından 
çok yaşanan dünyanın; 
siyasî, ahlakî, ekonomik 
her tür gelişmenin okun-
ması emredilmişti. 

Peygamber’in okuyuşunun sona ermesi, 
kâinatın artık okunamayacağı anlamına gel-
miyor. Allah’ın kelâmı tükenmez. O doğa 
ve olaylar aracılığı ile konuşmasını sürdür-
mektedir. Ancak bütün kutsal metin sahip-
leri gibi Müslümanlar da işbu mekanizmaya 
önem vereceklerine, bu ilahî kelâm meka-
nizmasının 610-632 yılları arasını kapsayan 
ürünü olan Arapça metni ve onun Fıkhî, 

5 Bkz. Kehf 18/109; Lokman 31/27.
6 Hz. Peygamber’e ‘oku’ emri verildiğinde ortada ne 

okur-yazar biri vardı ne de okunacak yazılı bir bel-
ge... Buna rağmen, ‘oku’ması istenmiş; o da vefa-
tına kadarki 23 yıl boyunca ‘oku’muştu. Peki neyi 
okumuştu? Elbette kâinattaki harfsiz, lâfızsız, sessiz 
(bî-hurûf u lâfz u savt) ilahî belgeleri… Böylece, 610-
632 yılları arasında âdab-ı muaşeret gibi gündelik 
olaylardan tutun da bütün Arabistan’ı ilgilendiren 
savaş, barış ve antlaşmalara kadar her türlü yeni olay 
ana hatları ile ‘oku’ndu. Arap kültürel havzasında 
meydana gelen hak-hukuk mücadelesi, savaşlar, ba-
rışlar, toplumsal ve toplumlar arası ilişkiler, anarşi, 
yağma, sömürü düzeni vb. toplumsal bozukluklar, 
toplumun az-çok haberdar olduğu Allah, cennet, 
cehennem, ahiret, melek vb. motiflerle yoğrularak 
okundu ve tam bir hukuksuzluğun hüküm sürdüğü 
Arabistan’da can, mal, namus, akıl ve din güvenliği 
sağlandı.

Kelâmî, Tasavvufî yorumlarını kutsamaya 
başlayınca, yavaş yavaş ‘kâinatı/doğayı ve 
olayları okuyup ona göre çareler üretme 
düşüncesi’ terk edildi. Dünya-ahiret rehbe-
ri olan Kur’an-ı Kerim böyle böyle dünyadaki 
hayatın kılavuzu olmaktan çıkıp ahiret kıla-
vuzuna dönüştü; hatta kılavuzluk ettiği şey 
unutulup kendisi ‘esas/amaç’ hâline geldi. 
Kur’an-ı Kerim, -insanların ortak kabulü 

olan tarihî olaylar dı-
şında- olağanüstülüğe 
fazla prim vermeyen, 
insanı aydınlığa, sağ-
lam düşünceye, kâinatı 
keşfetmeye, doğa ve 
olayları okumaya yön-
lendiren ilahî bir reh-
berdir. Rehber, bir şeye 
kılavuzluk eden şey/kişi 
olduğuna göre aslolan, 
o değil, rehberlik ettiği-
dir. Kur’an; ‘inceleyin’, 
‘araştırın’, ‘düşünün’, 
‘çalışın’, ‘gezin-görün’ 
derken, kendisinin de-

ğil, kâinat kitabının araştırılmasını emre-
diyor. Müslümanlar ise, ilk kutlu nesil gibi 
Kur’an’ın sonsuz nûrunda yürüyüp büyük 
başarılar peşinde koşacaklarına, onun ay-
dınlattığı yöne bakacaklarına, Fıkıh ve Ta-
savvuf kitapları içinde kayboldular. 

KUR’AN’DAN AZAMİ 
İSTİFADE ADINA…

Kur’an Okuru; 

1. İlahî kitap zincirinin son halkası ile mu-
hatap olduğuna kesin olarak iman etmelidir. 
Kur’an’a karşı duyulan güven (iman) ne ka-
dar güçlü olursa, ondan istifade de o kadar 
fazla olur.

2. Okuduğu metnin insanlığa dünya-ahiret 
mutluluğunu sağlayacak temel kaynak ol-
duğuna inanıp güvenmeli. Kur’an’ın, alelâde 
bir topluma dünyanın en büyük medeniyeti-
ni kurdurmuş olduğunu, bunu bir kez daha 
başarabileceğini bilmeli.

3. Kur’an okumaya başlarken, ondan azamî 

KUR’AN’DAN 
HERHANGİ BİR PARÇA 

OKUDUĞUNDA, 
BUNU KUR’AN’IN 

NİHAÎ GÖRÜŞÜ İMİŞ 
GİBİ ALGILAMAMALI, 

O KONUDAKİ 
DİĞER PARÇALARI 
DA GÖZ ÖNÜNDE 

BULUNDURMALIDIR.
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istifade adına belli bir hazırlık yapmalıdır. 
Kendine maddi-manevî çekidüzen vermeli; 
kendisinin, zümresinin ve toplumunun ön-
yargılarından sıyrılmalı, Kur’an’ın dedikleri-
ne teslimiyet göstermeli, kendi bildiklerini, 
kendi inandıklarını ona onaylatmaya çalış-
mamalıdır. 

4. Kur’an’dan herhangi bir parça okuduğun-
da, bunu Kur’an’ın nihaî görüşü imiş gibi 
algılamamalı, o konudaki diğer parçaları da 
göz önünde bulundurmalıdır. Kur’an ancak 
bu bütünlük içerisinde doğru anlaşılabilir.

5. Kur’an okurken aklına gelen her mânanın 
Kur’an olmadığını bilmeli; Kur’an’ın aslî / ger-
çek anlamlarının Hz. Peygamber ve çağdaş-
larının anladığı manalar olduğunu unutma-
malı ve Kur’an okurken 
aklına gelen anlamları 
Kur’an’ın nüzul çağına 
vurarak sağlamasını yap-
malıdır. Okur, Kur’an’ın 
inzaline vesile olan 610-
632 yılları arasındaki 23 
yıllık süreci; Arap toplu-
munun evren algısıyla, 
ahlâk ve inanç yapısıyla, 
toplumsal düzen(sizliğ)
iyle, hukuk(suzluğ)uyla, 
savaşlarıyla vs. ne kadar 
iyi tanırsa, Kur’an’ın ne 
dediğini ve neyi amaç-
ladığını daha iyi anlayacaktır. Bu dönemin 
şartlarını iyi kavrayabildiği takdirde, yüce 
Allah’ın neyi, niçin emredip neyi, neden ya-
saklamış olduğunu daha iyi anlayacaktır. Bu 
şıkkın bir başka boyutu da Kur’an-ı Kerim’in 
canlı Kur’an Hz. Peygamber örnekliğinde 
okunup anlaşılmasıdır. Kur’an okuru, elinde-
ki metni tebliğcisinden soyutlamamalı; onun 
biyografisini sahih Siyer kitaplarından -ola-
ğanüstülüklerden arıtarak; beşerî çerçevenin 
dışına taşmaksızın- öğrenmeli; onun evrensel 
ahlâkını özümsemeli, benimsemelidir. 

6. Elindeki kitabın 23 yıllık bir sürece dağıl-
mış olarak inzal edildiğini, dolayısıyla alelâde 
bir kitap gibi bir çırpıda okunamayacağını 

bilmeli. Bu tip okuyuşlarda, Kur’an’ın reh-
berliğinden yararlanamamak bir yana, üstelik 
onun eşsizliği, güzelliği, ilahîliği, mucizeliği 
vb. konularda da şüpheye düşülebilir. Oku-
nan az sayıdaki Kur’an parçası ve bu evrensel 
pasajların reel dünyadaki karşılıkları üzerin-
de derin derin düşünüp iyice hazmedildik-
ten sonra yeni parçalara geçilmelidir. Okur, 
kendi durumunu; bilgi, idrak ve alâka sevi-
yesini gözden geçirip ona göre bir okuyuş be-
lirlemelidir. Birdenbire Kur’an’ın tamamıyla 
karşı karşıya gelmek yerine, vaktinin müsaa-
desine göre; kısa namaz sûrelerinden başlaya-
rak, Kur’an’ın belli konulardaki mesajlarının 
yoğunlaştığı (ziplendiği) fazileti hakkında 
hadis bulunan Âyete’l-kürsî, Amene’r-rasûlü, 
Huvallâhüllezî¸YaSin, Tebareke vb. özel pasaj-

lara ağırlık verebilir; bu 
tür Kur’an parçalarından 
oluşturulan “En’âm-ı Şe-
rif” türü metinleri esas 
alabilir. Zira uzman bir 
İlâhiyatçıdan beklenebi-
lecek Kur’an okuma tarzı, 
daha ilkokulu bile bitir-
memiş bir rençberden ya 
da çeşitli eğitim seviye-
lerine sahip çiftçilerden, 
işçi, esnaf, avukat, doktor 
veya iş adamlarından bek-
lenemez. Tabiî, Kur’an’ın 

muhatabı sadece İlâhiyatçılar değildir. Top-
lumun bütün katmanları seviyelerine göre 
Kur’an’dan istifade etmeye çalışmalı; işin ko-
layına kaçmamalıdır.

7. Kur’an’ın ilk muhatapları Araplar olmak-
la birlikte, Kur’an’ın evrensel gerçeklerinin 
kendisini de muhatap aldığını göz ardı et-
memelidir. Kur’an’ı kendi realitesinden hare-
ketle okumalı; yaşadığı itikadî, ahlakî ve sos-
yal sorunları her şeyden ve herkesten önce 
Kur’an’a arz etmeli; çözümleri onda arama-
lıdır. Kur’an’daki mümin, kâfir, münafık, 
mele’, mütref ve müstaz’af karakterlerinin ve 
bunların sergilediği tutum ve davranışların, 
tarihte kalmadığını, her çağın realitesi oldu-
ğunu asla unutmamalıdır. 

MEAL OKURU KUR’AN’I 
KENDİ REALİTESİNDEN 
HAREKETLE OKUMALI; 

YAŞADIĞI İTİKADÎ, 
AHLAKÎ VE SOSYAL 
SORUNLARI HER 

ŞEYDEN VE HERKESTEN 
ÖNCE KUR’AN’A ARZ 
ETMELİ; ÇÖZÜMLERİ 
ONDA ARAMALIDIR.
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8. Anlamakta zorluk çektiği kısımları 
Mevdudi’nin Tefhîmü’l-Kur’ân, Derveze’nin et-
Tefsîru’l-Hadîs ve Diyanet’in Kur’an Yolu gibi 
özlü tefsirlere başvurarak iyi anlamalıdır. Kur’an 
parçalarını yarım-yamalak, üstünkörü okuya-
rak doğru-dürüst anlamadan diğer konulara 
geçmek insanı zamanla derin açmazlara sürük-
leyebilir. Ancak bundan da önce, Kur’an’ın ma-
hiyetini, içeriğini, amacını ve nasıl okunacağını 
gösteren elinizdekine benzer bir kılavuzla işe 
başlaması daha yerinde olacaktır. 

9. Kur’an mesajını Hz. Peygamber ve çağ-
daşlarının anlayışı ekseninde, yani sonraki 
nesillere ait asılsız riva-
yetleri ve indî görüşleri 
ayıklayarak iyice anladık-
tan sonra, daha fazla sün-
dürmeden, sömürmeden, 
silkelemeden hayata ge-
çirmeli; sonra da dünyada 
izzet ve şerefle yaşayabil-
mek için kâinat kitabını 
incelemeye koyulmalıdır. 
Bilim hakkında onlarca 
teşvikkâr âyete iman et-
miş bir Müslümanın bi-
limden korkması olacak 
şey değildir.

Ashâb-ı kiram Kur’an’ın Bakara gibi bir 
sûresini öğrenenlere büyük adam der ve 
parmakla gösterirlerdi. Onlar Kur’an’ı 
adeta yerlerdi (Çünkü onun, “üzerin-
de düşünülsün ve sağduyu sahipleri 
öğüt alabilsin diye” indirildiğini (Sâd 
38/29) biliyorlardı). Bir veya yarım bat-
man ekmek yemek hakikaten güç bir 
iştir. Fakat ağzına alıp çiğneyip çiğne-
yip atarsan, bu şekilde yüzbin merkep 
yükü ekmek yiyebilirsin (Mevlâna, 
fîhi mâ fîh, çev. Meliha Anbarcıoğ-
lu, İstanbul: MEB, 1990, s. 128).

10. Detaya girmemeli, kılı kırk yarmama-
lı; ilk Müslüman neslin yaptığı gibi Kur’an’ı 
az ve öz öğrenip hayata geçirmeyi hedefle-
melidir. Bu dinin hâkim karakterinin bütün 
mahlûkata karşı hoşgörülü, ‘öteki’ne saygılı, 
kolaylıkçı bir din olduğunu unutmamalıdır. 

Bunun uzantısı olarak inanç alanında akaid 
kitaplarını değil, Kur’an’da anlatılanları esas 
almalıdır. Çünkü bu kitaplara şahsî, zümrevî, 
mezhebî, siyasî kaygılar, afakî kanaatler gir-
miş; basitlikten ve yalınlıktan uzaklaşılmış-
tır.

11. Elindeki meal/ler ne kadar başarılı olur-
sa olsun, asıl Kur’an’ın, Arapça orijinal metin 
olduğunu unutmamalıdır. Kur’an’ın orijinal 
metni ile yapıcı, dostane ilişkiler geliştirme-
li, ona yabancılaşmamalı, onu gayet düzgün 
okuyabilmelidir. Mübarek gün ve geceleri ya 
da sevgili bir yakınının vefatını vesile edine-

rek Kur’an okumalıdır. 
Kur’an’ı güzel bir eda ve 
tavır ile okuyanları din-
lemelidir. Evlâtlarına, 
yakınlarına Kur’an’ı ori-
jinalinden okuyabilmeyi 
öğretmeli; bu yönde çaba 
sarf etmelidir. Kur’an’la 
ilişkilerine saygı egemen 
olmalıdır. Ama Kur’an - 
okur ilişkisinin bir Allah 
- kul ilişkisi olmadığını 
bilmeli; elindeki metnin, 
sonuçta ilahî bir rehber 
olduğunu aklından çıkar-
mamalı ve bu evrensel kı-

lavuzdan azamî istifadeyi sağlayarak dünyanın 
en ahlâklı, en bilgili, en güçlü, en zengin, en 
itibarlı fertlerinden oluşan bir İslâm toplumu 
inşa etme yönünde çabalamalıdır. 

Sonuç Olarak…

Öncelikle, meal fikrine sıcak bakmak ge-1. 
rekir. Çünkü kusurları bir tarafa, bütün 
meallerin ilahi mesajı genel olarak ifade 
ettiğinde kuşku yoktur. 

Kur’an okumadan önce, ‘onu neden oku-2. 
duğumuz’ sorusunu kendimize sormalı-
yız. Amacımız ilahi mesajı anlamak mıdır, 
Kur’an’dan fıkhî-kelamî hükümler çıkartmak 
mıdır, kâinatı ve insanı bilimi devre dışı bıra-
karak salt Kur’an gözüyle anlamak mıdır? 

Kur’an’ı şeklî yapısı itibariyle iyi tanımalıyız. 3. 

İNSANOĞLUNA 
KILAVUZLUK 

ETMEKTE; ONU 
KARANLIKLARDAN 

AYDINLIĞA 
ÇIKARMAKTA; ONU 

BOŞ/BÂTIL İNANÇ VE 
DÜŞÜNCELERDEN 

KURTARARAK 
DİKKATİNİ SÜREKLİ 

“REALİTE”LERE 
ÇEKMEKTEDİR.
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Kur’an’ın nüzul ortamı, ‘Allah kelâmı’ için 4. 
bir prototiptir. İlk muhataplar sayesinde 
ilahî vahiy bir nevi ete-kemiğe bürünmüş, 
daha sonra tüm insanlığa aktarılmıştır. 

Kur’an’ın beşerî türden yazılı bir metin 5. 
değil, hatâbî bir metin olduğunu nazar-ı 
itibara alıp, onun doğduğu nüzul ortamı-
na (bağlam) aşina olmalıyız. Bu noktada 
devreye siyer ve sahih hadisler girecektir. 

Kur’an’ı okurken kendimizi, yani mevcut 6. 
bilgilerimizi, mezhebî, meşrebî her tür bi-
rikimimizi Kur’an’a onaylatmaya çalışma-
malı; onun bizi değiştirip dönüştürmesine, 
bizi şekillendirmesine, aydınlatıp, özgür-
leştirip yüceltmesine, tekâmül ettirmesine 
izin vermeliyiz;. Kur’an’ı nüzul sonrası 
dönemin tevillerinden azade bir şekilde 
anlamalı; onu rafine hale getirmeye, dü-
zeltmeye (!), sansür etmeye çalışmamalı; 
o ne diyorsa olduğu gibi anlayıp ‘Başüstü-
ne!’ demeliyiz. 

Kur’an’ı pozitivist bir bilimcinin gözüyle, 7. 
hatta akıl ve mantık gözüyle değil, sezgi 
soyundan gönül gözüyle okumalıyız. 

Kur’an okurken, ona yüklenen son dere-8. 
ce yüceltici olağan üstü özellikleri onda 
bulamayabileceğimizi; Kur’an’da Allah’ın 
verdiğinden fazlasının olmadığını peşinen 
kabul etmeli; onu ‘Allah kelâmı’ ile eşitle-
memeliyiz. Çünkü bütün vahiylerde oldu-
ğu gibi Kur’an vahyinde de bir alıcı ve ve-
rici vardır; mesele vericide bitmemektedir. 
Verici şüphesiz sahilsiz bir okyanustur, 
ama alıcı için aynı şey söylenemez. Alıcı-
nın, yani Hz. Peygamber ve toplumunun 
kabı bellidir. Bir yanda okyanus, öbür yan-
da sözgelimi bir ırmak… Okyanus ırmağa 
nasıl sığabilir? Yani Peygamberin Kur’an’ı 
yorumlaması /canlandırması demek olan 
Sünneti de önemsemeli, aklî çabaları kü-
çümsememeli, bilime gereken önemi ver-
memeliyiz. Sonuçta o da müminin kayıp 
malıdır; bir tür ilahî kelâmdır. İlahî kelâm 
vahiy çağının kapanmasıyla sona ermiş 
değildir, sadece şekil değiştirmiştir. 

HUZURA 

GİDEN YOLDA
BİRLİKTE 

YÜRÜYELİM

Huzur Psikolojik
Danışmanlık Merkezi

Psikolog ve Gıda Mühendisi  
Hatice Dilek ÖZTÜRK

Bayındır 2 Sokak 38/4 Kızılay / Ankara
Tel: 0312 433 03 19 
Gsm: 0505 490 51 81 - 0535 581 06 32
e-mail: hdilek.1971@gmail.com

Bireysel danışmanlık
Panik atak
Depresyon
Korku ve fobiler
Aile danışmanlığı
Evliliğe hazırlık için danışmanlık
Boşanmış çiftlere danışmanlık
Boşanmış aile çocuklarına danışmanlık
Ergenlik sorunları
Okul ve sınav stresi
Motivasyon ve meslek seçiminde 

  yönlendirme
Kanser vb. türde ağır seyreden 

  hastalara danışmanlık
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
Kilo vermek isteyenlere danışmanlık
Tikler
Alt ıslatma
Uyku problemleri
Sigara, alkol bağımlılarında danışmanlık
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Giriş

“Ba-nâm-ı Hudâvend-i bahşâyende-i 
bahşâyişkâr.”

Selman-ı Farisi (ra)’in Farsça’ya tercü-
me ettiği Fatiha-i Şerife’de besmele böy-
le tercüme edilmişti (Serahsi’den nakle-
den: Hamidullah, 1993, p. 102). Kur’an-ı 
Kerim’i yabancı lisanlara tercüme faaliyeti 
henüz sahabe-i kiram zamanında başla-
mıştır. Selman-ı Farisi (ra) Sûre-i Fatiha’yı 
Farsça’ya tercüme etmişti. Hicretin 150. 
yılında vefat eden İmam Azam Ebu Hanife 
(rh) ise manasının tamam olarak nakledil-
miş olması şartı ile yabancı lisanlara ter-
cüme edilmiş Kur’an-ı Kerim parçalarının 
namazda okunmasının cevazına hükmet-
miştir. Demek ki Arap asıllı olmayan Müs-
lümanların Kur’an-ı Kerim’i kendi lisan-
larına tercüme etmelerinin sebebi, Allah 
kelamını anlamak ve hatta zaman zaman 
kendi diliyle dua ederken bu tercümeler-
den yararlanmak olarak görülebilir. An-
cak duanın özel ve yüksek bir formu olan 
namazda okunacak sûrelerin ve âyetlerin, 
okuyan tarafından anlamı bilinmese de 
Arapça aslından ezberlenmek suretiyle 
okunması Müslümanların büyük çoğun-
luğu tarafından benimsenmiş bir kaide ve 
uygulamadır.

Bu tebliğimizde Avrupa dillerine yapı-
lan Kur’an-ı Kerim tercümeleri hakkın-
da genel bir tasnif denemesi yaptıktan ve 
Avrupa’daki Kur’an-ı Kerim edisyonları 
hakkında özet bilgi verdikten sonra güncel 

T E B L İ Ğ

Avrupa Dillerinde ve Özellikle Hollanda Dilindeki 

Kur’an-ı Kerim Tercümeleri Üzerine
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Avrupa Dillerindeki 
Mealler

Hollandaca meallerden dört tanesini seçerek 
muhtevalarını gayet mücmel mukayese etme-
yi hedefliyoruz.

Avrupa dillerinde 

Kur’an-ı Kerim tercümeleri

Gayrimüslimler, özellikle Hıristiyan din 
adamları da Kur’an-ı Kerim’i önceleri kısmen, 
sonra tamamen batı dillerine tercüme etmiş-
lerdir. Muhammed Hamidullah (1908-2002), 
ilk Latince tercüme faaliyetinin 1141 tarihin-
de başladığını kaydeder (Hamidullah, 1993, 
p. 183). Bu tercümelerin en eski olanlarının 
genel amacını Martin Luther (1483-1546) 
Latince bir tercümeden Almancaya nakletti-
ği Kur’an tercümesinin önsözünde veciz bir 
şekilde ifade etmişti: “Muhammed’in kita-
bını tercüme ederek, onun tutarsızlığını ve 
kâfirliğini açıkça ortaya koymak”.

Avrupa, Muhammed Esed’in tespitiyle ko-
nuşacak olursak, medeniyetinin çocukluk 
döneminde haçlı seferlerinin tesiri ile İslam 
düşmanlığı ile mayalanmıştır. Çocukluk dö-
nemi insanın karakteri üzerinde kalıcı izler 
bıraktığı gibi, kültür ve medeniyetler üze-
rinde de oluşum dönemlerinin kalıcı etkileri 
vardır. Avrupa’nın Pavlus Hıristiyanlığından 
kaynaklanan İslam’a ve onun Peygamberine 
(s) karşı düşmanca tutumu başta Kur’an-ı 
Kerim olmak üzere İslam kültürüne ait eser-
lerin tercümesini olumsuz yönde etkilemiştir 
(Asad, 2001; Esed, 1997). Düşmanca his-
ler yüzünden toplumda Kur’an-ı Kerim’in 
tercümesi aleyhinde önemli bir aleyhtarlık 
bulunduğundan Luther, Latince’den naklen 
Almanca tercümeye yazdığı önsözde, amacın 
Kur’an-ı Kerim’i terviç etmek değil, bilakis 
onun ipliğini pazara çıkarmak olduğunu id-
dia etmektedir. Bu, Luther’in samimi ifadesi 
midir, yoksa sırf tercüme aleyhindeki kamu-
oyunu yatıştırmak için sarfedilmiş bir cüm-
le midir bilemiyoruz; ancak reformlarında 
Kur’an-ı Kerim’den istifade etmiş olma ihti-
mali bu cümlenin hangi amaçla sevkedildiği 
konusunda bir kuşku oluşturmaktadır.

Avrupa’da zaman içinde, ama uzun bir zaman 
içinde Kur’an-ı Kerim tercümelerinde bu 
düşmanca tutum, yerini önce Cemil Meriç’in 

tabiri ile “sömürgeciliğin keşif kolu” oryanta-
lizme, daha sonra da objektif bir anlayışa terk 
etmiştir. Ayrıca yirminci yüzyıldan başlamak 
üzere bizzat Müslümanlar tarafından Avrupa 
dillerinde önemli Kur’an-ı Kerim tercümele-
ri yapılmaya başlanmıştır ki bu yepyeni bir 
aşamadır. Buraya kadar söylediklerimizi özet-
leyecek olursak, Avrupa dillerindeki Kur’an 
tercümelerini ana hatlarıyla dört aşamada 
mütalaa edebiliriz:

Düşmanca gayelerle, reddiye mantığı ile yapı-
lan polemik tarzı kısmi veya tam tercümeler. 
Bunlar genellikle Hıristiyan din adamları ta-
rafından yapılan çalışmalardır.

Oryantalistler tarafından yapılan çalışma-
lar. Bunlar bir yandan Hıristiyan gelenekten 
beslenmiş, bir kısmı misyonerlik kaygıları da 
taşıyan çalışmalardır. Öte yandan da politik 
olarak sömürgeciliğin yerleşmesi ve kalıcı 
olabilmesi amacına hizmet ederler.

Kendilerini Oryantalist gelenekten ayrıştır-
mak için İslamolog veya Arabist olarak anıl-
mayı tercih eden yeni kuşak batılı İslam araş-
tırmacılarının yaptığı tercümeler.

Göçmen veya mühtedi batılı Müslümanlar ta-
rafından yapılan Kur’an tercümeleri. Bu grup 
içerisine, Arapça dışındaki İslam dillerinde 
veya İslam dillerinde hazırlanmış meallerin 
batı dillerine tercümelerini ve batı dillerinden 
birindeki tercümelerin diğer batı dillerine ter-
cümelerini de dâhil etmek icap eder.

1694’te Hamburg’ta Abr. Hinckelmann tara-
fından Kur’an-ı Kerim’in Arapça bir basımı 
gerçekleştirilmiştir (Juynboll, 1930, p. 359). 
Bundan dört yıl sonra Ludovicus Maraccius 
tarafından, açıklama notları da içeren Latince 
tercüme yayımlandı (Patavii, 1698 in Juyn-
boll, 1930). XVIII. yüzyılda ise Gustav Flügel  
Corani textus arabicus (Lips, 1834 in Juyn-
boll, 1930) yayımlandı. Bilahare bu çalışma 
gözden geçirilerek Concordantiae corani ara-
bici adıyla iki cilt halinde yeniden yayımlandı 
(edit. Stereot. Tauchnitz, Lips., 1841-1842 
in Juynboll, 1930) ve bilahare defalarca yeni 
baskıları yapıldı.

Hollandaca Kur’an-ı Kerim tercümeleri

Hollandaca Türkiye’de genellikle Felemenkçe 
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adıyla bilinirse de bu ikisi birbirine çok ya-
kın olmakla birlikte ayrı diller olarak kabul 
edilmektedirler. XVII. yüzyıldan itibaren batı 
dillerinde birbiri ardınca ve genellikle birbi-
rinden yararlanılarak birçok Kur’an-ı Kerim 
tercümesi yapıldığını görüyoruz. Bu dönem-
de Kur’an-ı Kerim Hollandaca’ya da tercüme 
edildiğini müşahede ediyoruz (Hamidullah, 
1993, pp. 145; 155-156; Juynboll, 1930, p. 
360):

1- Anonim, De Arabische Alkoran (Ham-
burg, 1641). Schweigger’in Almanca ve 
Arrivabene’nin İtalyanca tercümeleri esas 
alınmıştır 

2- Glazemaker, Jan 
Hendrik, Mahomed’s Al-
koran (Rotterdam, 1698). 
Du Ryer’in Fransızca te-
cümesi esas alınmıştır. 
7 resim ihtiva etmekte-
dir. Amsterdam (1696) 
ve Leiden’de de (1721, 
1734) basılmıştır.

3- Tollens, L.J.A. 
Mahomed’s Koran (Bata-
via, 1859). Kasimirski, 
Sale, Ullmaann ve Ma-
racci tercümelerinden is-
tifade ile hazırlanmıştır.

4- Keyzer, Salome neza-
retinde Kasimirski, Ull-
mann, Weil ve Sale ter-
cümelerinden yararlanı-
larak yapılan tercüme: De Koran, voorafgegaan 
door het leven van Mahomed, met ophelderende 
aanmerkingen (Haarlem, 1860/ 4. baskı, Rot-
terdam 1916).

5- Kater, C. Klapper op M.’s Koran (Delft, 1873).

6- Martens J. L., Concordantie op den Koraän 
(Batavia, 1881).

7- Marais, R. Morhonniére’li (Nant’lı). Seçme 
parçalar. 1952’de meydana getirilmiş bir el-
yazması (France- Islam, Paris, No. 103-106, 
1975, s. 14,  nakleden: M. Hamidullah).

8- Baaten, W. (Utrecht’li). Seçme parçalar. 
1952’de meydana getirilmiş bir elyazması 
(Hamidullah).

9- Ahmad, Mirza Bashiru’d-din Mahmud 

(1889-1951), Heilige Qor’an, Arapça metinle 
birlikte, (Rabwah/Pakistan 1953).

10- Kramers, J.H. (1891-1951), De Koran, 
mütercimin ölümünden sonra yayımlanmış-
tır. (Amsterdam 1956). 

11- Leemhuis, Fred, de Koran, een weergave 
van de betekenis van de Arabische tekst in het 
Nederlands (Houten, 1989: Fibula; 12. Baskı 
2005)

12- Soedéwo. İlave bilgi verilmeksizin Islamic 
Rewiew (Londra) adlı dergide duyurulmuştur. 
(Haziran 1952, s. 38). Hamidullah, listesine 
dâhil etmiştir.

13- Graeff, F.A. Kasimirs-
ki tercümesi esas alınmış-
tır. 929 sahife. (Haarlem 
1879).

14- Mattes, B.F., Proeve 
ener Makkassarsche Verta-
ling des Korans, 89+ 106 
sahife. Makassar ve Hol-
landa dilinde yapılmış bir 
tercümedir. (Amsterdam 
1856).

15- Siregar, S. S. (2000). 
De Edele Koran en een ver-
taling van betekenissen er-
van in de Nederlandse taal 
(3 ed.). Den Haag: Islami-
tisch Cultureel Centrum 
Nederland (ICCN).

16- Abdolah, K. (2008). de 
Koran. Amsterdam: De Geus.

Biz tebliğimizin bu bölümünde, girişte belirt-
tiğimiz gibi, günümüzde yaygın olarak kulla-
nılan güncel, el altında bulunan Hollandaca 
meallerden dört tanesini kısaca ve mukayeseli 
olarak tanıtmak, bir tanesine ise sadece temas 
etmek istiyoruz. Bunlardan ikisi gayrimüslim 
araştırmacılar tarafından ikisi ise Müslümanlar 
tarafından hazırlanmıştır. Sonuncusu ise aslen 
bir Müslüman aileden gelen; ama kendisini 
dinle irtibatlandırmayan bir romancı tarafın-
dan bir tercümeden çok uyarlama, adaptasyon 
niteliği taşıyan bir çalışmadır.

Şarkiyatçı ve İslamologların 

hazırladığı mealler

AVRUPA’NIN PAVLUS 
HIRİSTİYANLIĞINDAN 

KAYNAKLANAN 
İSLAM’A VE ONUN 
PEYGAMBERİNE (S) 
KARŞI DÜŞMANCA 

TUTUMU BAŞTA 
KUR’AN-I KERİM 

OLMAK ÜZERE İSLAM’A 
AİT ESERLERİN 
TERCÜMESİNİ 

OLUMSUZ YÖNDE 
ETKİLEMİŞTİR.
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Gayrimüslimlerin hazırladığı güncel Hol-
landaca mealler içerisinden Kramers ve 
Leemhuis’ın meallerini seçtik; çünkü bu ikisi 
günümüzde kendi kategorisi içinde en yaygın 
kullanım alanına sahiptir.

J. H. Kramers (1891-1951) de Koran adıyla ya-
yımlanan tercümesi (Kramers, 2003) şimdiye 
kadar 50 bin nüshadan fazla basılıp dağıtılmış-
tır. 18. baskısının önsözünde, eseri sadeleştiren 
Johannes J.G. Jansen’ın deyimiyle mütercim 
“insanların değil, Tanrı’nın ve meleklerin diliy-
le” Kur’an- Kerim’i tercüme etmeye teşebbüs 
etmiştir. Kramers’in tercümesinde kullandığı 
dil, sadeleştirilmiş olmasına rağmen Alman 
aksanına çalan, ağır bir Hollandacadır. Müter-
cim gerçekten büyük gayret sarf ederek, zaman 
zaman kelimelerin modern standart Arapça’da 
kullanılan anlamlarının ötesine geçip nüzul 
dönemindeki anlamını yansıtmaya muvaffak 
olduğu söylenebilir. Mesela genellikle “poly-
theisten” (çok tanrıcılar) veya “afgoddienaren” 
(puta taparlar) şeklinde tercüme edilen “müş-
rikler” ifadesini Kramers “genotgevers” (eş tu-
tanlar) şeklinde vererek; hem Hollandacada 
müstamel olmaan bu kallanımla okurun dik-
katini çekerken hem de metne sadık kalmak-
tadır. Yine, genellikle “Reciteer! (kıraat et)” gibi 
tercüme edilen “iqra’” kelimesini “Lees op!” 
(Yüksek sesle oku!) şeklinde tercüme etmiştir.

Kramers’in metne sadakat konusundaki özeni 
dikkatten kaçmamaktadır. Bununla birlikte, 
bazı âyetleri hiç anlamadan tercüme ettiği; 
bazı âyetleri ise İslam geleneğinde genellik-
le anlaşıldığından farklı tercüme ettiği tespit 
edilebilir. Bu tür farklı çevirilerin/ anlamaların 
Müslümanlar tarafından yapılan tercümelerde 
de vaki olduğu göz önüne alınırsa büyük bir 
nakısa sayılmamalıdır. Eserin üslubu, kendi-
sinden önceki Avrupa dillerinde yayımlanmış 
tercümelerden, özellikle Almanca Kur’an-ı 
Kerim tercümelerinden etkilenmiş olduğunu 
düşündürse de, esas itibariyle Arapçadan ter-
cüme edilmiş olduğu da âşikârdır.

Kramers’in Fatiha Sûresi tercümesini iktibas 
etmek istiyoruz:

Soera 1: al- Fatiha

In de naam van God1

de Barmhartige Erbarmer.

[lofprijzing]

2(1) Lof aan God

de Heer der wereldwezens2

3(2) de Barmhartige Erbarmer

4(3) de Heerser op de Dag van het Oordeel.3 3

[gebed]

5(4) U dienen wij

en U vragen wij om bijstand.

6(5) Leid ons langs het rechtgebaande pad4

7(6) het pad van degenen

die Gij Uw weldaden schenkt55

(7) over wie geen toorn is6

en die niet dwalen.7

Prof. Dr. Fred Leemhuis Belçikalı; halen 
Hollanda’nın Groningen Devlet Üniversitesi 
(RUG)’nde görevli İslamologtur. Meali birçok 
baskı yapmasının yanısıra internette de Kur’an 
ve Kitab-ı Mukaddes (www.koranenbijbel.nl) 
projesi ve internet sayfasında esas alınmıştır. 
Tercümesinin tam adı şöyledir: de Koran, een 
weergave van de betekenis van de Arabische tekst 
in het Nederlands: Kur’an, Arapça metnin Hol-

1 Vgl. bijv. Jeremia 26:9: ‘Waarom hebt ge in de 
naam des Heren geprofeteerd’, en Colossenzen 
3:17: ‘Doet alles in de naam des Heren’.

2 Het hier gebruikte Arabische woord ‘alam betekent 
‘wereld’. Het idee is dat er verschillende werelden 
zijn: de wereld van het mensenvolk, de wereld van 
het engelenvolk, en de wereld van het demonen-
volk (de jinn). Van al deze werelden, en de wezens 
die in die werelden leven, is God de Heer. Op tal 
van plaatsen (bijv. Koran 3:42) kan het meervoud 
‘alamîn gezien de context niet anders betekenen 
dan ‘schepselen’. Vandaar dat veel vertalers, ook 
Kramers, gekozen hebben voor ‘wereldwezens’, 
‘wereldbewoners’ e. d.

3 De Dag van het Laatste Oordeel.

4 Het rechte pad: meestal begrepen als de islam. Vgl. 
ook Koran 37:118 (Mozes) en Koran 3:44 (Jezus).

5 De moslims. De weldaad is dan de openbaring van 
de Koran.

6 jalalayn: Zoals over de joden.

7 jalalayn: Zoals de christenen.
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landaca ifade ve anlamı (Leemhuis, 2005). 
Dili daha modern bir Hollandaca olmakla bir-
likte, mütercimin Belçikalı olması dolayısıy-
la dil kullanımının Belçika aksanına kaydığı 
eleştirilerine maruz kalmaktadır. Terminoloji 
seçiminde profan bir eğilim içerisinde olduğu 
ileri sürülebilir. Mesela “cennet”i “tuin” yani 
“bahçe” olarak tercüme eder. Oysa Arapça’da 
cennet kelimesi karanlık, gizemli, mahiyeti 
tam olarak idrak edilemen başka boyuttaki 
bir güzellik tasavvurunu mutazammındır.

Müslümanların hazırladığı mealler

Müslümanlar tarafından hazırlanan mealler-
den de iki tanesini seçtik: Mevlana Muham-
med Ali’nin İngilizce mealinin Hollandaca 
tercümesi de Heilige Koran  (Ali, 2004) ve 
Süfyan Siregar’ın bir ekiple birlikte hazırla-
dığı de Edele Koran (Siregar, 2000) ismini ta-
şıyan meallerdir. Çünkü bu mealler özellikle 
Müslümanlar tarafından en çok istifade edilen 
meallerdir.

Bunlardan birincisi Mevlana Muhammed 
Ali’nin özgün İngilizce mealinin Hollanda-
caya yapılmış iyi bir tercümesidir; yani meal-
tefsirin tercümesidir. 3.000’den fazla not içe-
ren bu meal Ahmediye fırkasının Hazrat Mirza 
Gulam Ahmed’i peygamber değil de bir mü-
ceddit olarak kabul eden kolu tarafından fi-
nanse edilip yayımlanmaktadır. Hem Kur’an-ı 
Kerim terminolojisini isabetli kullanmakta, 
hem de âyet-i kerimelerin Avrupa bağlamında 
anlaşılmasına matuf notlar sayesinde metnin 
iç bağlantıları kurulmaktadır.

Süfyan Siregar’ın meali metnin aslına bağlı 
kalmaya çalışırken üslupta rekakete düşmek-
te, bazen de anlamı tam olarak verememekte-
dir. Arapça kelimelerin genellikle aynen mu-
hafaza edilmiş olması, Müslüman bir çevrede 
yetişmemiş olan okurlar için metni zor anlaşı-
lır bir hale getirmektedir.

Son olarak Kader Abdolah’ın eserine değine-
biliriz (Abdolah, 2008). Abdolah, İran İslam 
devrimi İran’dan kaçarak Hollanda’ya iltica et-
miş bir yazardır. Babasının Kur’an okuduğunu 
hatırlayan Abdolah’ın İran’da iken dinle ilgisi 
olmamıştır. İlginç bir biçimde, Hollanda’da 
kendisine İslam ve Kur’an-ı Kerim ile ilgili 

sorular soruldukça ilgi duymaya başlamıştır. 
Tam bir meal değildir; Kur’an-ı Kerim’den 
hareketle yapılmış bir çalışma demek daha 
doğru bir ifade olur. Ne uzman ne de Müslü-
man olan ama İslam düşmanı da olmayan bir 
yazar tarafından kaleme alınan bu eser, ayrıca 
ele alınıp değerlendirilmelidir. Bu makalenin 
müellifi, K. Abdolah’ın eserini yayımlamasının 
hemen ardından Hollandaca bir değerlendir-
me yazısı kaleme alarak, Abdolah’ın yetkin bir 
mütercim olmamakla birlikte, bu işe sevgiyle 
giriştiğini ve “Allah her şeyi bilir, Muhammed 
öyle der, Kader Abdolah ise hiçbir şey bilmez” 
diyerek cehaletini itiraf ettiğini tespit etmiştir 
(Okumuş, 2008). Kendini bir Müslüman ola-
rak tanımlamayan Abdolah’ın girişiminin ta-
rihte ilk olarak Kur’an’ı seküler temelli edebi 
bir okumaya tabi tutmak anlamına geldiğini 
burada belirtmeliyiz. Bu çalışma Kur’an’ı asla 
eline almayı aklına getirmeyen büyük bir kit-
lenin bu kitaba ilgisini çekmiştir.

Sonuç ve öneri

Türkçe ile Hollandacanın meal imkânları açı-
sından önemli bir farkı vardır. Türkçe İslami 
dillerden biri olarak Kur’an-ı Kerim’in kul-
landığı birçok anahtar kavramı kendi kelime 
varlığı içine katmıştır. Hollandaca için aynı 
durum mevzuubahis değildir. Bu durum, 
Hollandaca mealler için genellikle dezavantaj 
gibi görünse de, avantaj olarak da kullanılabi-
lir. Çünkü İslami dillerde meal hazırlanırken 
kelimelerin Kur’an-ı Kerim’de geçtiği şekliyle 
muhafazası, tarih içinde sonradan kazanılmış 
kültürel veya ıstılahi manaya doğru bir kayışı 
beraberinde getirmekte ve okuru asıl mana-
dan uzaklaştırmaktadır.

Türkçe’de de mealler eskiden imamlar veya 
hocaefendiler için hazırlanıyordu; gittikçe 
son okuyucu için yapılmaya başlandı. Aynı 
gelişme Hollandacada yapılacak yeni mealler-
de gözönünde bulundurularak, bir aracı veya 
öğretici olmaksızın doğrudan hedef kitlenin 
esas alınacağı mealler hazırlanmalıdır. Bu de-
mektir ki, hazırlanacak bir meal muhtasar bir 
tefsir niteliğinde, âyetlerin bağlamlarının an-
laşılmasına katkı sağlayacak ek bilgiler sunan 
notlarla zenginleştirilmelidir.
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Hali hazırda Hollanda dilinde hem muhte-
vası hem formu, hem bilgi kaynakları hem 
üslûbu, hem güvenilirliği ve hem de selasetiy-
le ümmet-i davet ve ümmet-i icabete mensup 
gençlerin asgari beklentilerine cevap verebi-
lecek bir meal bulunmamaktadır. Böyle bir 
meali hazırlamak, hazırlatmak gücü yetenle-
rin boynunun borcudur. Her ülkede yaşayan 
Müslümanlar o ülkenin dilinde yeni nesillerin 
anlayacağı tarzda mealler hazırlatmakla mü-
kelleftirler. 
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ur’an/Vahiy, yüce Allah’ın insanlara 
en büyük iyiliğidir. Çünkü insanların 

Allah’ın istediği gibi inanmaları, yaşamaları 
ve dünyada huzurlu ahirette mutlu olmala-
rı ancak vahyin öğretmesiyle mümkündür. 
Zira pozitivist-seküler bir insanın önünde 
ancak pozitif alanda işleyebilen akıl, pozitif 
bilgiler ve heveslerle yolu belirlemenin dı-
şında bir imkân bulunmamaktadır. Onun 
için herkesin vahyi bilmesi ve anlaması ge-
rekir. Bu da vahyin onun anladığı dilde ol-
ması yahut onun diline çevrilmesiyle olur. 
Bu bakımdan Arap dilini anlayanlar dışında, 
Kur’an’ı ana dilinden anlamayan insanların 
anlaması için mümkün olan bütün dillere 
çevirisinin yapılması bir zorunluluktur. Son 
yıllarda ülkemizde bunun artan bir tempo 
ile yapılmış olması sevindiricidir. Bu zorunlu 
ve hayırlı hizmette yarışın devam etmesi ve 
en güzeline doğru çabaların yoğunlaması en 
büyük dileğimizdir. Şüphesiz meal yazmak 
gerekli ve önemli olduğu kadar toplumda 
Kur’an’ı anlama ve öğretme seferberliği de 
gereklidir.

Sıradan bir kültür kitabını çevirmek için 
teknik bilgi ve beceri gerektiği gibi, bizatihi 
mucize olup rahmet, hidayet,  furkan, bur-
han, mizan, öğüt, zikir, şifa, Allah’ın kopmaz 
ipi, sıratı müstakim, vd. olan Kur’an’ın başka 
bir dile çevrilmesi için de elbette daha çok 
teknik bilgi ve beceri olması gerekir. Bun-
lar Kur’ani Hayat dergisinin 4 Haziran 2010 
tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdiği Meal 
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Sempozyumu’nda sunulan tebliğlerde detay-
lı olarak ortaya konulduğu için ayrıca üze-
rinde durmayacağım. Onun yerine, gerek 
kültürün vahyin önüne geçmesiyle, gerekse 
kimi meal yazarlarının birbirlerini izleme-
si sebebiyle yanlış anlaşıldığını/çevrildiğini 
gözlemlediğim çok sayıda âyetin içinden 
bazı âyetlere değinmek istiyorum.

1- Âl-i İmran 3/104: “Siz hayra çağıran, iyi 
olanı emreden ve kötü olandan sakındıran bir 
ümmet olunuz. İşte kurtulanlar onlardır”(Âl-i 
İmran 3/104) anlamında olan âyet, kılasik 
ve çağdaş tefsirlerin genelinde müslüman-
ların arasından bu görevi yapacak özel bir 
topluluğun olmasını öngördüğü ve hayra 
çağırmanın, iyiliği em-
retmenin ve kötülükten 
sakındırmanın aslında 
bütün müslümanlar üze-
rine farz olmakla beraber, 
bu topluluğun yerine ge-
tirmesiyle diğerlerinin 
üzerinden düşen bir farzı 
kifaye olduğu şeklinde 
açıklanır. Ondan sonra bu 
görevi yapacak insanların 
özellikleri ve şartları gün-
deme getirilir. Örneğin, 
çağdaş tefsirlerden Elmalı-
lı, Derveze, Seyyid Kutup, 
R.İhsan Eliaçık, bu görevi 
ümmetin içinden çıkacak 
bir topluluğun yerine getireceğini söyler. 

Aynı mantık “Öğüt ver, öğüt vermek yarar 
sağlayacaksa, Allah’tan korkan öğüt alacak-
tır. Ama bedbaht olan, ondan kaçacaktır” (A’la 
87/9-11) âyetleri için de kullanılmakta ve 
“Yarar sağlayacaksa öğüt ver. Allah’tan korkan 
öğüt alacaktır. Bedbaht olan ondan kaçınacak-
tır” şeklinde çevrilmekte ve öğüt vermek, 
yarar sağlama şartına bağlanmaktadır. Baş-
ka bir deyişle, yarar sağlayacaksa öğüt ver, 
sağlamayacaksa verme, anlamına gelen bir 
mantıkla anlamlandırılmaktadır. Gerekçe 
olarak da, Arap Dilbilgisi kurallarına göre 
doğru anlamlandırmada şart cümlesi olan 
“yarar sağlayacaksa” ifadesinin cevabı olması 

gereken “Allah’tan korkan öğüt alacaktır” an-
lamındaki cümlenin başında gelmesi gere-
ken cevap harfi olan “fe” harfinin gelmemiş 
olduğu gösterilir. 

Oysa Arap dili kurallarının Hz.Peygamber’in 
vefatından yaklaşık yüz yıl sonra belirlenme-
ye başladığı ve Kur’an’daki birçok kullanışın 
bu kuralların dışında kaldığı unutulmakta-
dır. Basra, Kûfe, Bağdat dil ekollerini oluştu-
ran dil bilginlerinin bu konularda aralarında 
büyük görüş farklılıkları olduğunu ilgililer 
bilirler.

Oysa peygamberin görevi öğüt vermek ve 
uyarmaktır. Fayda verip vermeyeceğini ve 

kimlerin öğüt alacağını, 
kimlerin ondan yüz çe-
vireceğini önceden an-

cak Allah bilir. Onun için 
öğüt vermeyi peşin olarak 
fayda verme şartına bağ-
lamak doğru değildir. Bu 
âyetleri bu şekilde anlayıp 
çevirenler, henüz kimseye 
öğüt vermeden öğütün 
yarar sağlayıp sağlamaya-
cağını bilmeleri mümkün 
değildir. 

Oysa Âl-i İmran 3/104. 
âyetinde bu niteliklere sahip 
bir cemaat, bir topluluk, bir 
grup değil, bir ümmetin ol-

ması istenmektedir. Kısaca, âyet, toptan islam 
ümmetinin hayra çağıran, iyi olanı emreden ve 
kötü olandan sakındıran bir ümmet olduğunu 
belirtmektedir. Yani, sizler böyle bir ümmet ol-
dunuz, demektedir. Yoksa ümmetin içinden bu 
işleri yapan ve kurtuluşa erecek olan, diğerle-
ri de cehalet içinde yüzerek avucunu yalayan 
yahut mukallit olan bir ümmetin olması değil! 
(Bakınız, İslamiyat, Editör, 6/10-13, sayı, 1, 
2003).

Şüphesiz İslam ümmetinin bütün bireyleri 
gücü ve imkânları oranında dinini öğren-
mek ve yaşayıp yaşatmakla yükümlüdür. 
Otorite de, hayra çağıracak, iyi olanı emre-
decek ve kötü olandan sakındıracak şekilde 

ARAP DİLİ 
KURALLARININ 

HZ.PEYGAMBER’İN 
VEFATINDAN YAKLAŞIK 

YÜZ YIL SONRA 
BELİRLENMEYE 
BAŞLADIĞI VE 
KUR’AN’DAKİ 

BİRÇOK KULLANIŞIN 
BU KURALLARIN 

DIŞINDA KALDIĞI 
UNUTULMAMALIDIR. 
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vatandaşlarını yetiştirmek, islam konusunda 
bilgi ve bilinç sahibi yapmak ve sorumluluk 
duygusuyla donatmakla yükümlüdür. Dini 
insanlara öğretmek ve kötülükleri önlemek için 
otoritenin bir topluluğu, bir cemaati ayrıca gö-
revlendirmesi, ümmetin diğer bireylerinin de 
aynı görevle yükümlü olmadığı anlamına gelme-
diği gibi, özel ve genel yükümlülük de bir birinin 
alternatifi değildir. 

Ama kültürel anlayışla bu görev ümmetin 
içinden sadece bir topluluğa verilince, far-
kında olmadan Yahudilik, Hıristiyanlık ve 
Budizm dinlerindeki gibi din adamı sınıfının 
oluşmasına zemin hazırlanmakta, ümmetin 
geneli için de onları taklit etmekten başka 
alternatif kalmamakta-
dır. Bugün müslümanla-
rın adı geçen dinlerdeki 
gibi din işlerini yalnız din 
adamlarına, başka işleri de 
başka kişilere bırakan laik-
seküler sistemlere gelip da-
yanmasının, böylece hal-
kın din konusunda cehalet 
içinde yüzmesinin ve başka 
zeminlere kaymasının en 
büyük sebebi, öteden beri 
egemen olan bu anlayıştır. 
Toplumun tümünü kuşatan genel bir İslam 
eğitim öğretim seferberliği olmadığı için bi-
reyler genel olarak cahil kaldığı gibi, âyette 
sıralanan işleri yapacak olan topluluk da, yö-
netimin ve halkın bozukluğunu dözeltmeye 
güç yetiremeyen küçük bir azınlık dışında, 
tarihte yaşandığı ve günümüzde görüldüğü 
gibi, saray uleması kesilerek bu görevi ya ih-
mal etmekte veya korkusundan yöneticilerin 
arzularına uygun resmi hizmete mahsus bir 
din şekline sokmakta ya da dünyalık çıkarla-
rı için feda etmektedir. Bunun örneklerini en 
yakın zamanda 28Şubat sürecinde gördük 
ve yaşadık, hala da yaşıyoruz. Bunun sonu-
cu olarak öteden beri halk arasında bu sınıfa 
mensup kişilerden insanların hoşlanmadığı, 
hatta onlardan nefret duyduğu ve belamlıkla 
suçladığı, böylece toplumda dinsel bir anar-
şinin sürüp gittiği bilinmektedir. 

İslam tarihinde din adamının yönetimi yön-
lendirmek yerine, yönetimin din adamını 
yönlendirdiği ve uygulamalarını meşrulaştır-
mak için onu bir onay makamı gibi kullandı-
ğını göstermek üzere kısa bir alıntı yapmak 
istiyoruz:

“...devletin dinden ayrılmasının imkânsız olarak 
görülmesine rağmen uygulamada devlet her za-
man çıkarları doğrultusunda serbestçe hareket 
etmiş, gerektiğinde eylemlerini yasallaştırmak 
için dine başvurmuştur. Dinin sözcüsü olan 
Şeyhulislam ise, bu alanda devlete meydan oku-
mamak koşuluyla teorik olarak serbest hareket 
edebilirdi. Devleti denetleyen güç, siyasi üstün-
lüğünü yasallaştırmak için Şeyhulislamı kulla-

nabiliyordu. (...)” (Ümit 
Kardaş, Din-Devlet İliş-
kileri ve Diyanet İşleri 

Başkanlığı, Yeni Şafak, 
25 Haziran 2007. Din 
adamı/Şeyhulislamlık 
makamının nasıl devletin 
güdümünde olduğu ve 
bugünkü yönetim şekline 
nasıl gelip dayandığına 
ilişkin bilgi için adı geçen 
yazıya bakınız).

Âyetin öngördüğü İslam ümmeti örneğini ilk 
islam toplumunda görüyoruz. Bu bilgi, bilinç 
ve ideal ile eğiten ve yetiştiren otorite ve bu 
potansiyel ile hareket eden o toplum, bugün 
insanlara hayal gibi gelen çok kısa bir za-
manda Ermenistan’dan Mısır’a ve Yemen’e 
kadar bütün orta doğuyu fethetmiş ve müslü-
manlaştırmıştır. Başka bir deyişle, daha düne 
kadar onları adam yerine koymayıp baldırı 
çıplak aç bedeviler diye horlayan Sasani İm-
paratorluğunu yerle bir etmiş ve Mısır’dan 
Anadolu Toroslarına kadar topraklarını fet-
hettiği Bizans’ın başkenti İstanbul’u kısa za-
manda kuşatmıştır. Sözkonusu âyet, böyle bir 
İslam ümmetinin olmasını istiyor, yoksa ce-
haletin, körü körüne taklidin, dünyacılığın, 
çıkarçılığın, zorbalığın, korkaklığın, sorum-
suzluğun, sefaletin, saltanatın, idealsizliğin 
ve kölelik ruhunun egemen olduğu, Kur’an’ı 
anlamak için okumaktan korkan ve ulema-

RUH-BEDEN İLİŞKİSİ 
VE KABİR AZABI 

GİBİ KONULARDA 
SÖYLENEN BİRÇOK 

SÖZÜN İSLAM’LA 
HİÇBİR İLGİSİ 

BULUNMAMAKTADIR. 
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nın söylediklerini değerlendirmekten ürken, 
Allah’ın dinini yaşayışında egemen kılarak 
izzet ve onurla yaşayan bir toplum olmak 
için çalışmak yerine, işgalci emperyalistleri 
kendilerine ideal örnek ve kurtuluş için son 
sığınak olarak gören sözde müslüman halk-
lar topluluğu değil! 

Bu âyet, genel olarak tefsirlerde anlatıldığı 
gibi bu işler için ümmetin içinden bir toplu-
luğun olmasını değil, bütün ümmetin böyle 
olmasını öngördüğünü, Resulullahın “Sizden 
kim bir kötülük görürse eli ile değiştirsin, gücü 
yetmezse dili ile değiştirsin, buna da gücü yet-
mezse kalbi ile buğzetsin, bu da imanın en alt 
derecesidir”(Muslim, iman, 78, Ebu Davud, 
salat, 232, melahim, 17, 
Nesai, iman, 17/2, İbni 
Mace, ikamet, 155, fiten, 
20, İbni Hanbel, 1/2,5, 
3/20,49,53) hadisi de gös-
termektedir. Ålim olanlar 
dışında vatandaşların hay-
ra çağırmasını, iyi olanı 
emredip kötü olandan sa-
kındırmasını gerçekçi bul-
mayanlar, acaba şu veya 
bu ayırımı yapmaksızın 
bütün müslümanların bu 
görevi yapmalarını Resu-
lullahın emrettiğini gör-
müyorlar mı? 

Evet, herkes bilgi ve becerisi kadar bu ve baş-
ka işleri yerine getirip başarılı olabilir. Örne-
ğin okuryazar olmayan bir anne babanın bile 
gerek çocuklarına, gerekse çevresindeki ki-
şilere örneğin Kur’an’ı okumayı ve anlamaya 
çalışmayı, abdest alıp namaz kılmayı, boy 
abdesti almayı, üstünü başını temiz tutmayı, 
oruç tutmayı, ahlaklı edepli konuşmayı, bü-
yüklerine saygı, küçüklerine sevgi gösterme-
yi, ergin bir bayan ise örtünmeyi ve ahlaklı 
davranmayı, sigara ve uyuşturucu gibi kötü 
alışkanlıklardan uzak durmayı, öğrenci ise 
derslerinde başarılı olmayı tavsiye edebilece-
ği, çevreyi kirleten, şu veya bu şekilde kom-
şularını rahatsız eden kişileri uyarabileceği 
gibi birtakım yönlendirmelerde bulunabile-

ceğini, kısaca hayra çağırıp iyi olanı emrede-
ceğini ve kötü olandan sakındırabileceğini 
herhalde kabul ederiz.

Nitekim Elmalılı, âyetteki “min” harfinin, 
bölümü belirtme/baziyet anlamında değil, 
tümü belirtme/külliyet anlamında olduğunu 
ve islam ümmetinin tümünün bu işleri ya-
pan bir ümmet olması gerektiğini belirttiğini 
söyledikten sonra, kendisini kültürel yön-
lendirmenin girdabından kurtaramayarak 
dönüp bu işin farzı kifaye olduğunu ve bir 
topluluğun yerine getirmesiyle bu görevin 
gerçekleşeceğini söyleyerek kendi kendisiyle 
çelişmektedir (Âl-i İmran 3/104. âyetin tefsi-
rine bakınız).

İslamoğlu da ‘men’ harfi-
nin beyaniyye olduğunu 
belirterek yaptığı açık-

lamada “Bu bir ebedi ri-
salet çağrısıdır. Risaletin 
Nebi’den sonra ümmetin 
omuzlarında olduğunu 
beyan eden bu âyet 35:32 
ışığında anlaşılmalıdır. Bu 
âyet “ümmet” olmanın bir 
takım kurmak ve kuru 
kuruya o takıma mensup 
olmak değil, ehliyet ve li-
yakat kesbetmek demeye 
geldiğinin belgesidir. Zira 

ümmetin türetildiği kök “anne”, ümmet de 
insanlığa anne gibi şefkat ve merhamet abi-
desi kesilen toplumdur” demektedir. (Hayat 
Kitabı Kur’an,  104. âyetle ilgili 2. not).

Kaldı ki bu âyetten altı âyet sonra Allah, “Siz, 
insanlar için ortaya çıkarılan, iyi olanı emreden, 
kötü olandan sakındıran ve Allah’a inanan en 
hayırlı ümmet oldunuz” (Âl-i İmran 3/110) 
âyetinde islam ümmetinin niteliklerini sa-
yarak bütün ümmetin bu niteliklere sahip 
olduğunu ve böyle olması gerektiğini belir-
tir. 104. âyeti yönlendirici kültürel bilgiler 
doğrultusunda anlayıp din anlayışını parsel-
leyenler hemen arkasından gelen 110. âyete 
baksalardı, anlayışlarının doğru olmadığını 
görürlerdi.

ANLAMA GÖREVİ 
ÜMMETİN 

İÇİNDEN SADECE 
BİR TOPLULUĞA 

VERİLİNCE, DİN ADAMI 
SINIFI OLUŞMAKTA, 

ÜMMETİN GENELİ İÇİN 
DE ONLARI TAKLİT 

ETMEKTEN BAŞKA ÇARE 
KALMAMAKTADIR.
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2- Hicr 15/90-91: Meallerde iki âyet “Kuran’ı 
işlerine geldiği gibi bölenlere de, kendi ki-
taplarının bir kısmına inanıp bir kısmını 
kabul etmeyen yahudi ve hıristiyanlara da 
nitekim Kitap indirmiştik” (Hicr 15/90-91) 
(T.Koçyiğit, H.Atay), “Nitekim biz komp-
lo kuranlara (azabı) indirdik, onlar Kur’an’ı 
tutarsız parçalar olarak nitelendirenlere ge-
lince;) (Diyanet/Heyet,), “Bir ilahi kelam ba-
ğışladık sana, tıpkı onu sonradan bölüp par-
çalayanlara indirdiğimiz gibi) (M.Esed), “Siz 
bilirsiniz, inanmazsanız, Allah’ın azabı başı-
nıza inecektir. Tıpkı o bölücülere (veya and 
içenlere) indirdiğimiz gibi (sizin başınıza da 
azap indiririz). Onlar ki Kur’an’ı bölük bölük 
ettiler” (S.Ateş), “Tıpkı o köşe başlarını tutan-
lara gelen uyarı gibi. Haykır yüzlerine Kur’an 
hakkında demediklerini bırakmayanların”(R.
İhsan Eliaçık, Yaşayan Kur’an), vd. şekillerin-
de çevrilmektedir.

 Oysa doğru çevirinin “(Kitaplar arasında ayı-
rımcılık yaparak) Kur’an’ı dışlayanlara da kitap 
indirmiştik” şeklinde olması gerekir. Bağlamı 
içinde iki âyetin söylediği şudur: Müşrikler 
sana inanmadıkları gibi, daha önce kendileri-
ne kitap indirdiklerimiz de Kur’an’a karşı bu 
şekilde ayırımcı davranarak onu dışlıyorlar. 
Böylece kitaplar arasında ayrımcılık yapıyor-
lar. Her iki kesime de apaçık bir uyarıcı ol-
duğunu söyle, onlara verdimiz maddi nimet-
lere imrenme ve inanmamalarından dolayı 
da üzülme, müminlere kol kanat ger. Âyetler, 
kendilerine kitap indirilenler Kur’an’a inanma 
konusunda böyle ayırımcı bir tavır takınıyorsa, 
müşriklerin onu inkâr etmelerine şaşmamak ve 
bundan dolayı başlarına geleceklere üzülmemek 
gerektiğini söyler. 

Sayın M.İslamoğlu, 90. âyeti “(Vahyi sana biz 
indirdik), tıpkı (onu önceden) paramparça 
edenlere indirdiğimiz gibi” şeklinde doğ-
ru olarak çevirdiği halde, 91. âyeti, “Onlar 
ki (şimdi de) Kur’an’ı birbirinden kopuk sözler 
demeti olarak tasavvur ediyorlar” (Hayat Kita-
bı Kur’an) şeklinde çevirmektedir. Oysa bu 
çeviri doğru değildir. Çünkü âyette Kitap 
Ehli’nin Kur’an’ı birbirinden kopuk sözler 
tasavvur etmesi ve bundan dolayı karşı çık-

ması değil, kendi kitaplarına inandıkları hal-
de Kur’an’a karşı ayrımcılık yaptıkları ve onu 
dışladıkları anlatılır.

3- İsra 17/85: “Sana ruhun ne olduğunu so-
ruyorlar, de ki: “Ruh, Rabbimin emrindendir. 
Bilgiden size ancak az verilmiştir”(İsra 17/85) 
âyetinde geçen “ruh”, meallerde kişiye can 
veren şey olarak çevrildiği gibi, tefsirlerde de 
bu şekilde açıklanmıştır. Yukarıda da belirt-
tiğimiz gibi, bu şekilde çevirme ve açıklama-
nın sebebi, Kur’an’ın, aslı astarı olmayan ve 
kitaplarda anlatılan rivayetlere uydurularak 
anlaşılması çarpıklığıdır.

Rivayetlerden birine göre ruh’u Medine’de ya-
hudiler Hz.Peygambere sormuşlar, başka ri-
vayete göre, Kureyşli kâfirler, Hz.Peygamberi 
zor durumda bırakmak için Medine ya-
hudilerine danışarak Ruh, Ashabı Kehf ve 
Zülkarneyn konularında soru sormuşlar, 
Hz.Peygamber de cevap vermek için ‘inşa-
allah’ (Allah’ın izniyle) demeden yarına ka-
dar süre istemiş, ama cevap/vahiy günlerce 
gecikmiş ve Peygamber cevap veremeyece-
ğinden korkmuştur. Nihayet günler sonra 
vahiy gelmiş ve ‘Ruh Nedir?’ sorusuna İsra 
Sûresi’nde bu âyetle cevap verirken, Ashab-ı 
Kehf ve Zülkarneyn konusundaki sorulara da 
Kehf Sûresi’nde cevap vermiştir. Oysa her iki 
sûre birbirinden farklı zamanlarda inmiştir.  
Diğer bir rivayete göre bu soru, Mekke’de 
Kitap Ehli’nden bazıları yahut kimi müslü-
manlar tarafından sorulmuştur.

Oysa âyette geçen ruh, iddia edildiği gibi ki-
şiye can verdiği söylenen ruh değil, vahyin, 
yani Kur’an (veya onu getiren Cebrail)  ken-
disidir. Müşrikler Hz.Muhammed’in vahiy 
dediği şeyin ne olduğunu soruyorlardı. Allah 
da vahyi Allah’ın gönderdiğini ve bu konuda bil-
gilerinin çok kıt olduğunu söylemektedir. Nite-
kim âyetin devamı olan âyetlerde vahiyden 
sözedilmesi de bunu göstermektedir. Çünkü 
sözkonusu âyet ile sonrası olan âyetler konu 
bütünlüğü oluşturmaktadır.

Kur’an’da yalnız tekil olarak geçen Ruh, ge-
nel olarak Vahiy (İsra 17/85; Mücadele 58/22, 
Cebrail (Nahl 16/102; Meryem 19/17; Enbiya 



75

Kur’ani Hayat
TEMMUZ’10
SAYI 13

İBRAHİM
SARMIŞ

Kur’an’ı Anlama 
Seferberliği

21/91; Şuara 26/193; Tahrim 66/12; Mearic 
70/4; Nebe’ 78/38; Kadr 97/4) ve özel ola-
rak Kur’an (bkz. Nahl 16/2; Mümin 40/15; 
Şûra 42/52) anlamlarında kullanılır. “Ruhu’l-
Kudüs” ifadesi de Cebrail veya Vahiy anla-
mında kullanılmaktadır. (Bakara 2/87,253; 
Maide 5/110; Nahl 16/102). Rûhî, Rûhihî, 
Rûhinâ/Rûhanâ tamlamalarında geçen “Ruh” 
kelimesi de Cebrail’in kendisi anlamındadır. 
(Ruh ve Nefs kavramlarının geniş analizi ve 
kullanım şekilleri hakkında bilgi için bakı-
nız. Erkan Yar, Ruh-Beden İlişkisi Açısından 
İnsanın Bütünlüğü Sorunu, 33-58, Ankara 
Okulu, 2000). 

Kur’an’da ‘hayat kaynağı’ veya ‘insana can ve-
ren şey’ anlamında Ruh 
kelimesi kullanılmaz. Ba-
zılarına göre “Bana vah-
yolundu, Allah’ın indirdiği 
gibi ben de indireceğim” 
diyenden daha zalim kim 
olabilir? Bu zalimleri can 
çekişirlerken melekler el-
lerini uzatmış, “Nefislerini-
zi/canlarınızı çıkarın verin, 
bugün Allah’a karşı hak-
sız yere söylediklerinizden, onun âyetlerine 
karşı büyüklük taslamanızdan ötürü alçal-
tıcı azapla cezalandırılacaksınız” derken bir 
görsen!” (Enam 6/93) âyetindeki Enfüsekum 
kelimesi ruh anlamında kullanılmıştır. Oysa 
âyette nefs’in çoğulu olan enfüs kelimesi ruh 
anlamında değil, can, kendi, anlamına gel-
mektedir. “Nefislerinizi/canlarınızı verin” ifa-
desinden maksat da, bedenlerin ölmesi ve 
ruhların yaşamaya devam etmesi değil, bir 
bütün olarak insanın ölmesidir. Türkçede 
kullanılan “canı çıktı”, yani öldü anlamında-
dır. Onun için “Nefislerinizi/canlarınızı çıka-
rın verin” ifadesi, mecaz olarak “ölün”, yahut 
argo deyişle “geberin” demektir.

“Onların malları ve çocukları seni imrendir-
mesin. Allah bunlarla dünya hayatında kendi-
lerine azap etmeyi ve kâfir olarak canlarının 
çıkmasını/ölmelerini istiyor”(Tevbe 9/55, 85) 
âyetlerinde de tehruce ervahuhum/ruhlarının 
çıkması’nı değil, tezhaka enfüsühüm/canlarının 

çıkması ifadesini kullanır.

Kur’an’da nefs, birey, kişi, kişinin kendisi, an-
lamında kullanılır. “Herkes/her nefis ölümü 
tadacaktır” (Ankebut 29/27), “Herkes/her 
nefis kazandığı karşılığında bir rehindir” 
(Müddessir 74/37) âyetlerindeki gibi. İnsa-
nın kendisini belirtmek için kullanıldığı gibi, 
Allah’ı ve başka bir varlığın kendisini belirt-
mek için de kullanılır.

Kur’an’ın hiçbir yerinde gelmek, gitmek, gir-
mek, çıkmak, acı çekmek, sevinç duymak, 
acıkmak, doymak, uyumak, uyanmak, vd. 
gibi ruh’un fonksiyonundan söz edilmez. 
Anne rahminde çocuk oluşurken veya haya-
tın sonunda ölürken ruhun girdiği veya çık-

tığı yahut yaşadığı veya 
öldüğünden söz edilmez. 
Söylendiği gibi hayat için 

olmazsa olmaz olan bir 
şeyin hiçbir işlevinin veya 
fonksiyonunun gündeme 
gelmemesi düşündürücü 
değil midir?

“Kur’an’da nefs 16, nüfûs 
2 ve enfüs 153 yerde gelir. 

Hepsinde de anılan şeyin maddi ve manevi unsur-
larıyla birlikte ‘kendisi, zatı, özü’ manasına gelir” 
(Mustafa İslamoğlu, Hayat Kitabı Kur’an, Nisa 
Sûresi’nin 1. âyetiyle ilgili 2. not.)

Gerçek bu şekilde iken, yalan yanlış rivayet-
lere dayanarak âyetteki ruhun kişiye can ve-
ren ruh olduğu söylenmekte ve âyet bu şekil-
de çevrilmektedir. İnsanların ruh hakkındaki 
bilgilerinin az olması da bu şekilde çevirinin 
doğruymuş gibi kabul görmesine yardımcı 
olmaktadır. Oysa insana can veren ruh hak-
kında insanların zan ve tahminin ötesinde az 
veya çok gerçek hiçbir bilgileri yoktur. Tıpta 
zaten ruhun varlığı kabul edilmez. Psikoloji 
de ruhun mahiyetini bilmek bir yana, doğru 
bir tanımını bile yapmaktan acizdir.

Diğer taraftan ruhun mahiyeti ve akibeti, kadim 
veya hâdis/yaratılmış olup olmadığı, ruhun veya 
bedenin önce yaratıldığı yahut ikisinin birlikte 
yaratıldığı, ruhların mekânı, ruhların ölümsüz-

KUR’AN’DA ‘HAYAT 
KAYNAĞI’ VEYA 

‘İNSANA CAN VEREN 
ŞEY’ ANLAMINDA 

RUH KELİMESİ 
KULLANILMAZ. 
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lüğü, gibi konularda vahye dayalı hiçbir bilgi 
olmadığı için ruh konusunda söylenenlerin 
tümü zan ve akıl yürütmekten yahut Yunan 
felsefesi gibi felsefelerin söylediklerinden 
öteye geçmemektedir. Dolayısıyla ruh-beden 
ilişkisi ve kabir azabı gibi konularda söyle-
nenlerin islamla hiçbir ilgisi bulunmamakta-
dır. 

Nitekim Kur’an’da ölüm olayını anlatmak 
için “ruhu çıktı, çıkarıldı, ruhu alındı, ruhu öl-
dürüldü, vd” ifadeleri yerine, “nefisleri çıkar, 
nefislerinizi çıkarın, Allah nefisleri öldürür, vb” 
ifadeler kullanılır ki yukarıda belirtildiği gibi 
Kur’an’ın tümünde Nefs kelimeleri kişinin 
kendisi anlamındadır. Aynı şekilde Kur’an’da 
“ruhunu tezkiye etmek” ifadeleri değil, “nefsi-
ni”, yani kendisini tezkiye etmek, (Nisa 4/49; 
Necm 53/32; Şems 91/9) ifadeleri kullanılır. 
Onun için kültürümüzde ruhla ilgili anlatı-
lanların tümü vahyin kendisinden değil, baş-
ta eski Yunan felsefesi olmak üzere başka fel-
sefe ve kültürlerden devşirme anlatımlardır. 
Nitekim insanı ruh ve beden olarak gösteren 
düaliust anlayış da islamın-vahyin söylemi 
değil, eski yunan felsefesenin söylemidir.

4- Hac 22/15: Bu âyetin neredeyse piyasa-
daki bütün meallerde yanlış çevrildiğini gö-
rüyoruz. Abdülaziz Bayındır bey bu çeviri-
lerden örnekler vererek doğru çevirinin nasıl 
olması gerektiğini şöyle belirtir: 

“Allah’ın peygambere dünyada ve ahirette 
yardım etmeyeceğini sanan kimse, yukarı 
bağladığı bir ipe kendini asıp boğsun; bir 
düşünsün bakalım, bu hilesi kendisini öfke-
lendiren şeye engel olabilir mi?”(Hac 22/15) 
(H.Atay-Kutluay, Diyanet/heyet, T.Koçyiğit, 
Elmalılı, Hasan Basri Çantay, Ömer Nasuhi 
Bilmen, Bekir Sadak, Suat Yıldırım, Hami-
dullah, R.İhsan Eliaçık) veya “Kim dünyada 
da, ahirette de Allah’ın kendisine yardım et-
meyeceğini sanıyorsa, evinin tavanına bir ip 
uzatsın, sonra onunla intihar etsin ve bu hile-
sinin öfkesini giderip gidermediğine baksın” 
(İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Süleyman Ateş, 
Ahmet Ağırakça-Beşir Eryarsoy) yahut “Kim 
Allah’ın kendisine bu dünyada da, ahirette 

de yardım etmeyeceğini düşünüyorsa göğe 
başka bir yolla ulaşmayı denesin de yol al-
sın ve böylece görsün bakalım bu hilesi onu 
sıkıntısından kurtaracak mı?”(Muhammed 
Esed) şeklinde çevrilen âyetin anlamı, “Kim 
Allah’ın kendisine, dünyada ve ahirette yardım 
etmeyeceğini sanıyorsa, bir şekilde göğe/Allah’a 
yönelsin, diğer ilişkiyi derhal kessin ve bu yolun 
kendini bunaltan şeyi gerçekten giderip gider-
meyeceğine baksın” şeklindedir. (Yani başka-
larına yalvarmayı bıraksın ve Allah’a yönel-
sin de o zaman kendisini bunaltan şeylerden 
kurtulup kurtulmayacağını görsün).

Âyetin bağlamı “11-15 (…),  inanç ve iba-
detlerde başka varlıkları Allah’a ortaK koşma 
ve sıkıntılarını gidermeleri için dua ederken 
başkalarını aracılar yaparak/tevessül etme 
bağlamıdır. 15. âyet, başı derde düşen ve 
zor durumda kalıp ümitsizliğe düşen kişile-
rin aracılar üzerinden dua etmeyi bırakarak 
inançlarını tevhide kavuşturup doğrudan 
Allah’a dua etmeleri halinde sıkıntı ve zorluk-
larının Allah tarafından giderildiğini, dünya-
da da, ahirette de Allah’ın kendisine yardım 
edeceğini, aracılar yaparak üzerlerinden dua 
ettiği varlıkların kendisine bir yarar sağlama-
dığını göreceğini söylemektedir. (…)

Sıkıntı geçmeyince, dünyada da ahirette de 
Allah’tan yardım görmeyeceği kanaatine va-
rır. Allah, sonsuz merameti ile şöyle demiş 
oluyor: “O yanlış yolları bırak, emrime uy ve 
doğrudan bana yönel, bunalımdan çıkıp çık-
mayacağını gör” (Abdülaziz Bayındır, Kur’an 
Işığında Doğru Bildiğimiz Yanlışlar, s.76. Ge-
niş açıklama için bakınız, Age. 64-79, Süley-
maniye Vakfı Yayınları, İstanbul, 2006). 
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ürkiye’de 1970’li yıllara gelindiğinde, halk 
arasında önceleri daha çok Mushaf adı ile 

anılan Kitap, artık Kur’an adıyla da anılmaya baş-
landı. Aynı yıllarda Arapça, Urduca, Farsça ve bazı 
Batı dillerinden yapılmış çeviri kitapların bu anlam-
da katkısının olduğu da bir gerçektir.

1973-77 yılları arasında Ankara’da yüksek öğrenim 
gördüm. Daha çok ilahiyatçı öğrencilerin kaldığı 
bir öğrenci yurdunda birkaç arkadaşımla hafta-
lık “Gerilim” adlı bir duvar gazetesi çıkarıyorduk. 
Gazeteler, dergiler, kitaplar, yurtlarda ve öğrenci 
evlerindeki konuşmalar tartışmalar; derken, çizgi-
lerimiz netleşmeye başladı. Bir keresinde duvardaki 
gazete sayfalarını değiştirirken, bir arkadaşım bana 
şöyle demişti: “Bak teknolojik adam, sen ne kadar 
uğraşsan da, bu teolojik adamlarda ‘Metafizik Geri-
lim Şartı’nı (Sezai Karakoç’un bir yazısının başlığı) 
oluşturup uzun atlatamazsın.”

Gene bir keresinde, gazetedeki yazılarım ve konuş-
malarımdan dolayı yurttaki arkadaşlarımdan bir 
grup bana; “Sen, İmam Gazali’den uzaklaşıp Sey-
yid Kutub’a kayıyorsun” dediler. O zamanlar diğer 
bütün dergileri okumaya çalışmakla birlikte, “Dü-
şünce” dergisini sahiplenmiştik. Bunlara paralel ve 
uygun olarak Fîzılâli’l-Kur’an tefsirini okuyorduk. 
Bu çalışmalarımız bizi Kur’an ile daha çok yakın-
laştırdı. Kur’an gündemimize girip bizi kuşattıkça, 
O’nu, yüzünden bile okumayı bilmediğimize ne 
çok üzülmüş ve bundan ne kadar utanmıştık. 

Okulu bitirip çalışmaya başladığım yerde, Fîzılâl 

“Müslüman müslümanın 
kardeşidir. Ne ona 

zulmeder, ne de onu 
zulme teslim eder. Kim 

kardeşinin bir sıkıntısını 
giderirse allah da onun 

kıyamet günündeki 
sıkıntılarından birini 

giderir…” (Hadis-i Şerif)

TMUSTAFA DEMİR

D E Ğ E R L E N D İ R M E

Kur’an’ı Mealinden Anlama Olgusu:

Yaşanmış Bir Örnek
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tefsiri az çok biliniyordu, fakat ‘Düşünce’ 
dergisini bilen yoktu. İnsanlarla tanışıp çev-
remiz genişledikçe, hem Fîzılâli’l-Kur’an’a, 
hem Düşünce Dergisi’ne ilgi duyanlar çık-
maya başladı. Aynı günlerde başka yerlerde 
olduğu gibi, biz de birkaç arkadaşla tefsir 
okumaya başlamıştık. Bu arada daha kes-
tirmeden Kur’an bilgimi artırmak niyet ve 
umuduyla 1977 yılının kurban bayramında 
kendime ve aileme bayram hediyesi olarak 
Merhum Hasan Basri Çantay’ın Kur’an-ı 
Hakîm ve Meal-i Kerim eserini aldım.

H.B. Çantay’ın mealini okudukça, Kur’an-ı 
Kerim’i, iddia edilenin 
aksine ilahiyat öğrenimi 
görmeyenlerin de anlaya-
bileceğini kavramaya baş-
ladım.  Eşzamanlı olarak 
başka yerlerde tefsir çalışıp 
ilişkilerimizin bulunduğu 
kimselerde de aynı görüş-
lerin oluştuğunu gördüm. 
Sadece bunu görmekle kal-
madım,  çok önemli bir şey 
daha karşıma çıktı; içinde 
bulunduğum toplumda 
İslâm Dini adına var olan 
eylem ve söylemlerin çoğunun Kur’an’la faz-
laca bir ilgisi bulunmuyordu. Sonraları, de-
mek ki,  Ali Şeriati, benim bunları gördüğüm 
günlerden bir kaç yıl önce “Dine Karşı Din” 
kitabını bundan yazmıştı, diye düşünmüş-
tüm.

Bu süreçte Kur’an’ın bir Mushaf, bir de Nü-
zul sırasının bulunduğunu sûre başlarındaki 
açıklamalardan öğrendik. Gene eş zamanlı 
olarak, sûre başlarındaki açıklamalara göre, 
değişik yerlerde meal okuyanlarla aynı nüzul 
sıralaması listeleri hazırlamışız. Bu bağlam-
da ilk kez, ‘Düşünce’ dergisinin, benim de 
yazımın bulunduğu 1978 yılı 5-6. birleşik 
sayısında ve o yıldan itibaren Fizılâl Tefsiri 
baskılarında “nüzul sıralaması” listeleri ya-
yınlandı. Böylece, Kur’an sûrelerinin Nüzul/
İniş sırasına göre okunması dönemi başla-
mış/başlatılmış oldu. Açıkça söylemek gere-
kirse, bu çığırın doğru ve yerinde bir hareket 

olduğu zaman içinde daha iyi anlaşılmıştır. 

1978-81 yılları arasında dört arkadaşımla 
birlikte, “Prof.Dr. Süleyman Ateş’in Kur’an-ı 
Kerim ve Yüce Meali, Hasan Basri Çantay’ın 
Kur’an-ı Hakîm ve Meali Kerim’i, Ömer 
Rıza Doğrul’ un Tanrı Buyruğu, Ziya Kazıcı-
Necip Taylan’ın meali ve özellikle kavram-
lar konusunda Elmalılı Muhammed Hamdi 
Yazır’ın Hak Dini Kur’an Dili” eserlerinden 
çalışarak iniş sırasına göre, “Kur’an-ı Kerim 
Fihristi”ni hazırladıktan sonra, fotokopiyle 
çoğalttık ve Kur’an-ı Kerim çalışanlara da-
ğıttık. Kur’an-ı Kerim çalışırken ve Fihristi 

hazırlarken sürekli ola-
rak, tespit ettiğimiz ve 
her Müslüman’ım di-

yen için geçerli olan şu 
dört soruyu göz önünde 
bulunduruyorduk:Ey 
Müslüman! İnandığını 
söylediğin; 1) Rabb’in 
ile Kur’an-ı Kerim’deki 
Allah (c);  2) Kitabın ile 
Kur’an-ı Kerim’deki Ki-
tap; 3) Peygamberin ile 
Kur’an-ı Kerim’deki Pey-
gamber (s);  4) Dinin ile 

Kur’an-ı Kerim’deki İslâm Dini aynı mı?

Kur’an-ı Kerim âyetlerinin,  bölümler halinde 
indiği dönemde yaşayan Müslümanlar,  her 
inen âyeti hemen öğreniyorlar ve hayatları-
nın her alanında uygulamaya koyuyorlardı. 
Allah’ın Elçisi ve arkadaşları, bulundukları 
ana kadar gelen âyetlerden sorumluydular 
ve âyetler geldikçe emirleri yükleniyorlar-
dı. Ancak durum bizim için böyle değildir. 
“Müslüman’ım” dediğimiz andan itibaren 
Kur’an-ı Kerim’in bütününden sorumluyuz. 
Sorumlu olduğumuz Kitabımızı belli bir 
tedrisat/eğitim-öğretim programı içerisinde 
okumalı, anlamalı ve emirlerini hayatımızda 
davranış haline getirmeliyiz.

Her Müslüman Allah’a, Kur’an-ı Kerim’e ve 
peygamberimiz Hz. Muhammed’e (s) ina-
nır. Bu insan,  ‘ben, İslâm Dini’ndenim’ der. 
Söylediği doğrudur. Yani Müslüman’ın ilahı 

H.B. ÇANTAY’IN 
MEALİNİ OKUDUKÇA, 

KUR’AN-I KERİM’İ, 
İDDİA EDİLENİN 
AKSİNE İLAHİYAT 

ÖĞRENİMİ 
GÖRMEYENLERİN DE 
ANLAYABİLECEĞİNİ 

KAVRAMAYA BAŞLADIM.
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Allah (c), kitabı Kur’an-ı Kerim, peygamberi 
Hz. Muhammed (s) ve dini İslâm’dır. Bun-
ların hepsini gereği gibi tanımak, bilmek 
bir Müslüman’ın başta gelen görevi ve bor-
cudur. İşte Müslüman Rabb’ini, Kitab’ını, 
Peygamber’ini ve Din’ini Kur’an-ı Kerim’den 
dosdoğru olarak öğrenmek imkânına sahip 
olduğu gibi,  bu onun kaçınılmaz sorumlulu-
ğudur. Bu noktada yukarıdaki soruların ceva-
bı doğru olarak verilmelidir/verilebilmelidir.

Bu anlayış ve yaklaşım çerçevesinde, bazen 
iki bazen daha fazla arkadaş birlikte, karşı-
laştırmalı olarak meal okuyorduk ve buna 
Kur’an dersi diyorduk.  
Derslerde okuyacağımız 
âyetlerle ilgili tefsirler, 
hadis kitapları ve başka 
kaynaklardan notlar ha-
zırlıyorduk; âyetlerin me-
allerini okuyup anlayabil-
diklerimizi konuşurken, 
bu notlardan da yararla-
nıyorduk. 

1981 yılından itibaren 
derslerimizi yazılı do-
küman haline getirmeye 
başladık ve “İkram” adıyla 
çoğaltarak isteklilerine dağıttık. Başka yerler-
de meal okuyanlar da buna benzer çalışma-
lar yapıyorlardı. Bu faaliyetler meal okuyan-
lar arasında ilişkileri geliştirerek bir birikim 
meydana getirdi. 1987 yılına gelindiğinde,  
bir dergi çıkarma konusu gündeme geldi ve 
“Kalem” dergisini çıkarmaya başladık. 

Derginin ömrü uzun olmadı, Ocak 1988 ile 
Aralık 1989 tarihleri arasında 24 sayı çıka-
rılabildi, ama oldukça yararlı ve etkili oldu-
ğunu düşünüyorum, “Urvetu’l-Vuska” gibi. 
Kalem dergisinde yayımlanan yazılarımdan 
birisi, “Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması Üzerine 
Bir Giriş Denemesi” başlığını taşıyordu. Yazı-
nın son bölümünde Kur’an’ın anlaşılabilmesi 
bağlamında katkısı olur niyet ve umuduyla 
bir ‘Yöntem Önerisi’ sunmuştum. Söz konu-
su “Yöntem Önerisi”ni çok sayıda çoğaltıp 
ilgi duyanlara dağıttık. 

Yüreğimde daha önce başlayan, o günlerde 
ateşi yükselen ve elan artarak davam eden 
Kur’an aşkına;  o günlerden önce, o gün-
lerde ve sonrasında büyük emekler harca-
yıp Kur’an-ı Kerim meali hazırlayan/yazan 
herkese en içten teşekkür ve saygılarımı 
sunuyorum; hazırlanan mealleri okuyarak 
zihinsel donanımlarına katkı yapmaya çalı-
şan mümin kardeşlerimi tebrik ediyorum;  
Kur’an-ı Kerim’i, “Hayat Kitabı”, “Yaşayan 
Kur’an”, “Hakîm, Yüce, Tanrı Buyruğu, Hak 
Dini’n Kitabı” anlam ve bağlamında sürekli 
gündeminde tutan herkesten Allah razı ol-

sun diyorum... Bu dilek 
ve duygularımla söz ko-
nusu yazıdan,  âyet me-

allerini ve diğer ifadeleri 
gözden geçirerek bazı alın-
tılar yapmak istiyorum: 

“Kur’an eğitim ve öğre-
timi, İslâm toplumu için 
vazgeçilmez ve aralıksız 
sürdürülmesi gereken bir 
İŞTİR. Ne güzel bir iş 
(ibadet)... Ücreti/karşılığı: 
Sonsuz mutluluk diyarın-
da (cennette) razı edilmiş 

bir hayat.                     

Kur’an-ı Kerim üzerinde çalışan ve O’ndan 
öğrendiklerini hayatında uygulamaya gayret 
eden insanın, Kur’an’ı anlayabilmesi ve ken-
disinde Kur’an doğrultusunda bir değişim ve 
dönüşümün meydana gelebilmesi için, o ki-
şide iki önemli özelliğin bulunması gerekir; 

Kur’an-ı Kerim’deki her hükme, verilen 1- 
her bilgi ve anlatılan her kıssaya kesin 
olarak inanmak ve gerçekten inandıktan 
sonra, Kur’an’dan öğüt almayı istemek;        

“Ey inananlar, Allah’a, Elçisi’ne, 
Elçisi’ne indirdiği Kitab’a ve daha önce 
indirmiş bulunduğu Kitab’a inanın. Kim 
Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini 
ve ahret gününü inkâr ederse; işte o, ger-
çekten derin bir sapıklıkla sapıp gitmiş-
tir.” (Nisa 4/136).

DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE 
VE GERÇEKTEN 

ANLAMAK İÇİN KUR’AN 
ÜZERİNDE ÇALIŞAN 

HER MÜSLÜMAN, 
ALLAH’A KARŞI 

OLAN SORUMLULUK 
BİLİNCİNİ BEŞ ŞART 
İLE TEST EDEBİLİR.
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Yukarıdaki âyette açıkça bir insanın mümin 
olma şartları verilmiştir. Kur’an-ı Kerim de 
inanan insanlar için anlaşılması gereken bir 
kitap olduğuna göre, kişi ilkin bu şartları ta-
şımalıdır.

Kur’an-ı Kerim, inanan insanların bireysel ve 
toplumsal hayatlarına yön verir. Bu nedenle 
Kur’an’daki her bilgi ve öğüt yaptırım gücü-
ne sahip bir kural hükmündedir. Bu kural-
ların açık ve anlaşılır olması önemlidir. Bir o 
kadar da kuralları öğrenip, uygulamaya çalı-
şanların konuya yaklaşım tarzları ve niyetleri 
önemlidir. 

Kur’an’dan verilecek bilgiyi almaya hazır 
bulunmak (talip olmak), 
o bilginin kendisi için ge-
rekli olduğuna inanmak 
ve aynı bilginin kendisi 
ile birlikte diğer insanlarla 
da ilgisinin bulunduğunu 
kabul etmek, Eğitim ve 
öğretimde verimi artırır. 
Bütün bunlar, gerçekten 
Kur’an’dan öğüt alma iste-
ği üzerine yoğunlaştırılırsa, 
Kur’an’ı anlamak kolayla-
şır. Aslında zor olmayan Kur’an’ın anlaşılma-
sı, daha da kolaylaşır. Kur’an’da konumuzla 
ilgili çok sayıda âyet var, ancak buraya birkaç 
tanesini alacağız:

“Ve işte bu, Rabb’inin dosdoğru yoludur. 
Doğrusu biz mesajlarımızı,  öğüt almak 
isteyenler için, en ince ayrıntılarına kadar 
açıklıyoruz.” (En’am 6/126).

“Sana çok mübarek olan o Kitabı indirdik 
ki, âyetlerini derinlemesine düşünsünler 
ve akıllarını iyi kullananlar öğüt alsınlar.” 
(Sad 38/29).

“Dikkat edin! Biz, Kur’an’ı düşünülüp 
öğüt alınsın diye kolaylaştırdık, öğüt alan 
yok mu?” (Kamer 54/17, 22, 32, 40).

Son âyetin bir sûre içinde dört defa tekrar-
lanması, vurgulamaya çalıştığımız konunun 
önemini anlatmak bakımından, gerçekten 
dikkat edilmesi gereken bir durumdur.

Kur’an-ı Kerim’in hükümlerini hayatın 2- 
bütününe uygulamak için,  Kur’an eğitim 
ve öğretimi yapmanın gereğine inanmak 
ve bunu gerçekten istemek;

Kur’an-ı Kerim’in muhatabı insandır. İnsan 
yetki ve sorumluluğu bulunan; düşünme, 
seçme, idrak etme gibi yeteneklere sahip bir 
varlıktır. Bu biçimde yaratılan insan bireysel 
ve toplumsal hayatında başıboş bırakılma-
mıştır. Allah Teâlâ, insanları dünya ve ahrette 
mutlu edecek doğru yolu, Kitap ve Elçisi ile 
apaçık bir şekilde göstermiştir. Allah’ın kulu 
ve Elçisi Hz. Muhammed (s), kendi sağlı-
ğında Kur’an-ı Kerim’i okumuş, okutmuş, 

anlatmış, kurallarını 
uygulamış ve yaptıkla-
rını daha sonra gelecek 

nesillere örnek bir hayat 
tarzı (sünnet) olarak bı-
rakmıştır.

Kur’an-ı Kerim’i,  Allah’ın 
Elçisi’nin gösterdiği bi-
çimde hayatımıza uygu-
lamak için anlamak is-
tersek, O’nu anlarız. En 
azından Müslüman ola-

rak bizden istendiği kadarını anlarız. Kur’an’ı 
okuma ve anlamada, iman-amel ilişkisi ile sa-
lih amellerde sürekli ve kararlı olmanın etkisi 
çok büyüktür. Bu anlamda Bakara Sûresi’nin 
ilk altı âyeti çok dikkat çekici bir örnektir.

“1) Elif. Lâm. Mîm!  2) İşte bu kitap; 
kendisinde hiçbir kuşkuya yer yok-
tur, Muttakiler için yol göstericidir. 
3) Onlar bilmeyip görmedikleri halde, 
Allah’ın bildirdiklerine (gaybe) ina-
nıp, salâtı ikame ederler ve kendileri-
ne verdiğimiz geçimliklerden ihtiyacı 
olanlar için harcarlar (infak ederler). 
4) Sana indirilene ve senden önce in-
dirilene inanırlar, ahrete de kesinlik-
le inanırlar. 5) Rablerinin gösterdiği 
dosdoğru yol üzerinde yürüyenler ve 
gerçek anlamda kurtuluşa erenler işte 
onlardır.” (Bakara 2/1-5).

Kur’an’da, kesinlikle hiçbir şüphe, çeliş-

KUR’AN OKURKEN 

ÖĞRENİLEN 

BİLGİLER MÜMKÜN 

OLDUĞU KADAR 

HIZLA UYGULAMAYA 

KONMALIDIR. 
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Kur’an’ı Mealinden 
Anlama Olgusu

kili ve tutarsız söz yoktur. Böyle bir kitap 
olan Kur’an muttakilere hidâyet rehberidir. 
Evet çok önemli bir şart ile karşı karşıyayız. 
Kur’an yol gösterir; ama sadece muttakilere. 
Âyetlerin devamını okumadan muttaki kav-
ramı üzerinde düşünüp yorum yapmağa kal-
karsak yanılıp çelişkiye düşebiliriz. Kur’an, 
burada içerdiği kavramların doğru anlaşıla-
bilmesi bakımından hemen kendi kuralını 
ortaya koyuyor: ‘Kendin konuşmadan, de-
vamını oku.’ Devamında ise muttaki insan 
bütün özellikleriyle tanıtılıyor.  Bu bağlamda 
âyetlere yeniden bakalım:

“...Kendisinde şüphe ol-
mayan kitap muttakiler 
için yol göstericidir.” 
Burada “muttakiler” ola-
rak nitelenen insanların; 
1) Gaybe inananlar,  2) 
Salâtı ikame edenler, 
3) Allah’ın kendilerine 
verdiği rızıktan infak 
edenler, 4) Kur’an’a ve 
önceki kitaplara inanan-
lar, 5) Ahirete kesinlikle 
inananlar... olduklarını 
görüyoruz.  Böylece nite-
lendirilen kişiler için, Allah’a karşı sorum-
luluk bilincini kavramış ve onu kuşanmış 
Müslüman/mümin de diyebiliriz. Buna bağlı 
ve uygun olarak işte bu beş şartı taşıyan in-
sanlar muttakilerdir ve Kur’an onlara hidayet 
rehberliği (dosdoğru yola girme yol gösteri-
ciliği) eder. 

Burada şunu hatırlatmayı yararlı gö-
rüyoruz. Düzenli bir şekilde ve gerçekten 
anlamak için, Kur’an üzerinde çalışan her 
Müslüman, Allah’a karşı olan sorumluluk 
bilincini/ittikasını yukarıda sayılan beş şart 
ile test edebilir.  Buradaki kriterlerin beşi de 
çok önemlidir, bu beşten üçü somuta yöne-
lik yanları olmakla birlikte genelde soyut öz-
lüdürler. Salât ve infak ise, ikisinin de somut 
yanları ile birlikte bireysellikten toplumsal-
lığa uzanan özellikleri de var. Ama “infak”, 
ücreti sadece Allah’tan umularak, tamamen 
insanlar arasında gerçekleştirilen bir davra-

nış olduğundan, Müslüman’ın Allah’a karşı 
olan sorumluluk bilincinin artmasında etkisi 
daha büyüktür diye düşünüyorum.

“Kur’an’ı sana farz kılan elbette seni dönü-
lecek yere döndürecektir. De ki: ‘Rabb’im 
kimin hidayete geldiğini ve kimin sapıklık 
içinde bulunduğunu bilir.” (Kasas 28/85).

Kur’an-ı Kerim’i anlamaya çalışmada bir 
yöntem önerisi

Burada söz konusu olan; Müslüman olduğu-
nu söyleyen her kesimden insanın yukarıda 
dört maddede sıraladığımız bağlamda Dini-

ni Kur’an’dan öğrenmeye 
çalışmasıdır. Bu nedenle 
sunacağımız yöntemin 

maddeleri, tamamen böy-
le bir çalışma için hazır-
lanmış önerilerdir. Elbette 
eksik ve eleştirilecek yan-
ları vardır. Allah’ın izni ve 
keremiyle Kur’an’ın anla-
şılmasına katkıda bulun-
mak amacıyla önerdiğimiz 
maddeleri şöylece sıralaya-
biliriz:

1- Kur’an’daki sûrelerin 
iniş sebepleri ile birlikte, iniş sırasına 
göre okunması; doğal olarak Kur’an Dili 
Arapça’yı bilenler doğrudan kitap met-
ninden, bilmeyenler kendi dillerinde 
hazırlanan meallerden okuyacaklardır. 
Meal okuyanların birkaç meal ile karşı-
laştırmalı olarak çalışmaları daha verimli 
olabilir. Meal ile Kur’an’ı anlamaya çalı-
şanlardan durumları uygun olanların, 
Kur’an dili Arapça’yı öğrenmeleri çok ye-
rinde ve yararlı olacaktır.

2- Okunan sûredeki âyetlerin, sûre içindeki 
ve diğer sûrelerdeki âyetlerle olan ilişki ve 
bağlantılarının göz önünde bulundurula-
rak okunması; Kur’an’ın bir sûresinde bu-
lunan âyetler, başka sûrelerdeki âyetlerle 
çoğu zaman ilişkilidir. Üzerinde durulan 
konunun daha iyi anlaşılabilmesi için bu 
ilişkilerin kurulması yararlı olabilir.

KUR’AN’I KISA SÜREDE 

VE DAHA HIZLI 

ANLAYABİLMEK İÇİN,  

ZİHİNLERDE VAR 

OLAN ÖNYARGILARIN/

BİLGİ KİRLİLİĞİNİN 

TEMİZLENMESİ 

YARARLI OLACAKTIR.
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3- Kur’an ile âyetlerin nüzul ortamı ilişkisi-
ni görmek için, o dönem tarihinin önce 
Kur’an’dan olmak üzere, Kur’an ışığında 
diğer İslam tarihi ile ilgili güvenilir eser-
lerden okunması.

4- Çağımız toplumunun tanınması; içinde 
yaşanılan tolumda meydana gelen olay 
ve gelişmelerin doğru analiz edilerek 
âyetlerle ilgisinin kurularak okunması.

5- Kur’an-ı Kerim’i anlamaya çalışırken, Ev-
rende bulunan varlıklar ve bu varlıklar 
âleminde işleyen yasalara dikkat edilmeli 
ve üzerinde sürekli düşünülmelidir.

6- Kur’an-ı Kerim birden fazla kişi tarafından 
birlikte okunmalıdır.

7- Kur’an-ı Kerim’ i okuyup anlama çalışması 
için gerçekten zaman ayrılmalı ve bu za-
man gerektiği gibi değerlendirilmelidir.

8- Öğrenilen bilgiler, mümkün olduğu kadar 
hemen uygulamaya konulmalıdır. 

9- Kur’an’ı kısa sürede ve daha hızlı anlaya-
bilmek için,  zihinlerde var olan önyar-
gıların/bilgi kirliliğinin temizlenmesi ya-
rarlı olacaktır. 

10- Yeni elde edilen bilgi ve anlayış ışığında;  
mevcut inanç, düşünce ve davranışların 
gözden geçirilmesi, yeniden ve doğru bir 
şekilde kurulması, sonraki okumalarda 
Kur’an’ın daha derinlemesine anlaşılma-
sını sağlayacaktır...

“Dikkat edip iyice bakın, doğrusu; Biz, bu 
Kur’an’ da düşünüp öğüt almaları için in-
sanlara her türlü örneği anlattık.” (Zümer 
39/27), (Mustafa Demir, Kalem Dergisi, Ma-
yıs 1988, Sayı: 5)  

Sonuç bölümünde hissiyatımı da paylaşmak 
istiyorum:

* Kur’an’ı mealinden okumaya başladığımız 
yıllarda, bir yazar arkadaşımız, “Lise öğren-
cisi bir genç, meal okuyarak Kur’an’ı anlaya-
maz.” diye yazmıştı, bir kitabına; aradan çok 
zaman geçmeden, kendisi metinsiz bir meal 
yayınladı; aldık, okuduk ve yararlandık.

* İlçenin müftüsü, meal okuyarak Kur’an’ı 
anlamaya çalışanlara ayırdığı bir bayramı va-
azında, “sanat okulundan bir tornacı, tapu-
dan tapucu ve sanayiden yedek parçacı çık-
mış; ‘biz Kur’an’ı anlayabiliriz, aklı başında 
olup bir meslek sahibi olabilen herkes; yani 
terzi, berber, mühendis, doktor öğretmen, 
çiftçi de Kur’an’ı anlayabilir’ diyorlarmış. Ey 
tapucu! Sen gidip jalonunla arazi ölçümü 
yap.” dedi. Onun sözünü ettiği insanlar daha 
bilinçli olarak meal okudular ve Arapça öğ-
renmeye çalıştılar. 

* “Kur’an-ı Kerim çalışıyorum, O’nu anlama-
ya uğraşıyorum, dedim” bana, “mealci” de-
diler. Oysa ben meal satmıyor, gece-gündüz, 
Kitab’ımı öğrenmek ve anlamak için onu 
okuyordum ve başkalarına da okumalarını 
öneriyordum.

* Yakın geçmişte akademisyen bir kardeşi-
miz, beni mealci olarak tanımladıktan sonra, 
karşılaştırmalı olarak bir kaç meali birlikte 
okuyarak Kur’an’ı anlamayı önerdiğim için 
eleştirdi; yaklaşık bir yıl sonra kendisi me-
tinsiz bir meal yayınladı. Mealini alıp okuya-
cağım, yararlanacağımı umuyorum.

* Kur’an mealini okuyup öğrendiklerimizi 
konuştuğumuzda, bazı kimseler bana, “sen 
aydan mı geldin?” dediler. Doğru söylüyor-
lardı; çünkü mezhepler, tarikatlar, adetler, 
hurafeler, İsrailiyat, menkıbeler, Hıristiyan ve 
Hint mistisizmi ile laisizmin dayattığı din bil-
gisinden benim söylediklerim farklıydı. Za-
ten doğal olanı da buydu; dinini Kur’an’dan 
öğrenmeye çalışan birisi, anlayış bakımın-
dan Türk Halk İslâm’ı çizgisinde olamazdı...  
(Ra’d 13/37; Âl-i İmran 3/61;  Bakara 2/47).
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Meal Okuyucusuna 
Notlar 

er meal okuyucusu mutlaka şunu bilmelidir: 
Her tercüme veya meal kusurludur, eksiktir 

ve mutlaka hatalar içerir. Okuyucu Kur’an hakkın-
da bir kanaate varmadan önce şu soruların cevabını 
mutlaka bulmuş olmalıdır. 

Mütercim çevirdiği metni gerçekten doğru an-• 
lamış mıdır?

Eğer doğru anlamışsa, okuyucuya doğru anla-• 
tabilmiş midir?

Kur’an’daki sanatsal /estetik derinliği çevirisine • 
ne derece yansıtabilmiştir?

Ana metindeki lafza karşılık olarak Türkçe’de • 
verdiği karşılık orijinal lafzın derinliğini ne de-
rece yansıtmıştır

Mütercim herhangi bir ideolojinin etkisinde ka-• 
larak, metni kendi anlayışına uyduracak tarzda 
çevirmiş ya da yorumlamış olabilir mi? 

Yorumunu desteklemek için kullandığı verileri • 
veya referansları dürüstçe, çarpıtmadan sun-
muş mudur?

Mütercim bu işi yapabilecek yeterliğe gerçekten • 
sahip midir?

Biz mütercim ya da yorumcu hakkında haksız ön • 
kabullere ya da önyargılara sahip olabilir miyiz?

Mütercim çağımızın problemlerine ne derece • 
vakıftır?

Allah’a ait olan ve 

belâgatin zirvesindeki 

ilahi bir kelâm, bırakın 

Arapça’dan başka bir 

dilde, Arapça’da dahi 

başka biçimlerde hak-

kıyla ifade edilemez.

HMUZAFFER ARSLAN

D E Ğ E R L E N D İ R M E

Meal Okuyucusuna Notlar

Bu yazı müellifin henüz neşredilmemiş meal 

çalışmasının giriş bölümünden özetlenmiştir.
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Ve bunlar gibi daha birçok sorunun cevabı bu-
lunmadan Kur’an’ı bir tercüme veya mealden 
ya da tefsirden okuyarak sağlıklı bir Kur’an 
bilgisine sahip olduğumuzu iddia edemeyiz.

Hiçbir metin ait olduğu bir dilden başka bir 
dile birebir aktarılamaz. Hele Allah’a ait olan 
ve belâgatin ulaşılmaz zirvesinde olan ilahi 
bir kelâm bırakın Arapça’dan başka bir dile, 
Arapça’da dahi başka ifade biçimleriyle ilahi 
kelâmın hikmet ve derinliğini ifade edemez. 
Kur’an’ın lafızları öyle seçilmişlerdir ki çoğu 
zaman Arapça’daki eşanlamlı olduğu düşü-
nülen bir kelime orijinal lafızdaki derinliği 
verememektedir. Bu durumda başka bir dil-
de aynı lafız birebir karşılıkla nasıl ifade edi-
lecektir?

Birçok meal okuyucusu-
nun en temel problemi 
âyetler arasındaki bütün-
lüğü görememesi, mecaz, 
istiare, teşbih gibi edebi sa-
natlardan gafil olmasıdır. O 
halde Kur’an’ı ara cümlesiz, 
dipnotsuz, birebir tercüme 
etmek, Kur’an’a karşı yapıl-
mış büyük bir cinayettir. 

O halde ara cümlelerle, 
dipnotlarla ve gerekli açık-
lamalarla hazırlanmış bir 
Kur’an meali bir zorunluluktur. Elbette ek-
sikleri, kusurları, yanlışları olacaktır. Çünkü 
her Kur’an çeviricisi gibi o da kendi anladığı 
kadarını Türkçe’ye aktarmıştır.

Kur’an’ın tüm derinliğini, bütün edebi gü-
cünü ve taşıdığı mesajın en ince detaylarını 
bir meale sığdırmak imkânsızdır. Böyle bir 
çaba ansiklopedik bir çalışma olur, ciltler tu-
tardı. Ve herkesin anlamak zorunda olduğu 
ilk mesaj o ciltler arasında görülemezdi. Ve 
o hacimde bir eseri okuyacak insan da na-
dir çıkardı. Her şeyden önemlisi böyle bir 
çalışma tek bir kişinin gücünü aşardı. Zira 
hakkını veren bir meal ya da tefsir çalışması 
için, İslâm tarihi, hadis, fıkıh, Arap dili ve 

edebiyatı, kadim Arap kültür ve medeniyeti 
gibi her biri yıllarca çalışma ve emek isteyen 
bilim dallarında uzmanlaşmak gerekirdi. İşte 
bu sebeple Kur’an meal ve tefsiri bir kişinin 
gücünü aşar. Her biri, sahasında gereken de-
rinliğe ulaşmış bir heyetin ortak çalışmasını 
gerektirir.

Burada şöyle bir soru akla gelebilir: “Okur-
yazar olmayan bir çöl bedevisinin anlamakta 
zorlanmadığı bir kitabı bilgi ve bilişim çağın-
da yaşayan bir insan nasıl anlamakta zorla-
nır? Ayrıca bu kadar anlama sorunu doğuran 
bir kitap Allah’a nasıl yakışır?”

Elbette ilahi kelâmda kendini ifade sorunu 
yoktur. Sorun bugünün okuyucusunun ilahi 
kelâmı ikincil bir kaynaktan, kusurlu ve ha-

talı tercümelerden oku-
masıdır. Kur’an’ın indi-
ği o tarihsel plandan ve 

kültürel ortamdan 1400 
sene uzak olmasıdır. Nü-
zul sürecine 1400 sene 
uzaktan bakmakta ve bu 
sürecin gerekli içeriğini 
bize ulaştıran verilerin 
tarih yolculuğunda baş-
ka zihinlerde farklı renk-
ler almasından ve veri 
kaybına uğramasından 
kaynaklanmaktadır. İlahi 

muradı o saf haliyle anlamak işte bu engelleri 
aşmayı gerektirir. O çöl bedevisinin önünde 
bu engeller yoktu. İşte bir meal, o engelleri 
aşabildiği ölçüde saf anlama ulaşabilir. 

Ancak, bu sorunlar bizi vahim bir şüpheci-
liğin içine sürüklememelidir. Doğru oralar-
da bir yerlerde saklıdır ve senin gidip onu 
bulmanı bekliyordur. Pazardan domates, 
fırından ekmek alırken gösterdiğimiz o has-
sas seçiciliği, ebedi hayatımızı ilgilendiren, 
var oluşumuza anlam katacak olan ve dünya 
görüşümüzü şekillendirecek olan fikirlerin 
seçiminde neden göstermeyelim?

İnsanın bilmek zorunda olduğu temel mesaj 

BİRÇOK MEAL 
OKUYUCUSUNUN EN 

TEMEL PROBLEMİ, 
ÂYETLER ARASINDAKİ 

BÜTÜNLÜĞÜ 
GÖREMEMESİ; MECAZ, 
İSTİARE, TEŞBİH GİBİ 
EDEBİ SANATLARDAN 

GAFİL OLMASIDIR.
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vardır. Bir de bilmese de dini hayatını yaşa-
yabileceği derûni incelikler vardır. O incelik-
ler onu kavrayabilecek yüksek fikirli, geniş 
ufuklu insanlara hitap eder. Halkın çoğu ise 
onları anlamaktan âcizdir. Hatta okumak ve 
anlamaya çalışmak hayatını tüketir. 

Kur’an İslâm kültür ve medeniyetinin teme-
lini oluşturur. Tefsir, fıkıh, kelâm, hadis, ta-
savvuf gibi birçok ilim dalı Kur’an’ı merkeze 
alır. Her bir ilim dalının Kur’an’ı okuma ve 
algılama biçimi vardır.

Allah’ın kelâmı mealle veya basit bir tercü-
meyle yargılanamaz. En önemlisi hataların ve 
eksiklerin kaçınılmaz olduğu bu çalışmalar 
İslâmi hukuk çalışmala-
rı için kaynak olamaz-
lar. Kuru bir meal veya 
tercüme okuyup ahkâm 
kesmek küstahlık olur. 
Kendilerini ilahi ilmin 
derinliklerini keşfetmeye 
adamış, bu uğurda yılla-
rını ve her şeyini vermiş, 
gerekli altyapıyı oluştur-
muş ve Kur’an’ı anlamak 
için kaçınılmaz olan bilim 
dallarında uzmanlaşmış 
kişilerin rahle-i tedrisin-
den geçmeden İslâmi ilimlerde bir meal met-
niyle ahkâm kesmek ayıptır. Eğer onların an-
layıp da bize anlattıklarına “yanlıştır” deme 
cesaretini kendimizde buluyorsak mutlaka 
kendi bilimsel çalışmalarımızla elde ettiğimiz 
bir paradigmamızın olması gerekir. Öyle bir 
paradigmamız olmalı ki, bilim çevrelerinde 
saygınlık kazanacak ve tutarlılığı olacak.

Kur’an’ı ana kaynağından okuyan ilk nesiller 
dahi anlama ve algılamada ayrılığa düşmüş-
lerdir. Tabii ki bu ayrılığın masum görülen ve 
kaçınılmaz olan,  dini yaşantının temellerini 
sarsmayan kısmı olduğu gibi, hesabını ver-
mek zorunda olanı da vardır. Ortak aklın ve 
örfün ittifak ettiği bir anlam üzerinde muha-
lefet elbette hesabını vermelidir. 

Mesela Hariciler, İslâm kahramanı, ilmin ka-
pısı olan ve Rasulullah’ın (s) bizzat yetiştir-
diği Hz. Ali’yi “Allah’ın hükmüyle hükmet-
meyenler kâfirlerin ta kendileridir” âyetine 
dayanarak tahkimi reddettiği için kâfir ilan 
edip şehid etmişlerdir.

Hazırladığımız mealde sayfa altı dip notlar-
dan kaçınılmış, gerekli notlar çeviri metnin 
aralarına âyetin bir parçası gibi konulmuş, 
fakat âyetin bir parçası olmadığını göstermek 
amacıyla bu notlar için âyet metninden farklı 
bir yazı karakteri kullanılmıştır. Ana metin 
koyu harflerle, tefsir cümleleri açık harflerle 
ve farklı yazı karakteriyle yazılmıştır. Bu ara 
cümleler anlam olarak çoğu zaman aslında 

kelâmın içinde zorunlu 
olarak vardırlar. Fakat 

icaz ve belagat gereği ve ilk 
muhatabın zihninde bu an-
lamlar zaten derhal çağrış-
tığı için atlanmıştır. Fakat 
bugünün okuyucusu için 
aynı durum söz konusu 
olamadığı için o ara cüm-
lelere ihtiyaç duyulmuştur. 
Kur’an’ın âyetleri birbirini 
tefsir eder. İşte aracümleler 
mümkün mertebe o âyetin 
tefsiri mahiyetindeki bir 

başka âyetin mesajı göz önüne alınarak ko-
nulmuştur. Birbirinden kopuk ve bağımsız 
gibi görülen âyet gurupları arasındaki irtibat 
ara paragraflarla gösterilmeye çalışılmıştır. 
Örnek olarak Yasin 69 ile öncesindeki âyetler 
arası düşülen not, ayrıca Abese 11 ile öncesi 
âyetler arası ilk bakışta meal okuyucusunun 
göremeyeceği irtibatı vurgulayan aracümle-
ler gösterilebilir.

Sayfa altı veya paragraf arası dip notlar genel 
okuyucu kitlesinin en çok sıkıldığı şeylerdir. 
Okuyucuyu metnin akışından ve bütünlüğün-
den koparır alır. Uzun notlar ve detaylı açıkla-
malar ise metindeki ana mesaja odaklanmayı 
zorlaştırır. Bu düşüncelerle sayfa altı dipnot-
lardan kaçınılmış ve bu tarz bir meal ortaya 

İSLÂM MEDENİYETİNİN 
TEMELİNİ OLUŞTURAN 

KUR’AN, TEFSİR, 
FIKIH, KELÂM GİBİ 

BİRÇOK İLİM DALININ 
ODAĞINDA YER ALIR. 
BU İLİM DALLARININ 

KENDİLERİNE HAS 
KUR’AN’I ALGILAMA 
BİÇİMLERİ VARDIR.
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çıkmıştır. Fakat entelektüel seviyesi yüksek 
insanlar için referanslı, geniş dipnotlu, çaplı 
ve akademik meal-tefsir çalışmalarının yad-
sındığı asla düşünülmemelidir; o bir zaruri 
ihtiyaçtır ve mutlaka olmak zorundadır.

Meal sahibinin “Ben bu meal ile başka kay-
naklara ihtiyaç bırakmayacak tarzda Kur’an’ı 
Türk diline kazandırdım ve son noktayı koy-
dum” gibi bir iddiası yoktur. Zaten böyle 
bir iddia haddini bilmezlik olurdu. Bu meal 
Kur’an okumaları için bir ilk adım olarak gö-
rülmelidir. 

İlahiyat Fakültesi’nde 
okuduğum yıllarda Tekvîr 
Sûresi’ni çalışırken bir ar-
kadaşımın Kur’an’daki ifa-
de sanatını anlayamadığı 
için sırf tercümeye dayana-
rak Kur’an’a yaptığı haksız 
bir itirazı anlatayım.

Tekvîr Sûresi’nin ilgili 
âyetlerinin birebir tercü-
mesi şöyledir:

22-24: Arkadaşınız deli 
değildir. O’nu berrak bir 
ufukta gördü. O gayb ko-
nusunda cimri değildir! 
25: Ve bu kovulan şeyta-
nın sözü değildir!

26: O halde nereye gidiyorsunuz? 

27-29: Bu tüm insanlık için, içinizden isti-
kamette olmak isteyenler için bir zikirden 
başka bir şey değildir. Ve siz, âlemlerin 
Rabb’i Allah’ın iradesi olmaksızın, dileye-
mezsiniz. 

Kâfirler “Muhammed delidir, Kur’an şeytan 
sözüdür. O iddia ettiği gibi Cebrail’i görmüş 
değildir” diyorlar. İfade sanatında mucize ol-
duğu iddia edilen Kur’an ise onlara sadece 
“O, deli değildir. O, Cebrail’i gördü, Kur’an 
şeytan sözü değildir” gibi cevaplar veriyor. 
Bu cevaplar kimi ikna eder? Mucize olan ifa-
de sanatı bu cevapların neresindedir? 

İşte bu itirazlar tamamen Arap dilinin ifade 
sanatını ve âyetlerin indiği tarihsel arka pla-
nı bilmemekten kaynaklanmaktadır. O halde 
ara cümlelerle tarihsel arka plan okuyucuya 
sunulmalıdır. Ayrıca hem cimri hem de zanlı/
töhmet altında anlamlarına gelen danin lafzı-
nın anlam örgüsüne hiç de oturmayan cimri 
kelimesiyle Türkçe’ye aktarılması da anlama 
sorunu ortaya çıkarmaktadır. 

Aşağıda verilen örnek mealdeki ara cüm-
leler kelâma ilk muhatap olan Arap’ın zih-
ninde derhal canlanıyordu. Fakat bugünün 

insanının zihninde o ara 
cümlelerin derhal can-
lanması beklenemezdi. 

Okuyucu, Muhammed’e 
(s) düşmanları tarafın-
dan bile emin denildi-
ğini, aklının kemaline 
şahit olduklarını, onun 
verdiği haberi şahit iste-
meden kabul ettiklerini 
bilemeyebilir. Ona emin 
deyip sonra da Allah’tan 
mesaj getirdiğinde zan-
lı, şüpheli gözle bakma-
nın bir çelişki olacağını 
kavramayabilir. Şeytanın 
insana günahtan başka 
söz ilka etmeyeceğini 

bilen bir Arap’ın, edeb ve ahlâkı, istikamet 
ve doğruluğu emreden Kur’an’a şeytan sözü 
demekle düştüğü çelişkiyi göremeyebilir. O 
halde okuyucu dipnotla veya ara cümlelerle 
aydınlatılmalıdır: 

22-24: Çok iyi biliyorsunuz ki kırk yıl ara-
nızda yaşamış arkadaşınız Muhammed 
deli değildir. Aklının olgunluğuna şahitlik 
edersiniz. O, O’nu yani Cebrail’i berrak bir 
ufukta gördü. O “Gördüm” diyorsa görmüş-
tür. Zira O gayb konusunda töhmet altında 
değildir! Hiçbir zaman da olmamıştır. Bugü-
ne kadar her sözüne güvendiniz. Bir yalanına 
şahit olmadınız. O’na Muhammedü’l- Emin 
dediniz. Şimdi, O’nun hem aklının kemaline 

KUR’AN’A YÖNELTİLEN 
İTİRAZLAR ARAP 
DİLİNİN İFADE 
SANATINI VE 

ÂYETLERİN İNDİĞİ 
TARİHSEL ARKA 

PLANI BİLMEMEKTEN 
KAYNAKLANMAKTADIR. 

BU YÜZDEN ARA 
CÜMLELERLE 

TARİHSEL ARKA 
PLAN OKUYUCUYA 
SUNULMALIDIR.
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hem sözünün güvenilirliğine vicdanlarınız 
şahitken O’nu nasıl yalanlarsınız?

25: Ve bu Kur’an, Allah’ın rahmetinden 
kovulan şeytanın sözü değildir! En yüce 
ahlâki erdemleri hayatta hâkim kılmayı öğüt-
leyen Kur’an’da “şeytansı” olan ne gördünüz 
ki “o bir şeytan sözüdür” der, böyle bir çeliş-
kiyi kabul edersiniz?

26: O’nda cinnetten, delilikten bir eser ol-
madığını ve O’nun Muhammedu’l- Emin 
olduğunu bildiğiniz halde nereye gidiyor-
sunuz? 

27-29: Bu Kur’an tüm insanlık için, içi-
nizden istikamette olmak isteyenler için 
bir zikirden başka bir şey değildir. Ve siz, 
âlemlerin Rabb’i Allah’ın izni ve irade-
si olmaksızın, istikameti dileyemezsiniz. 
Yani hak ile bâtıl arasında tercihte bulunma 
özgürlüğü size Âlemlerin Rabb’i tarafından 
bahşedilmiştir. Allah sizi zorla hakka boyun 
eğdirmiyor. O’nun dileği sizin hür irade ile 
hakkı kabul etmenizdir.

Araplar şiir ve belâgatte (edebi ve etkili söz 
söyleme sanatında) çok ileriydiler. Buna rağ-
men Kur’an’ın edebi gücü/belâgati karşısında 
en büyük ediplerinin sözleri sönük kalıyor-
du. Kur’an’ın üslubu taklit edilemiyordu. 
Anlamışlardı ki o, insanı aşan bir kelâmdı. 
Bu kelâmın Allah’a ait olduğunu inkâr edin-
ce tek çareleri onu insandan çok daha üstün 
güçlere sahip olduğunu düşündükleri şey-
tana nisbet etmekti. Kur’an için “şeytanın 
Muhammed’e ilka ettiği sözler” diyorlardı. 
Hâlbuki şeytan insana zikir ilka etmez. Şey-
tan ancak şeytanlık ilka eder. Şeytan istika-
meti değil sapkınlığı, marufu değil münkeri, 
hayâyı değil fuhşiyatı telkin eder. Kur’an’ın 
tebliğ ettiği hakikatler şeytanı rahatsız edecek 
şeylerdir. Kur’an zikirdir ve istikameti emre-
der. O halde Kur’an şeytan sözü olamaz.

Yazımızı meal çalışmamızdan bir örnekle ta-
mamlayalım:

MÂÛN SÛRESİ

Beşinci âyetteki vurguya dikkat edilmelidir. 
Âyette kınanan şey namazda şaşırma, unut-
ma ya da aklın başka konulara kayması de-
ğildir. Yani namazda gafil olmak değil, na-
mazdan gafil olmaktır. Birçok sahabi bunu 
böyle anlamıştır.

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın Adıyla!

Bütün1-  dini değerleri ve mahşer günü ila-
hi mahkemede yargılanmayı inkâr eden 
birini düşün. 

İşte o yetimi itip kakar.2-  Ona kaba/sert 
davranır.

Ve yoksulun 3- varlıklı insan üzerindeki 
tabii hakkı olan yemeğine, yani yoksu-
lu yedirmeye gayret göstermez, insanları 
böyle iyiliklere teşvik etmez.

Öyleyse, yazıklar olsun 4- böyle kötü 
ahlâka sahip olup da ibadet edenlere!

Onlar ibadetten5- , onun anlam ve ruhun-
dan gafil olanlardır, 

Onlar riyakârlık ediyorlar.6- 

Ve 7- en küçük bir iyiliğe, yardıma engel 
oluyorlar.

Bu sûredeki “salât” klasik anlamda “namaz” 
olamaz. Zira sûre Mekki’dir ve Mekke döne-
minde bir “nifak”tan bahsetmek çok zordur. 
Müşriklerin de bâtıl da olsa ibadet anlamında 
bir “salât”ı vardı. Fakat onların salâtı ibade-
tin anlam ve ruhundan tamamen yoksundu 
ve kuru bir gösteri idi (Karşılaştırınız: Tevbe 
9/7-20). 
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ur’an’ın anlaşılmasından söz ettiğimiz-
de gerçekte iki tür anlamadan, yani ya 

“fehmetmekten” ya da “fıkhetmekten” 
söz etmiş oluyoruz.  Şayet  Kur’an’ın “ne 
dediğini” anlamaktan söz ediyorsak “fehim” 
düzeyinde bir anlamadan, yok eğer “ne de-
mek istediğini” anlamaktan söz ediyorsak 
“fıkıh” düzeyinde bir anlamadan söz etmiş 
oluyoruz. 

Fehim düzeyinde bir anlama doğrudan dil 
ile ilgilidir. Eğer söylenilen söz o dili bilenler 
tarafından anlaşılıyorsa, “fehim” düzeyinde 
bir anlama gerçekleşmiş demektir. “Fıkıh” 
düzeyinde bir anlama ise mütekellimin 
(sözü söyleyenin) kastıyla alakalıdır. Mü-
tekellimin bu söylediği söz ile “ne demek 
istediği” anlaşılmışsa “fehim” düzeyinde bir 
anlama gerçekleşmiş demektir. 

Pek çok âyette de açıkça belirtildiği gibi 
Kur’an Arapça konuşan bir topluma “apa-
çık bir Arapça” (Arabiyyen mübin) ile nazil 
olmuştur. Bu yüzden onun muhataplarının, 
“biz bu söylenileni anlayamıyoruz” demeleri 
söz konusu değildir ve olmamıştır da. Nite-
kim Allah (c) bu duruma işaret etmek için 
Kur’an’da şöyle der: 

“Eğer Biz onu, Arapça dışında herhangi bir dil-
le okunan bir metin yapsaydık, bu sefer de mut-
laka: Bunun âyetleri açık ve anlaşılır bir hale 
getirilseydi ya! Şimdi sen bunları yabancı bir 
dil ile mi anlatacaksın? Hem de Araba! Hiç 
olacak şey mi?...” (Fussilet 41/44).

D E N E M E

Kur’an’ı Anlamak 
Neyi Anlamaktır?

Kur’an’ın ilk muhataplarının 

“fehim” düzeyinde bir anlama 

sorunu yoktu. Oysa bugün 

her iki düzeyde Kur’an’ı 

anlama sorunu yaşıyoruz. 

MUSTAFA YILDIZ

İlahiyatçı-Yazar

K
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Kur’an’ı Anlamak 
Neyi Anlamaktır? 

Dolayısıyla Kur’an’ın apaçık bir Arapça ile 
indirilmiş olması, onun “ne dediğini” anla-
ma konusunda herhangi bir mazerete mey-
dan bırakmamıştır. Zaten Arap müşriklerin-
den bu bağlamda herhangi bir itirazın vaki 
olmaması, bilakis onun “ne dediğini” çok iyi 
anladıklarına ilişkin pek çok örneğin bilin-
mesi, Kur’an’ın ilk muhataplarının “fehim” 
düzeyinde bir anlama sorunu ile karşı kar-
şıya olmadıklarının göstergesidir. Her ne ka-
dar bazı sahabelerin bazı âyetleri yanlış anla-
dıklarına ilişkin birkaç rivayet nakledilse de, 
bu istisnai örnekler bu gerçeği değiştirmez. 
Kaldı ki, her toplumda sözün “hakiki anlam-
da” mı yoksa “mecazi anlamda” mı söylendi-
ğini ilk etapta anlama zorluğu çeken birileri 
de bulunabilir. Nitekim, 
“Şafağın beyaz çizgisi ge-
cenin siyah çizgisinden 
ayırt edilinceye kadar yi-
yip için” (Bakara 2/187) 
âyetindeki haytu’l-ebyad 
(beyaz iplik) ve haytu’l-
esved (siyah iplik) keli-
melerini peşinden gelen 
mine’l-fecr (fecrin) ifa-
desine dikkat etmeyerek 
hakiki anlamıyla anlayan Adiy bin Hatem 
ile ilgili rivayet bu bağlamda tipik bir örnek 
teşkil eder. Yine aynı şekilde sahabe arasın-
da Kur’an’da geçen bazı kelimelerin bilinen 
ilk anlamlarının kastedilip kastedilmediğine 
ilişkin bazı anlama zorluklarının yaşanmış 
olması da bu gerçeği değiştirmez. Bu bağ-
lamda “zulüm” kelimesini bilinen ilk anla-
mıyla anlayan sahabeye Hz. Peygamberin 
“Şirk büyük bir zulümdür” (Lokman 31/13) 
âyetini hatırlatarak mezkûr âyetteki “zulüm” 
kelimesi ile “şirk”in kastedildiğini söylemesi 
örnek verilebilir.  

Kaldı ki her dilde bu tür kullanımlar söz 
konusudur ve bu tür durumlarda insan her 
zaman kullanılan kelimenin - bağlam içeri-
sinde- “hakiki anlamda” mı yoksa “mecâzi 
anlamda” mı kullanıldığını bilemeyebilir. Ya-

hut anlamını bildiği o kelimeyle -o bağlam 
içerisinde-  başka bir şeyin nitelenip nite-
lenmediğini bilemeyebilir. Bunun genel an-
lamda o dilin bilinip bilinmemesiyle yahut 
söylenilenin herkes tarafından anlaşılıp an-
laşılmamasıyla alakası yoktur. Bu tamamen 
bağlamla ilgili kişisel bir durumdur. Dola-
yısıyla ilk dönem Arap toplumunda mümin 
olsun müşrik olsun herkes Kur’an’ın “ne de-
diğini” anlama konusunda kayda değer bir 
sorun yaşanmamıştır.

Ancak aynı şey “fıkıh” düzeyinde anlama için 
söylenilemez. Bu noktada müşriklerle Müs-
lümanlar arasında yüzde yüz bir fark vardır. 
Müslümanlar “ne dediğini” anladıkları bu 
Kitabın “ne demek istediğini” de anladılar ve 

gereğini yaptılar. Ancak 
müşrikler “ne dediğini” 
anladıkları bu Kitab’ın 

“ne demek istediğini” an-
lamadılar; daha doğrusu 
anlamaya yanaşmadılar. 
Anlamak istemediler. An-
lamazlıktan geldiler. Çün-
kü anlamak işlerine gel-
medi. 

Bu konuyla ilgili pek çok örnek verilebilir. 
Ancak Hacc Sûresi’nde zikredilen bir temsil 
karşısında müşriklerin takındığı tutum, on-
ların, aslında “ne dediğini” çok iyi anladık-
ları bir âyetin “ne demek istediğini” işlerine 
gelmediği için anlamazlıktan gelmelerine 
ilişkin somut bir örnek teşkil eder.

Âyette şöyle denilir: Ey insanlar! Size bir mi-
sal veriliyor; onu can kulağı ile dinleyin! Allah’ı 
bırakıp tapındığınız o düzmece varlıklar var ya; 
işte onların hepsi bir araya gelseler bile bir sinek 
dahi yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey 
kapsa onu bile geri alamazlar. İsteyen de aciz, 
istenen de (Hacc 22/73).

Görüldüğü gibi âyetin “ne demek istediği” 
çok açık. Burada müşriklerin, bu misal ile 
onların tapındıkları tanrıların acziyetinin 
apaçık bir biçimde gösterildiğini anlamama-

MÜŞRİKLER “NE DEDİĞİNİ” 
ANLADIKLARI BU KİTAB’IN 

“NE DEMEK İSTEDİĞİNİ” AN-
LAMADILAR; ANLAMAK İSTE-
MEDİLER, ANLAMAZLIKTAN 

GELDİLER. ÇÜNKÜ ANLAMAK 
İŞLERİNE GELMİYORDU.
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ları düşünülemez. Bunu anlayan birinin yap-
ması gereken şey de ortadadır: Hiç bir halt 
olmayan, hatta bırakın bir sinek yaratmayı, 
bir sineğe bile güçleri yetmeyen tanrılarını 
terk edip, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a iman 
etmek... Ama onlar bunu yapmadılar. Hem 
“ne dediği” hem de “ne demek istediği” bu 
denli açık bir âyeti, bu kadar somut bir mi-
sali anlamazlıktan geldiler. Nitekim Bakara 
Sûresinde onların bu anlamazlıktan gelişleri 
açıkça dile getirilmiştir.

Bakın, Allah bir sineği, hatta ondan daha da 
küçük bir varlığı misal olarak vermekten çekin-
mez. Nitekim iman edenler, o misalin, Rablerin-
den gelen bir hakikat içerdiğini bilirler. Kâfirler 
ise, “Allah bu misal ile ne kastedebilir ki!” derler 
(Bakara 2/25).

Yani, Müşrikler demek istiyor ki, “Allah bu 
misal ile hiç bir şey kastetmemiştir. Bu ne 
biçim bir misal! Allah böyle sinek gibi ufak 
tefek varlıkları misal olarak vermez”.

Peki, onlar bu misalin “ne demek istediğini” 
anlayamadıkları için mi böyle söylüyorlar? 

Elbette hayır. 

Bilakis onun “ne demek istediğini” çok iyi 
anlıyorlardı. Ama anlamak işlerine gelmiyor-
du. Bu yüzden anlamazlıktan geliyorlardı. 

Dolayısıyla müşriklerin problemi dil ile ilgili 
değil, bilakis kalp ile ilgilidir.

***

Bize gelince... 

Biz bu gün her iki düzeyde de anlama soru-
nu yaşıyoruz. Kitab’ın sadece “ne demek iste-
diğini” değil, aynı zamanda “ne dediğini” de 
anlamakta zorluk çekiyoruz. Zira Kur’an’ın 
nüzulüyle aramıza 1400 yıllık bir zaman dili-
mi girmiş. Ayrıca Arapça konuşan bir toplum 
olmadığımız için bir dil engeliyle karşı karşı-
yayız. Ve yine bu gün içerisinde yaşadığımız 
“modern” kültürle anlamamızın hayli zor ol-
duğu farklı bir kültürle karşı karşıyayız. Bir 
kuyumcu titizliğiyle inceleyip, içerisinden 

bizi Kur’an’ın nazil olduğu bağlama ulaştıra-
cak materyali ayıklayıp, devşireceğimiz de-
vasa bir kültürel miras var önümüzde. 

Dolayısıyla işimiz çok zor.

Sonuç itibarıyla “ne dediğini” anlayamadı-
ğımız yahut anlamakta zorluk çektiğimiz 
bir Kitab’ın “ne demek istediğini” anlamak 
elbette zordur. Zira Kur’an’ın “ne demek is-
tediğini” anlamanın yolu öncelikle “ne dedi-
ğini” anlamaktan geçer. Ancak ondan sonra 
“ne demek istediğini” doğru anlayabiliriz.

Peki bu durumda ne yapmalıyız?

Kur’an’ın hem “ne dediğini” hem de “ne de-
mek istediğini” anlamak için neye ihtiyacı-
mız var? Bunun için ne  yapmak gerek?

Kur’an’ın “ne dediğini” anlamak sahih bir 
bilgiyi, selim bir aklı ve sabırlı bir çabayı ge-
rekli kılar. Onun “ne dediğini anlamak” ise 
selim bir kalbi, sahih bir niyeti ve salih bir 
ameli gerekli kılar. 

Kısacası, sahih bir bilgiye ulaşmak için sabır-
la çalışıp, selim bir akılla değerlendiriyorsa-
nız Kur’an’ın “ne dediğini” anlamanız kolay-
laşacak demektir.

Onun “ne demek istediğini” anlamak is-
tiyorsanız, bu kez de kalbinizin salih bir 
amel işlemeye niyetli olup olmadığını 
kontrol edin. 
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Hüseyin Atay Hoca ile 21 Mayıs 2010 günü 
Almanya’da, Avrupalı Türk Akademisyenler 
nam-ı diğer “Gül Yetiştirenler” topluluğunun 
sekizinci geleneksel yıllık buluşmasında bir 
araya geldik. İki gün boyunca Hoca’nın soh-
betinden ve çeşitli oturumlardaki katkıların-
dan istifade ettik. İstifadenin umumi olması 
niyetiyle Hoca’yla meal tekniği ve metodolojisi 
üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.

Atay Hoca meal yerine çeviri demeyi tercih 
ediyor. Niçin böyle tercih ettiğini söyleşinin en 
başında okuyabilirsiniz. 2010 yılı itibariyle al-
tıncı kez Kur’an-ı Kerim’i Türkçeye tercüme et-
miş bulunan Hüseyin Hoca’ya göre “Kur’an’ın 
tercümesinde kelimelerin maddi manası esas-
tır. Kültürel manayı değil, sonradan kazanılan 
manayı değil, ilk muhataplarının anladığı ma-
nayı vermek esastır.” Atay Hoca, kendi tabiriyle 
Kur’an-ı Kerim’in ne demek istediğini değil; ne 
dediğini yalın ve herkesin anlayabileceği bir 
Türkçe ile ifade etmeyi hedeflemiş her çeviri-
sinde. Başka çevirilerden de istifade ederek, 
kendi çevirisini yeri gelirse bizzat kendisi ten-
kit ederek veya tenkitleri kabul ederek bugüne 
getirmiş. Mesela Kur’ani Hayat’ın bu sayısında 
Hidayet Aydar’ın makalesinde tanıtılan Os-
manlı dönemi meallerinden biri Fenari meali 
Atay Hoca’nın beğenisini kazanmış. Bu meal 
hakkında Ahmet Topaloğlu’nun doktora tezini 
görmüş ve ondan çokça istifade ettiğini belirti-
yor. Bunun yanısıra M. Esed’in tefsirî tercüme-
sinden de övgüyle söz ediyor.

Kur’an’dan anladığını “İslam iyi insan projesi-
dir” vecizesiyle özetleyen Atay Hoca ile görüş-

S Ö Y L E Ş İ

Hüseyin Atay Hoca ile 
Kur’an-ı Kerim çeviri tekniği ve 
metodolojisi üzerine

FATİH OKUMUŞ

Bir kimse 

Kur’an’ı 

baştan 

sona kadar 

tefsir yapma 

hakkına 

sahip değildir.
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memizin altyapısını hazırlayan, son üç yıldır Gül 
Yetiştirenlerin yıllık toplantısına destek veren 
iyi insan Ramazan Güngören kardeşime burada 
teşekkürü bir borç biliyorum. Onun desteği ve 
gayreti olmasaydı bu söyleşiyi de gerçekleştir-
me fırsatı bulamayacaktık.

Meal nedir? Kısaca sizin tarifinizi alabilir 
miyiz? 

Genellikle meal diyorlar ancak çeviri yapıyor-
lar. Millet çeviriyi anlamasın diye meal diyorlar. 
Meal aslında yorum demektir.  Te’vilat mealden 
geliyor. Mana neye varır sorusudur. Kur’an ne 
dedi, ne demek istedi bunun cevabıdır.  Şimdi, 
Kur’an ne dedi: tercüme; ne demek istedi: meal 
olur. 

Kur’an-ı Kerim’in tercümesi, mealinin yapıl-
ması;

a) Mümkün müdür?
b) Gerekli midir?
c) Zararlı mıdır?
d) Tefsir, çeviri ve meal arasında ne fark ve 
nasıl bir ilişki vardır? “Her âyetin tefsiri onun 
konusunun uzmanına aittir” diyorsunuz.

Tabi tercüme kelimesini ben kullanmıyorum 
çeviri diyorum. 

Meal kelimesini niçin kullanmıyorsunuz? 

Şimdi ne biliyor musunuz? Meal kelimesi bir 
defa Türkçe bir kelime değildir. Çeviri demek-
le, meal demek arasında bir kutsiyet farkı yok. 
Meal kelimesi Arapça diye veya İmam Matu-
ridi “Te’vilât” dedi diye, ben de bunu diyeyim, 
kendimi kabul ettireyim şeklinde bir düşünceye 
tenezzül etmiyorum. Ben neyi biliyorsam, neyi 

anlatmak istiyorsam, onu anlatmak istiyorum. 
Benim tutumum bu. 

Şimdi meale yorum dediniz. Çeviri de ister 
istemez yorum değil mi aslında? 

Hayır çeviri yorum değildir. 

Yorum yapmadan çeviri yapmak mümkün 
müdür? 

Tabii mümkündür, niye mümkün olmasın? Ben 
şimdiye kadar altı defa yaptım, altı çevirim var. 
Ve insan dikkat ettiği zaman doğrudan doğruya 
çeviri yapabiliyor. 

O zaman hedef bu diyorsunuz, yorum yap-
madan çeviri yapmak…

Kur’an ne dedi? Hatta ben bunun deneyimini 
yaptım hayatta. Kur’an ne dedi diye sorduğu-
nuz zaman bu tam manasıyla bir çeviri olur, 
tam sahabenin anladığı manayı tespit etmiş 
oluyorsunuz. Siz kendinizce bir mana verirse-
niz, o zaman da o sizin verdiğiniz mana olur. 
Sahabenin anladığı mana olup olmadığı belli 
olmaz. Bazı kimseler, Kur’an-ı Kerim 1400 se-
nedir Arap dilindeydi, o halde Arapça dili de-
ğişti, şimdi biz Kur’an-ı Kerim’in zamanımızda 
nasıl anlaşılacağını, milletin nasıl anlayacağı-
na göre tercüme ederiz demelerini ben yanlış 
buluyorum. Çünkü şöyle görüyorum, Kur’an’ın 
ne dediğini tespit ettiğin zaman Kur’an’ın ne 
dediğini gerçekten tespit etmiş oluyorsun. Ama 
sonra millet, ondan başka bir mana çıkarabilir, 
onu yorumlayabilir, o ayrı mesele… Nasıl Arap-
çasından çıkarabiliyorsa senin yaptığını tercü-
meden de aynı manayı çıkarabilir.

Son on beş senelik bir süre içinde şöyle bir olay 
başımdan geçti, İslamî Araştırmalar Dergisi 
var biliyorsunuz, Hikmet Akgül vardı derginin 
başkanı. Birkaç yere götürdü beni, Ramazan’da 
konuşmacı olarak. Bunlardan bir tanesi de 
İstanbul’daydı. İstanbul’a gittim, buranın yarısı 
kadar bir odaydı, orada on beşe yakın kız öğrenci 
vardı. Onlara bir konuşma yaparken, Kur’an na-
sıl anlaşılacak diye konuşurken eski müfessirle-
rin ortaya koymuş oldukları şartları zikrediyor-
dum. Kız öğrencilerden biri dedi ki, “hocam biz 
o zaman Kur’an’ı anlayamayız.” Doğru diyor-
sun, dedim. Şimdi doğrusunu size anlatacağım 
dedim. Bu bildiğiniz şartların hiçbirisine gerek 
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yok. Doğru dürüst tam manasıyla bir tercüme 
yapılırsa onu siz anlayabilirsiniz. Onun üzerin-
den de ilim yapabilirsiniz dedim. Delil olarak da 
Farabi ve İbn-i Sina’yı söyledim. Onlar Yunan-
ca bilmezlerdi, ama Yunanca’dan yapılmış olan 
Eflatun ve Aristo’nun kitapları üzerinde felsefe 
yaptılar. Ve Eflatun ve Aristo’nun felsefelerinin 
üzerinde yeni bir felsefe yaptılar. Kimse de on-
lara anlattıkları şeyin felsefesi değil, diyemedi. 
Ama tabii onun üzerine ilim yaptılar. Siz de 
şimdi Kur’an’ın tercümesi üzerinden ilim yapa-
bilirsiniz dedim. 

Şimdi mesela, Elmalılı Muhammed Hamdi 
Yazır, Hak Dini Kur’an Dili tefsirinin mukad-
dimesinde tercümenin harfiyen nakletmek 
olduğunu söyler ve bunun mümkün olmadı-
ğını iddia eder. Dolayısıyla meal demeyi ter-
cih eder. Peki, sizce Kur’an-ı Kerim’in tercü-
mesini yapmak mümkün müdür? 

Evet, mümkündür. 

Gerekli midir yapılması? 

Şimdi, ondan başka tercüme olmaz. 

Bazıları diyorlar ki Kur’an-ı Kerim tercüme 
edilmemelidir. O zaman halk okur yanlış anlar, 
ulema okusun vaazlarda izah etsin veya halk 
ilmihal okusun, Kur’an okumasın diyorlar. 

Bu tamamen yanlıştır. Bunların amacı Kur’an’ın 
anlaşılmasını önlemektir. Bu cahillerin, belki 
eskiden bir âlim demişse benim ona karşı cahil 
demem doğru değil ama kendi anlayışı diyebi-
lirim. Tercüme edilir. Tercümesinden de insan 
ilim yapabilir. Tercüme edilmesi de zorunlu ve 
gereklidir.

Tercüme ile ilgili bir örnek vereyim. Muhammed 
Tavit Tanci, bu Faslı hoca, benim profesörümdü. 
Onun konuşmalarını ben derste tercüme eder-
dim. Üç dört sene ben tercüme ettim. Kur’an-ı 
Kerim’i okurdu ben manasını verirdim. Ben tezi-
mi, ‘Kur’an’da iman esasları ve müdafaası’ üze-
rinde yaptım. Tezimi beraber okurken Zuhruf 
Sûresi’nde bir âyet-i kerime… Unuttum hangi 
âyetti. Âyet-i kerimeye itiraz etti kendisi. Dedi 
ki, bunu nerden aldın? Dedim ki Zemahşeri’den 
aldım. Gittik Zemahşeri’ye baktık, baktık ki be-
nim anladığım doğru. Doğru anlamışım. Bu da 

yanlış dedi. Taberi’den doğru manayı buldu. İşte 
doğru mana budur dedi. Zemahşeri’nin verdiği 
mana kültür manasıdır. O zaman ki Araplar bu 
manayı anlamazlar diye böyle çevirmiş. 

Peki o zaman, meal yapacak bir kimse için 
cahiliye şiirini, o zamanki Arap kültürünü 
bilmesi önemli midir?       

Cahiliye şiirlerini bilmek tabii ki önemlidir. 
Sonra Muhadramun şiirlerini bilmek önemlidir. 
Emeviler’in ilk dönem şairlerinin şiirlerini bil-
mek… Arapların eski şiirlerinin terennümünü 
de duymak çok önemlidir. Bak bunu, Bağdat’ta 
talebeyken, bazen radyoda hikâyeler olurdu, 
şiir ve olay anlatılıyordu. Deveyle bir geziyi 
anlatıyor ama ne biliyor musun? Kur’an’ın te-
rennümünü… O terennümü siz duyduğunuz 
zamanda sanki Kur’an’ı içinize çekiyorsunuz 
gibi… ruhunuza öyle etki ediyor. Son zamanki 
şiirlerde de bu olabilir ama ilk dönem şiirlerinde 
daha hayata yakın… Tanci Bey’in benim tezim-
de etkisi çoktur, ben çok istifade ettim tefsirin-
den. Kelimelerin maddi manası önemlidir, derdi. 
Arapların kültürü yoktu, onlar kelimeyi maddi 
manasında kullanırlardı. Sen evvela bu maddi 
manasını tespit edeceksin ve ona göre de bu 
mana doğru bir manadır. Ben ona dikkat edi-
yorum.

Şimdi, bizim ilahiyatçı arkadaşların içinde İs-
mail Yakıt, bu manayı kavradı. Ben onun bu 
durumu iyi kavradığını gördüm. Ben de aynı 
kanaatteyim. İşte eski ulema Arapça’nın ince-
liklerine vakıf olmak, Peygamber (s) zamanında 
Kur’an’ın nazil olduğu zamandaki Arapça’yı an-
lamak için çöllere gittiler.     

Hatta günümüzde bile Muhammed Esed, be-
devilerin arasında yaşamış.

Onun için Muhammed Esed’in tercümelerini 
bazıları beğenmiyor ama ben ondan istifade 
ediyorum. Ben de kendi yanlışlarımı düzeltiyo-
rum. Bakın şunu diyorum: Üçüncü asırdan önce 
yazılmış olan lügatlere bakacaksınız. Onlar ke-
limenin tam manasını veriyorlar. Arap, bu keli-
meyi nerde kullanmış onun şahidini veriyorlar. 
Sonraki tercümelerde ise Zemahşeri de olduğu 
gibi kültür manasını veriyor. Tabi o zaman da 
manada kayma oluyor. 
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Hocam, siz daha çok hangi kaynakları kullan-
dınız? Hangi sözlükleri, hangi tefsirleri kul-
landınız? 

Ben fazla tefsir kullanmadım, sadece Taberi’ye 
baktım. Mesela Kevser Sûresi’nde fesalli’ye ver-
diği manaya baktım. Taberi’nin verdiği manayı 
verdim. Kimisi fesalli’ye namaz kıl, kurban kes 
diyor. Hâlbuki Taberi bu manayı vermiyor. 

Rabbine yalvar ve ona yönel manası… 

Yani, salli manası biliyorsunuz kök manasında-
dır, yakarmak manasındadır. 

Maun Sûresi’nde de öyle. Mesela, ‘yalvarışla-
rında dalgın olarak yakaranların vay halleri-
ne!’ Yani dinî manasında değil de, çünkü daha 
bu zamanlarda beş vakit namaz farz kılınmış 
değildi. 

Yani Kur’an-ı Kerim’de “salât” kelimesiyle 
“ikametu’s-salât” arasında fark var. 

Hocam, Kur’an-ı Kerim’in çevirisini kim ya-
par, kim yapmalıdır, kimin için yapar, bir meal 
müellifinin taşıması gereken asgari şartlar 
nelerdir? 

Bir kimsenin tercüme yapabilmesi için eski 
Arapça üslûbunu iyi bilmesi lazım. Eski Arapça 
üslûbundan kastım şu, ben yirmibin beyt ezber-
lemiştim. Araplarda, o zamanki nesir bile çok 
kısadır. Konuşmaları dahi kısadır. Uzun uzun ko-
nuşma yok. Yani haşviyat yok. Kur’an’ı Kerim’de 
haşviyat yok. Ama bizim tercümelerde haşviyat 
çok. Bu zihniyette ilk tercümeyi Diyanet’in neş-
rettiği tercümede yaptım. Hiçbir tercümemde 
parantez kullanmadım. Onu da Yaşar Kutluay 

Bey’le beraber yaptık. Ankara İlahiyat Fakül-
tesi mezunuydu. Ben de tabi yeni doktoramı 
bitirdim, dört sene Kur’an üzerine çalıştım. Bir 
senede yaptık onu. Yaşar Nuri Öztürk Bey de 
parantez koymuyor, ama tire koyuyor. Ben at-
latmaca konuşmam, ben bildiğimi konuşurum 
ama yanılırım veya yanılmam o bana ait. Ben 
parantez kullanmıyorum diyor ama kendisi 
parantezin başka bir tipini kullanıyor, daha 
tehlikelisini. İster onu kullan ister bunu… 

Eski mezunlardan bir Arapça hocası bulmak 
için imtihan açıyorlar. Bazı arkadaşlar geldiler 
imtihan ediyoruz, şimdi birisi bir şairin kaside-
sini inceledi. Ona göre bir ders hazırladı. Bir de 
baktım şiirde olan kelimenin lügatta kaç tane 
manası varsa hepsini alt alta zikretti. Dedim ki, 
sen burada bu kelimelerden hangisini kullana-
caksın? Burada hangisinin manasını kullana-
caksın, önemli olan odur. 

Kur’an-ı Kerim’de bir kelime her zaman aynı 
manada mı kullanılır? 

Ben aynı manada kullandım, ona dikkat ettim. 
Semantik meselesine ne derece riayet ettiğimi 
unuttum. Ama kelimenin tam Türkçesini bul-
duğum zaman çok memnun oluyorum. 

NESH MESELESİ

Kur’an’da neshi kabul ediyor musunuz?

Hayır, asla! Talebeliğim zamanında çevirdiğime 
baktım, ‘lekum dînukum veliye dîn’ sizin dininiz 
size benim dinim bana… ‘Onları bulduğunuz 
yerde ölürün’ bu âyeti kerime neshetti diyorlar. 
Ya, aziz kardeş! Bu âyet-i kerime savaş esaslı 
bir kelime. Savaş esnasında öldürmeye cevaz 
var demek. Savaştan sonra öldürme konmuş 
olsaydı Müslümanlar hiç kimseyi esir etmezdi, 
herkesi öldürürdü. O zaman anladım ki ‘lekum 
dînukum veliyedîn’ âyeti neshedilmedi. Ka-
rarımı verdim. O zaman Kur’an’da nesih yok. 
Nesih nerde olur? Âyetler arasında tenakuz 
olduğundan dolayı olur. Şimdi, aziz kardeşim 
yani, halbuki “ve lev kâne min indi ğayrillahi 
le vecedû fihi’htilâfen kesiran (Kur’an başkası 
tarafından olsaydı onda çok çelişkiler bulur-
lardı)” buyuruluyor. Bu âyet Kur’an’da tenakuz 
olmadığını anlatıyor. Bu nesih kelimesini kabul 



95

Kur’ani Hayat
TEMMUZ’10
SAYI 13

FATİH
OKUMUŞ

SÖYLEŞİ

edenler bu âyeti görmediler mi, anlamıyorum. 
Başka bir şey daha var, Medine-i Münevvere’de 
nazil olmuş âyetler (sizin işiniz size bizim işi-
miz bize aittir), bunların da farkında değiller. 
Tercüme etmenin sorumluluğunu taşımıyorlar. 

ÇEVİRMENİN SORUMLULUĞU

Tercümenin sorumluluğu nedir hocam? 

İnce eleyecek sık dokuyacak ona göre karar ve-
recek. Yanlış yapabilme ihtimalini göz önünde 
bulundurarak inceleyecek. Sırf halk diliyle bunu 
tercüme etmek yanlış… 

Ben bir iki sorumun cevabını tam alamadım; 
bir müellifin taşıması gereken asgari şartlar 
nelerdir? 

Şimdi meal yazmak o kadar kolay ki, Arapça 
kelimeleri toparlayıp kendine göre bir üslup 
oluşturuyor.

Arapça bilmeden meal yapılabilir mi? 

Yapılmaması gerekir. Şundan diyorum, Musa 
bin Me’mun’un Delaletü’l-Hâirin isimli bir ki-
tabı var. Onu ben tahkik ettim. İbranice harf-
lerden Arapça harflere çevirdim. Örneğin şimdi, 
Pines, Yahudi felsefecilerden birisi… Bir vesile 
onunla tanıştık, onun eserlerini konferansları-
nı takip ederdim. İngilizce’ye tercüme etti, ne 
diyor biliyor musun? Aslından tercüme ettim 
diyor. Şimdi önemli olan onu, aslından tercüme 
etmiş olman, başka kaynaklardan istifade etmiş 
olabilirsin ama senin de onu aslında tercüme 
edebilecek ehliyete sahip olman şartıyla. “İt-
tehaze” âyetini Suudluların İngilizce tercüme 
ettirmiş olduğu Takiyidin Hilali ile Muhammed 
Muhsin Han, “has begotten”  olarak çevirmiş. 
Begotten doğurmak manasında… Doğurmadı 
demek tamamen yanlıştır. “İttehaze” edindi 
manasındadır. Koskoca hoca, benim de hocam-
dı aynı zamanda, farkında olmadı. 

Ey bürünen kalk ve uyar. Rabbini yücelt. Ve iç-
liklerini temiz tut. 

İçliklerini. 

İçliklerini temiz tut. Ve zihnini arındır. Ve yap-
tığın iyiliğin daha çoğunu umarak yapma. Vela 
temnün testeksir. Bu mana. 

Ben bu manaya hiç rastlamadım hocam. 

Ama nedir biliyor musun? Buna ben çok ehem-
miyet veriyorum. Vela temnün testeksir. Ama 
ben üzerinde çalıştım. Hakikaten çok güzel 
bir mana. “Ve yaptığın iyiliğin daha çoğunu 
umarak yapma. Ve Rabb’in için dayan. Boruya 
üflendiği vakit işte o gün inkârcılara kolay ol-
mayan zorlu bir gündür.” 74:5-9 Evet işte böyle 
yaptım. Tek olarak yaratılıp kendisine bol bol 
mal, çevresinde bulunan oğullar verdiğin ve 
kendisini donattıkça donattığın kimseyi bana 
bırak. Bir de arttırmamı umar. Hayır. Asla. Doğ-
rusu o bizim ilkelerimize karşı son derece inat-
çıdır. Ben onu sarp bir yokuşa tırmandıracağım. 
Anlatabildim mi? Bunlar hakikaten Kur’an’ın 
anlattığı, Arab’ın tam anladığı manadır. Öyle 
değil mi? Ve ben Kur’an’ın efendim, böyle tam 
Arab’ın anladığı manayı verdiğim zaman benim 
tercümelerimi okuyanlar manayı anlayabiliyor-
lar. Bunun önsözünü okudunuz mu? Yani bir 
Arap okuduğu zaman neyi duyuyorsa bir Türk 
de okuduğu zaman aynı şeyi duyuyor. 

HURUF-I MUKATTA’A

Şimdi yalnız Kur’an-ı Kerim orijinalinde za-
man zaman kafiyeli, zaman zaman aruza 
uyan yerleri de var. Araplar duyduğu zaman 
cahiliye şiirinin de terennümü gibi bir durum 
var. Bir sanat eseri gibi insanları büyülüyor. 
Hatta huruf-i mukattayı ben böyle de an-
lıyorum. Çok yorumlar yapılıyor. Bir katkı 
olarak şöyle düşünüyorum. Hani benzetme-
de, teşbihte hata olmaz denilir. Bir Türkü 
başlayacağı zaman “of oofff” diye bir şey 
söyleniyor. Aynen bunun gibi “elif lam mim” 
denince dikkat çekiliyor. Ve ondan sonra da 
konuya giriliyor. Bunun bir anlamı elbette 
var. Ve etkisi var insanlarda. İnsanlar bunu 
duyunca…

Tanci bey bu manayı anlattı. Anlatabildim mi? 
Ben aynı manaya kaniyim. Şimdi topluma dö-
nenler kendi kendine konuşuyor. 

Kimi şarkılardaki “ah” gibi… gibi veya şarkı-
larda yer alan bazı nakaratlar vardır. Anla-
mı yoktur ama. “Of off” diye başlar mesela. 
Etki yapıyor. 
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Ey efendim. Konuya başlayacağı zaman evvela 
‘a’ sesi verir. Evvela uyarıcı efendim bir takım 
sesler çıkarılır. İşte ben de aynı manayı verme-
ye çalışıyorum. Onun için onları ben tercüme 
etmiyorum. 

Tabiî ki tercüme edilmez onlar. 

PARANTEZ İÇİ (YA MUHAMMED!) 
EKLENMESİ

ÖFA: Son tercümelerde mesela, Ey Muhammed 
diye ekleniyor bazılarında…

Şimdi ben zannediyorum Hasan Basri Çantay 
hitapları Ey Habibim diye bu şekilde yorumlu-
yor. Zannediyorum biz Diyanet tercümesinde 
Ey Muhammed sen kelimesini kullandık. Fakat 
ben onu nasıl kullandım? Niçin biliyor musun 
Habibim demedim? Habibim deyince adam ona 
benim Şeyhim diyebilir. Ama özel isim koydu-
ğun zaman da kimse o özel ismi başka isme 
çeviremez. Benim onu kullanmamın sebebi biz 
1960 ihtilalinde bu tercümeyi yaptık. O za-
manlar Kur’an’ı namazlarda resmen camilerde 
okunmasını, tercümesiyle namaz kılınmasını 
iddia eden gazeteciler o tespitle bunu yaptılar. 
Ben o kelimeyi ekledim ki yani tabii bunu karar 
verecek heyet veya neyse mutlaka itiraz edecek 

ya efendim bu tam tercüme değildir desin diye, 
anlatabildim mi o kelimeyi, “Ya Muhammed’i” 
ekledim.

Hatta Mehmet Akif de tercümeyi bu yüzden 
yakmış denilir. Yani Kur’an’ı Türkçe okutur-
lar korkusuyla yakmış. 

Evet öyle deniyor. 

KUR’AN-I KERİM’İN ŞİİRE YAKIN 
TERCÜMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Hani bazıları diyorlar ya Arapça üç kısımdır. 
Şiir, nesir ve Kur’an. Yani Kur’an’ı ayrı bir 
kategori gibi düşünüyorlar. Ama Kur’an-ı 
Kerim tabii ki şiir değil ama şiire yakın akı-
cı bir üslubu var. Sanat değeri var. Tercüme 
ettiğiniz zaman bu azalıyor ister istemez. Bir 
tercümeyi de akıcı, kolay, daha anlaşılır bir 
şiire yakın dille yazmak mümkün müdür? Ya-
pılsa mahzurlu olur mu?

Şimdi onu bilmiyorum. Kendisi şiir olmadığı için 
şiirle yapmaya çalışmak da doğru değildir. Biz-
den birisi yaptı onu. 

Behçet Kemal mi? 

Sanat tarihi hocası var bizde. İsmini unuttum. 

Manzum kastetmiyorum. İngilizce’de de 
manzum meal var. Serbest şiir de böyle da-
ğınık.  

Yani ben şiir nedir, ne derece muvaffak olunur 
bilmiyorum. Çünkü şiirde bazı kelimeleri ilave 
etmek gerekiyor. 

Tabii ki.

Şiirin kalıbını tutturmak için. Durmadan insan 
ne dereceye kadar buna muvaffak olur? Belki 
bazı yerlerde muvaffak olabilir. Hepsinde ola-
maz. Ama şimdi öyle bir iddiada bulunmak, 
benim şiir kabiliyetim de olmadığı için bir şey 
diyemeyeceğim.

BAŞKA TERCÜMELERDEN İSTİFADE

ÖFA: Şimdi biz çeviriyi babamla okurken İngiliz-
celerinden de kontrol ediyoruz. Mesela son çevi-
ride kıyamet kelimesini son gün diye çevirdik. 

Satır satır mı bakıyorsunuz?
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ÖFA: Tabiî ki Takıyuddin Hilal’inkinden babamın 
da hocası. Onunkinden çok faydalanıyorum ben 
kendi adıma. Çünkü o Arapçasını verip paran-
tez içleri var. Parantez içlerini hiç okumadan da 
bakıp kontrol ediyorum. Yusuf Ali’ninkinden hiç 
faydalanamıyoruz. Çünkü çok geleneksel ve İn-
gilizcesi eski dilde.

Mevlana Muhammed Ali’den. Çünkü Esed de 
ondan istifade etmiş ve Tanrı Buyruğu var 
ya hocam Ömer Rıza Doğrul’un. O esasında 
Mevlana Muhammed Ali’nin tercümesi gibi. 

Faydalanabilir. Ben de faydalanıyorum. 

Güzel bir meal. Ama Mevlana Muhammed 
Ali’den çokça faydalanmış. Esed de fayda-
lanmış. 

ÖFA: Ömer Rıza Doğrul bizde de var mesela. 
Belli kritik âyetler var. Onları Türkçe’ye çevi-
rirken İngilizce sözcüklerden faydalanıyoruz. 
İngilizce’ye çevirirken de aynı. 

Ondan faydalanmak demek her tarafından 
demek değildir. Bazı kelimeleri kullanmasın-
dan istifade etmek içindir. Ama onun meali 
1940’larda yapıldı. O zamanki Türkiye’nin Türk-
çesi. Osmanlıca’ya yakın. 

ÖFA: Kavram olarak mesela Arberry var. Picktall 
var, ama o da mesala gelenekçi.

Ama dili güzel. 

ÖFA: Yani İngilizce’de bazı kritik kelimeler-
de onlara bakıyoruz mesela. Arberry, Picktall 
ve Esed’e bakıyor babam. Bazı kritik kelime-
lerde Esed’inki iyi. Yusuf Ali’ye de bakıyoruz. 
Diyanet’in 60’dan 90’a kadarki tercümesi ba-
bamınki biliyorsun. Ondan sonraki Süleyman 
Ateş’inkine bakıyoruz. Yaşar Nuri Öztürk’e bakı-
yoruz. Ali Bulaç’a bakıyoruz. Hepsinde Hüseyin 
Atay’ın Yaşar Kutluay’la yaptığı 1960 tercüme-
sinin kalıp olarak etkisini görürsünüz. Yani ilk 
meal. Bazı cümlelerde kelimeleri değiştiriyorlar 
ama kalıplara baktığınız zaman aynısı. Ama 
kırmızı ve en son çıkan yeşil Kur’an Çevirisin-
de babam da kendi kendini yenileyebildiği için 
değiştiriyor, mesela ben Arapça bilmiyorum. 
Türkçe’sinden ve İngilizce’sinden kontrol ediyo-
rum. Ve karşılaştırıyorum. 

Bir tane de küçük oğlum var. Türkçeleştirme ba-

kımından ikisinden de istifade ediyorum. Onlar 
Osmanlıca kelimeyi bilmiyorlar. Ben de değişti-
riyorum ve onun için daha sade bir dille Kur’an 
tercümelerim Ortaokulu, Lise mezunu dilinde-
dir. Sonra Ahmet Topaloğlu’nun tercümesi var, 
Kültür Bakanlığı neşretti. 70-72’li yıllarda ol-
malı. 2 cilt olarak neşretti. Burada Fenari’nin 
mi, Fenari’nin oğlunun mu bir isim var Muham-
med Hamza diye birinin tercümesi. Tarihini de 
veriyor. Ama ne biliyor musun? Yani hakikaten 
bazı yerlerinden istifade ettim. Çok güzel eski 
Türkçe kullanmış. Hem de tam manasında kul-
lanmış. Ben efendim evvel ona bakıyorum. Ha-
kikaten tercümeyi yapan da bizimkilerden daha 
ciddi. Şimdikileri efendim ben ciddi görmüyo-
rum. Benim bir hassasiyetim var. İlla Arap nasıl 
anlamış? Çünkü ben Bağdat’tayken dinlerdim 
Arap şiirini. Çok hoşuma giderdi. Araplar, deve 
giderken onun her şeyini bir bir anlatıyor. Yani 
insanın ruhuna işliyor. 

Benimkisi Türk Arapça’sı değil Arap Arapça’sı. 
Arapların içinde Arapça’yı bilenlerin tercüme-
si önemlidir. Ben altı sene Bağdat’ta çalıştım. 
İlmime ilim ekledim. Belki daha çok çalışmış 
olsaydım Radyo’dan. Bizim Radyo’muz yoktu. 
Ancak caddede gezerken dükkânlardan radyo-
yu dinlerdik. Onun için belki bazı âyet-i keri-
melerde o kadar sıkıntı çekmezdim, diye düşü-
nüyorum. Hakikaten Kur’an-ı Kerim’i o şekilde 
anlamak çok şahane.

Şimdi şu da var. Nasıl söyleyeyim. Men 
fessera’l-Kur’ane bi re’yihi (kendi fikrine göre 
Kur’an’ı tefsir eden)…meselesi var ya. Ben bun-
dan çekinerek tercüme yapıyorum. Daha ön-
ceki fikirlerime uysun diye değil. Daha önceki 
fikirlerime uymasın diye benim davam var. Ona 
da efendim muvaffak oluyorum. Dediğim gibi 
sözlüklere de gidiyorum. Tam Türkçe karşılığını 
buluyorum. Ve memnun oluyorum. Şimdi size 
bir şey söyleyeceğim. Arkadaşların çoğu benim 
tefsirlerime bakıyor, tercümelerimden istifade 
ediyorlar ama… 

İsim vermiyorlar. 

Tabii ki. Kendilerinin gibi. Yani tercümelerim-
den istifade etmelerini kınamıyorum. Ben de 
onlarınkini okuyorum. Üslubundan istifade 
edebilir miyim diye. Ne biliyor musun? Başka-
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sının kullanmış olduğu kelime daha iyi olunca 
sizi uyarabilir. O bakımdan bir âyet-i kerimenin 
manasının üzerinde dönüp dururken önümde-
ki tercümelerin hepsine bir bir bakarım. Acaba 
bunların arasında bir fark var mı? Üslubunda 
bir incelik var mı? Ondan istifade etmeye ça-
lışırım. Benimkinden istifade etmeleri normal. 
Benimkinden istifade etmedikleri zaman benim 
onları kınamam lazım. Araştırmada biliyorsun 
daha önceki eserleri tetkik edeceksin. Kabul 
edersin etmezsin ayrı bir mesele.

“MEN YEŞÂ’U”

Şimdi size bir şey anlatacağım. “Yudıllu men 
yeşâ’u ve yehdi men yeşâ’”

Dileyeni diye çeviriyorsunuz siz. 

Dileyeni çeviriyorum ama. Yudıllu’ya başka bir 
mana, “Allah dileyeni doğru yola…” İbrahim 
Sûresi 4. âyete bakar mısın? 

ÖFA: Şimdi görüyorsun burada bir eksik yaptık 
Şimdi yedincisinde ben düzelteceğim. Burada 
sûre numaralarını yazmamışız. Aynı şeyi ben de 
çalışırken gördüm. Onun için her zaman yeni 
bir şey yapmak gerekiyor. 

Oku orasını. 

Şimdi 8.9.10.11.12.13.

4. âyetine bak. 

Allah dileyeni şaşırtır ve dileyeni doğru yola 
kor. 

Dileyeni şaşırtır. Ben o tercümeyi değiştirdim. 
Dileyeni şaşırtmaz. Onu değiştirdim. Peki ne-
den? Şimdi yenisinde nasıl kullandım bilmiyo-
rum. Dileyene yol verir, doğruyu dileyene yol 
gösterir. Anlatabildim mi? 

Yol verir, yol gösterir. 

Çünkü orada şaşırtır kelimesini kullanmamak 
için yol verir. Yani yanlış yapmak istiyorsa yan-
lış yapmasına izin verir. Onu engellemez. Son-
ra bakınız. Şimdi bu kader meselesine, insanın 
iradesi meselesine çok ehemmiyet verdim. Bazı 
âyet-i kerimeleri yine eskisine dayanarak yap-
tım. Ama burada yanlış…

Seni şaşırmış bulup yola getirmedi mi?

Efendim.

Vedduha Sûresi’nde de. “Seni şaşırmış bulup 
yola getirmedi mi?”

“Dalaleh.” Bir gün Hasan Onat bana geldi dedi 
ki: Hoca dedi. Sen falan âyetteki kelimenin ma-
nasını kendi prensibine aykırı tercüme ettin. 
Sen buna bir bak.

Yani kader mevzuundaki..

ÖFA: Anlattığın hani Arapça’da önce bir du-
raklama işareti olayı vardı. Limen yeşâ’ kaçıncı 
âyetti, Kasas 68: Rabbin dilediğini yaratır, se-
çer. Onlar için seçim hakkı yoktur. 

Şimdi orada âyet-i kerime şöyle: “ve rabbüke 
yahluku ma yeşâ’u ve yahtar… Bunun üzerin-
de ti var ki duruluyor. Nedir? Dilediğini yara-
tır ve seçer. Tamam mı? Sonra ne geliyor. Ma 
kane lehumu’l-hiyarah. Ma kelimesinin burada 
nâfiye olarak kullandılar. Geçmiştekiler. 

Ve yahluku ma yeşâ’u ve yehtar. Ma kane 
lehumu’l-hiyaratu subhanallahi amma yuş-
rikun.

Ma kane lehumu’l-hiyaratu nâfiye olduğuna 
göre onların seçim hakkı yoktur. Hasan Onat 
bana geldi dedi ki: Hocam dedi. Bu âyet-i keri-
menin manasında bir yanlışlık olacak. Buna bir 
bak dedi. Ben bir baktım. Bu âyet-i kerime şim-
diki okunuşa göre o tercümeyi yapmışım. Hasan 
Onat, o tercüme yanlış dedi bana. Şimdi ben 
inceledim. Ne oldu biliyor musun? İnceledim. 
Baktım ki ma kelimesi, bunu söylüyorlar. Ma 
kelimesine kimisi mevsul, kimisi nâfiye diyor. 
Ben mevsul kelime olduğunu aldım. 

Görüşünüzü geri çektiniz ve değiştirdiniz. 
Ve yahluka ma yeşâ’u ve yehtar. Ma kane 
lehumu’l-hiyaratu … 

Anlamı değiştirdim. İyiliklerini seçer. Anlata-
bildim mi? Durağını da kaldırdım. Nedir biliyor 
musun? Kur’an’ın mantıki sistemine de uyuyor. 

Siz bu âyette, sizin doktora tezinize aykırı 
olduğu halde öyle anladığınız için aynen an-
ladığınız gibi çeviri yapmışsınız. Tam çeviri. 
Bu sizin ön fikirli olarak yapmadığınızı gös-
teriyor. Çünkü kendi tezinize aykırı bir çeviri 
yapmışsınız. 
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ÖFA: Evet, mesela bu dediğin gibi ters yönden de 
ideolojik olarak Kur’an’a bakmadığının ispatıdır. 

Çeviride yani Kur’an ne diyor. Onu anlamaya 
çalışmışsınız. 

ÖFA: Buna bağlı bir şey söyleyeyim mi? Şiir-
sellikle ilgili. Ben şimdi diğerlerini de okudum. 
Türkçelerine de baktım. Şimdi bu mesela hoca-
nın kitabı okunduğu zaman, ben Türkçe’lerini 
de okuyorum. Şiirsellik Arapça’sına tam uyduğu 
zaman Arapça gibi tam etki ediyor.  

Şimdi efendim bakınız Bakara’nın tercümesini 
yaptım. Müsaade edin efendim. Baktım. İngi-
lizler tercümesini yapıyor. Niye ben Arapçası-
nı kullanayım, Türkçe’sini kullanmayayım. Bu 
birçok kişinin hoşuna gitti. Ne demek bu? Ama 
Şaban bey bana dedi ki: Hocam dedi. Sen buna 
inek dedin. Bunun düve olması lazım dedi. Son-
ra ben gittim baktım. Hakikaten doğru. Sonra 
ben düve’ye çevirdim. Anlatabildim mi? 

ÖFA: Yani düve doğru. 

Bir dakika. Yani ben herkese açığım. Arkadaş 
geliyor bana diyor ki. Şunu şunu düzelt. Ve onu 
kabul ediyorum. İnat edip de efendim, benim 
verdiğim manası doğrudur, demiyorum. İnceli-
yorum, bakıyorum ki onun dediği doğru. Arapça 
bilecek, felsefe, kelâm, usulü fıkıh bilecek. Baş-
ka bir şeye gerek yok. 

Ve çağı bilecek, toplumu tanıyacak demiştik. 

Bunun için çeviri için bu çağa uyması doğru 
değildir, o zaman tahrif olur. Ama çağa göre 
anlamak ayrıdır.

O zaman metni Türkçe yazıyorsunuz siz. 

Ama kendi dilini bilecek. Yani iki dili iyi bilecek. 
Ne, biliyor musunuz? Bakınız. Bazı arkadaşlar, 
mütercimler kelimenin karşılığını kelime ola-
rak bulamadıkları için kelimeyi yorumlayarak, 
Arapça’da yorumlanıyor ya, o yorumunu alarak 
tercüme ediyorlar. Tabii bu kelimenin karşılığını 
bulamadıklarından böyle. Ben de bulamadığım-
dan dolayı öyle yaptım. Ama ben kelimeyi bul-
duğum zamanda hemen düzelttim. 

Peki sizin mealinizi önceki ve sonraki me-
allerden ayıran mümeyyiz vasıflar nelerdir? 
Yeni bir meal telif etme ihtiyacı nereden 

meydana gelir? Birden fazla meal bulunması 
mahzurlu mudur, yararlı mıdır ve hangi açı-
lardan? 

Şimdi bu soruya hayatımdan cevap vereyim. 
1954 senesinde Bağdat’ta Fakülte’yi bitirip 
Türkiye’ye döndüğüm zaman dedim ki: “Türk-
ler Kur’an’ı anlamadıkça Müslüman olamazlar.” 
Benim prensibim budur. İşte o zaman ulema-
lı Müslüman olur, avami Müslüman olmazlar. 
Onun için tercümeye ehemmiyet verdim ve hala 
devam ediyorum. Şimdi bana birisi sorduğu za-
manda, nedir biliyor musun? Kendi menfaatimi 
düşünerek konuşmam. Almak istiyorsan benim-
kini al, ama herhangi bir meali alırsan yanlış 
olabilir, demem. O yanlış insanı küfre götürmez. 
Onu da al oku. Anlatabildim mi?

“Mezheb-i hak…” (Mezhebim, yanlış olma 
ihtimali bulunan haktır/doğrudur; başkası-
nın mezhebi ise doğru olma ihtimali bulunan 
yanlıştır) anlayışı...  

Ben tercümemde bir yanlışlık bulduğum zaman 
düzeltmek için ona bakmaya ihtiyaç görmem. 
Ama bazı tefsirciler var. Onlarınkine bakıyorum. 
Hakikaten bazı âyet-i kerimelere kendilerine 
göre bir mana veriyorlar. Tam da yanlış değil. 
Ama, bizimki kendisi hadisçi, yaptı ve perişan 
etti. Güya tefsir yapıyorlar. Tefsir yapamazsın. 
Yani birkaç tane tefsirden kelime kopya ederek 
oraya koymanın manası yok. Bir kimse Kur’an’ı 
baştan sona kadar tefsir yapma hakkına sahip 
değildir. Ama herkes kendi alanıyla ilgili âyet-i 
kerimeleri tefsir edebilir. Zaten tarihte de var-
dır. Ahkâmu’l-Kur’an diye tefsirler var. 

Tefsiru Hamsi mieti âyin mine’l-Kur’an…

Tamam. Bir fıkıhçıysa fıkıh âyetlerini tefsir ede-
bilir. Bir efendim ne bileyim zamancı, zaman-
la ilgili âyetleri tefsir edebilir. Bir feza fizikçisi 
kâinatla ilgili, gökle ilgili âyet-i kerimeleri tefsir 
edebilir. 

Şimdi bu baskıda çok güzel olmuş. 

ÖFA: Onun kabını da özel ürettik, yıpranmasın 
diye. 

Aslında biz onun daha küçüğünü basmak iste-
dik. Talebeler, beyler, hanımlar çantasına koyup 
okurlar diye düşündük. 



100

Peki yine bu çeviri olmakla beraber Ba-
kara Sûresi’nin 191. âyet-i kerimesinde 
“fektulûhum haysü sekiftumûhum: bulduğu-
nuz yerde öldürün”  âyet-i kerimesinin ön-
cesine veya sonrasına açıklama düşüp bunun 
tarihi konteksini vermek ve bunun şu anlam-
da olduğunu ve ne zaman için geçerli oldu-
ğunu açıklamak veyahut bir âyet-i kerime 
Arap şiiriyle bağlantılı ise, mesela sidretu’l-
münteha’dan bahsediyorsa, sidre’nin Arap-
larda bir karşılığı var, Cahiliyye’de anlaşılan, 
mesela çobanlar gidiyorlarmış. 1. sidreye 
kadar gittik, 2. sidre’ye kadar gittik diyor-
lar kuraklık zamanlarında. Bu gibi bilgileri 
okurun anlamasını kolaylaştıracak bir Arap 
şiiriyle bir Arap geleneğiyle ilgili veya bir 
ahkâm âyeti var. İnsanlar için karışık gele-
bilir. Onun bağlantısını, bu gibi ek bilgi ver-
mek. Küçük harflerle bu isabetli olmaz mı? 
Her âyetin yanına değil. Tefsir anlamında... 

Efendim şimdi ne biliyor musun? Siz o şekilde 
bir kitap yazabilirsiniz. Ama başka bilgiler ora-
ya koymak suretiyle Kur’an’ın meali olma özel-
liğinden, kendi başına anlamanın önüne geçmiş 
olursunuz. 

ÖFA: Yayıncı olarak ben düşünüyorum. Şimdi 
burada babamın mealinde, belli âyetler var, bi-
raz önce dediniz ya farklılığı nedir?

Benim her eserim mutlaka aynı olmayacak. 
Senelerce düşündüm ben onu. Bu esere tatbik 
ettik. 

ÖFA: Dipnotla ilgili daha önce Semih Yayınevi’ne 
biz vermiştik. O basmıştı. Orada dipnotlu. O dip-
notların hepsini çıkardık. Kur’an’ı saf haliyle bir 
kere okusunlar. Ama şu anda dediğim gibi… 

Ayrı bir eser gibi. Tefsir denebilir. Çeviri den-
mez de. 

ÖFA: O zaman da Kur’an’ın Türkçe Çevirisi de-
nebilir, ama dipnotlu. Babam da kelâmcı ola-
rak bazı âyetlerin açıklamaları var. O artık tam 
Türkçe çeviri değil de dipnotlu. Kur’an ve dip-
notlar gibi bir tasarım düşünüyorum açıkçası. 
Bu şekilde de istiyorlar. 

Esed gibi. 

ÖFA: Ona ayrı bir yöntem bulmalıyız. 

Kur’an-ı Kerim içinde benim Kur’an nasıl anla-
şılacak diye ayrı makalelerim var kitapların baş 
tarafında. On beş yirmi sayfa tutanlar var. Onlar 
efendim özetlenmek suretiyle âyet-i kerimeleri 
birbirine bağlayarak ön tarafında böyle bir bil-
gi verebilirsin. Bu âyet-i kerimeleri şu şekilde 
anlamak lazım diye. Ama benim bütün davam 
metnin içeriğine bir şey olmasın. İnsanlar doğ-
rudan Kur’an’la karşı karşıya gelsin. Adamın an-
laması gerekmez. Bir âyet-i kerimeyi anlamasın, 
Dünya yıkılmaz. Ben şunu diyorum. Diyorum ki, 
bir defa Kur’an okuyorsan nasıl anlayacaksın 
sen onu. Sen okudukça anlayışın artacak. 

ÖFA: Özelliklerinden biri şu. Mesela teknik bazı 
özellikler. Metnin içinde ben bunların hepsini 
dışarıya aldım tasarımda. Metnin tabii Kur’an’da 
olmadığı için değişik anlamlar çıkıyor ya. O yüz-
den böyle olunca metnin kendisi olduğu gibi 
kalıyor burada. Çok sade ve net. Direk Allah’ın 
sözüyle insanın yalnız olmasını babamla konu-
şarak, tartışarak böyle bir yöntem uyguladık. 
Diğerlerinin hiçbirinde yok bu. Ve mesela biz 
bunu basarken de 604 sayfa. Diyanet’in bastı-
ğı teknik özelliklerin hepsini uyguladık. Açtığın 
zaman insanlar için okuma kolaylığı olsun de-
dik. Okuma kolaylığını da babam düşündü. 

Mesela Hasan Basri Çantay’ın meali aslında 
doğrudan okuyucu için bir öğrenci için yazıl-
mış bir meal değil sizin mealiniz gibi… Aslın-
da İmam’ı hedef alan hatta Müftü’yü hedef 
alan yani son okuyucuyu değil de, doğrudan 
okuyucuya hitap etmeyen çünkü bizde bir de 
sözlü kültür var. Kitaplardan okuruz. Eskiden 
kahvehanelere de kıraathane derlerdi. Doğ-
rudan sadece dini kitaplar değil elbette. Her 
şeyi başkası okuyor. Televizyon 68’de başladı 
yayınlarına. Ondan önce sözlü kültür vardı. 
O kültürü halen devam ettiriyor. Daha yeni 
yeni okuma yazma oranı yükseldi. İnsanlar 
artık doğrudan okuyorlar. Dolayısıyla dini 
yayınlarda da doğrudan artık son okuyucuya, 
imama ya da aracıya değil de doğrudan doğ-
ruya okuyucuya hitap eden eserler kaleme 
alınıyor. Yeni meal ihtiyacı buradan da neşet 
ediyor diyebiliriz. Eskiden kitaplar doğrudan 
okura yazılmıyordu. 

Herkes okusun diye değil.
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SÖYLEŞİ

ÖFA: İlk tercümede dipnot var mıydı? Ben ha-
tırlamıyorum.

Sadece bir iki yerde vardı.

Şunu da söyleyeyim. Hollanda’da görev yapan 
imamlarla mülakatlar yaptım. Mesela Diya-
net Vakfı’nın mealini beğeniyorlar. Halktan 
da duyuyorum. Ya bu iyi oluyor diyor. Orada 
açıklama yapıyor ya, anlayabiliyoruz diyor-
lar. 

O açıklamaları başkaları da yapıyor. Kendile-
rinin bileceği bir iş ama kendilerini açıklama-
lara hasrederlerse Kur’an’ı anlamazlar. Yani 
Kur’an’ın anlaşılmasına engel olur.

ÖFA: Bunu özellik olarak belirtebiliriz. Dipnot-
suz. 

Şimdi ne biliyor musunuz? Herhangi biri âyeti 
anlamıyor mu? Gayet güzel.. Gitsin anlayana 
sorsun. Kendisi inceleyebilecekse incelesin öyle 
anlasın değil mi? 

ÖFA: Dipnot varsa onu da özellik olarak söyle-
sin. Farklı âyetlerde yani kendi kendine Allah’ın 
sözünü Allah’ın sözüyle açıklamak, kendi başına 
bir şeye karar verme yetisini kazansınlar. Yoksa 

hemen hocaya, bu kolaylarına geliyor çünkü. 
Düşünmüyorlar o zaman. 

Bu akşam çok vaktinizi aldık. Son olarak 
meal okurlarına ne tavsiye edersiniz? Neye 
dikkat ederek okuyabilirler?

Meali parantez içindeki cümleleri okumadan 
okusunlar. Direkt okusunlar. 

ÖFA: Ve de kendi fikirlerine Kur’an’dan destek 
almak için okumasınlar. Çok önemli bir şey bu.

Bir kitabı okumak için, insanın okuduğu kitap-
tan istifade edebilmesi için o kitapta bilmediği 
şeyi araması gerekir. Ne var benim bilmediğim, 
diye okumalı. Ama bizim okuyucular, talebeler 
benim bildiğim hangisi vardır diye onu arıyor. 
Bu yüzden de okuduklarından hiç istifade et-
miyorlar. İşte mesele bu. 

Böylece konuyu bağlamış olduk. Allah razı 
olsun. Çok teşekkür ediyorum.

Bir kimse Kur’an’ı baştan sona kadar tefsir yap-
ma hakkına sahip değildir. Ama herkes kendi 
alanıyla ilgili âyet-i kerimeleri tefsir edebilir. 
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nsan ve nisyan arasındaki bağ ne 
güçlüdür. Rabbinin sonsuz bir te-

nezzülle kendisini düşünmesi için daima 
ikaz edip tefekküre davet ettiği, bunun için 
gerekli tüm şeyleri eline bıraktığı insan, ne 
de az düşünür. Ne de az akleder. En acısı 
da budur ki, insan bazen bilir, inanır, tasdik 
eder, kabul eder, ama unutur, ama ayağı ka-
yar, ama fark etmez. Nisyana düşer, gaflete 
dalar. Kalın perdelerin altında çok iyi bildi-
ğini sandığı hakikatleri boğar ve boğulur.

İnsan bu; zalimliğinde cahillik, cahilliğinde 
zalimlik saklı durur. 

Ama en çok, en çok unutur insan. Ve Rabbi 
unuttuğunu bilir, ona hatırlatır. Rabbi onu 
uyarır, ona haber eder. Müjdeler ve uyarır, 
sonra yine müjdeler.

Tüm bunlar ve daha fazlası için Rabbim 
ezeli ve ebedi bir kelâmla, bana hitap eder, 
tenezzül eder. Yaradılış gayem bu muhatabi-
yettir. En büyük görevim. Ve tek.

Ama bazen bilmemi istediklerini bilmedi-
ğimi, duymamı istediklerini duymadığımı, 
fark etmediğimi düşünüyorum. Hem de 
her anımı onunla geçirdiğimi düşünürken. 
Emirlerini hiç aksatmadığımı, isteklerini 
tüm gücümle yerine getirmeye çalıştığımı 
sanıyorken. Kelâmından elimi hiç çekmiyor 
ve tefsirleri devrediyorken, onunla bağlan-
tılı daha birçok kitap okuyorken. Çok basit 
bir şeyi atlıyorum belki. Bana söylenenleri 
her yoldan yerine getirmeye çalışıyor ve an-
lamaya çalışıyorum, ama bunun için en ge-
rekli temele dikkat etmeden.. 

D E N E M E

Ezeli Kelâm, 

İnsan ve Nisyan

Bir zamanların saygı 
mefhumunun bizi Kur’an’dan 

uzaklaştırdığını düşünürken 
ve bu eksikliği telafi etmeye 

çalışırken, bugün neleri 
yitirdiğimizi de görmeliyiz.

İNURİYE ÇAKMAK
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Ezeli Kelâm, 
İnsan ve Nisyan

Bu dünyada özendiğim bir-iki şeyden biridir, 
Kur’an dili Arapçayı ana dili gibi konuşan ki-
şiler. Ama en azından şu an onlardan biri de-
ğilim ve rabbimin bana söylediklerini bilmek 
için bir meal edinmeliyim. Ne garip, oradan 
buradan duyduklarımın, hoşlandığım haki-
katlerin, sözlerin, hikmetlerin bir kısmının 
rabbimin sözü olduğunu bile sonradan fark 
etmek. Cevabını aradığım, bulamadığım için 
de büyük arayışlara girdiğimden engin ha-
kikatler olduğunu düşündüğüm soruların 
cevabı, sorunların çözümü, onun tek cümle-
sinde beni bekliyor oluyorlar. 

Elbette sonsuz hakikatler manzumesi 
Kur’an-ı Hâkim’in birçok yönü var. Ve her 
yönüyle de mucizedir. Hepsi tek tek ele alın-
sa, hepsine bir ömür adansa yeridir. Kimse 
anlamı için lafzını yitiremez mesela. İbadet 
niyetiyle okumak, bir de mealini bilmek için 
okumaya engel değildir. İçindeki hakikatleri 
her kaynaktan öğrenmek güzeldir, ama bu 
kelime ve cümle manalarını bilmeye engel 
değildir. Bunların hiçbiri, diğerini geri plana 
atan seçimler değildir,  bunlar tercih değil-
dir, olamaz, olmamalı. Birbirine kuvvet ve-
ren zincirler, kopmaz halatlar olmalı bunlar. 
Birini tutunca birine varmalı. Aksatmadan, 
bırakmadan bir öncekini, hedefe varmalı. 
Hedefte hep O olmalı, O’nun rızası, yapmış 
olmak için değil, O’nu razı etmek hassasiye-
tiyle olmalı. Bunlar basamak değil, başka bir 
adım atınca bir önceki adım aşağıda kalma-
malı. 

Şahsım adına, Kur’an’a muhatabiyete dik-
kat çekmek isteyenlerin “yüzünden okuma” 
konusundaki yorumları beni incitiyor. Rab-
bin kelamından bahsediyoruz, onun rızası 
için yapıyoruz hepsini de. Hangisinde ka-
zanacağız bilmiyoruz. Bir zamanların saygı 
mefhumu bizi Kur’an’dan uzaklaştırdı diye 
düşünürken ve bu eksikliği telafi etmeye 
çalışırken, bugün neleri yitirdiğimizi de gör-
meliyiz. Şimdi de, Kur’an böyle diyor, şöyle 
emrediyor, benim aklım yok mu ki başka 
kaynağa ihtiyacım olsun tarzında ahkâm ke-
sen edep yoksunu söylemler de, bir başka 
hakikati uçurup gidiyor.. 

Ama gerçek şu ki, son Kur’an araştırmalarına 
göre ülkemizde birçok insan yıllardır eline 
almamış hayat kılavuzunu. Hiçbir şekilde 
muhatap olmak gelmemiş aklına, daha yaşı 
tek haneli rakamlardayken kilolarca kitap 
taşıdığı ve hepsinden sorumlu olduğunu 
sandığı halde hem de. İnandığını söylediği 
rabbin ne dediğini merak etmek bu zamana 
kadar hiç gelmemiş aklına.

İşte bu durumda, Kuran’ı Kerim’e muhatap 
olabilmiş kişiler için bir gruplaşma, bir öteki-
leştirme, beğenmeme durumları söz konusu 
bile olmamalı. Herkes kendi muhatabiyetini 
nasıl daha iyileştireceğinin derdinde ve bu 
derdi birkaç kişiye daha yayma gayretinde 
olmalı. Herkes bu taşın altına elini koymalı, 
biri diğerinin eksik olduğu yeri hassasiyetle 
tamamlarken, kendi eksikleri için ondan is-
tifade edebilmeyi aklına koymalı.

Ben bugün mealimi elime aldığımda, bir 
niyet ve dua ettim. Daha çok ve istifadeli 
birliktelikler için tevfik istedim. Bu konu-
da daha iyi olmam gerektiğini itiraf ettim, 
mahrumiyetime üzüldüm. Ancak gerekli 
zamanı ne okuduğum tefsirlerden, ne de 
Kur’an’ımın her harfi bir mucize lafzından 
okuduğum kudsi zamanlardan değil, boşa 
geçen vakitlerimden temin etmeyi aklıma 
koydum.  

Ona varmak için atılan adımların hepsi gü-
zel, yolların hepsi selametli, uzun veya kısa, 
dolambaçlı ya da düz, süslü veya sade, yol-
culuğum hepsinden alacağım hisse ile. Ve 
bilmiyorum hakiki maksat olan rızası han-
gisinde..

Kur’an yolunda yolcu olan herkes için; 

Selametle.. 
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ahman Rahim Allah’ın adıyla

Hamdolsun! Her çocuk doğduğunda 
yeryüzüne taptaze bir âyet daha nazil oluyor. 
Hem ebeveynin hem de eğitimcinin vazifesi 
bu âyetleri doğru okumak ve fıtri olarak iletti-
ği mesajı fark etmektir. Ancak bundan sonra o 
âyet muhataplarını irşad edebilir. Yine ebeveyn 
ve eğitimci de fıtratın doğru okunmasından 
sonra o çocuğa ilişkin sağlıklı bir inşa faaliyeti 
geliştirebilir. Elbette ki kevnî âyetlerin doğru 
okunması, kelâmi âyetlerin doğru anlaşılma-
sına bağlıdır. Çünkü ancak kelâmi âyetlerin 
ve kevnî âyetlerin birbirini tamamlamasından 
yola çıkarak tasavvurumuzun inşasında bü-
tüncül bir sağlama yapabiliriz. 

Ben, Kur’an’dan aldığı cesaretle çocuklara 
Kur’an’dan bahsetmeye çalışan bir yolcuyum. 
Çocuk eğitimi konusunda âyetlerin nasıl bire 
bir zihinsel mucizelere dönüştüğüne şahid 
olmuş ve gayretini çocuk ile Kur’an’ın anlam-
ları arasındaki mesafeleri azaltmaya adamış 
bir yolcu. Fakat yeni neslin inşasında çocuk-
lara Kur’an’dan bahsetmekten ziyade bizzat 
Kur’an’ın anlamları ile baş başa bırakmanın 
daha etkili olduğuna inanıyorum. Zira ‘Bal bal 
demekle ağız tatlanmaz. ‘Onların manevi du-
yularını Kur’an’ın tadı ile mutlaka tanıştırma-
mız lazım. Tıpkı beslenme sırasında kazanılan 
doğal bağışıklık gibi Kur’an’dan hem beslen-
meli hem de fıtratın düşmanlarına karşı doğal 
bir bağışıklık kazanmalıdırlar. Manevi bağı-
şıklık sisteminin merkezi ise akleden kalptir. 

R

Çocuk ve Meal

Çocuklara Kur’an’dan 

bahsetmekten ziyade onları 

bizzat Kur’an’ın anlamları 

ile baş başa bırakmak 

daha etkili olmaktadır. 

FİLİZ TAVUKÇU

K A L E M L E RG E N Ç
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Çocuk ve 
Meal

Bugün Kur’an’ın anlaşılması açısından yetiş-
kinleri muhatap alan ciddi etkinlikler gitgide 
yaygınlık ve süreklilik kazanıyor. Kur’an’ın 
anlamı ile buluşmadaki geç kalmışlık hızla 
telafi edilmeye çalışılıyor. Meselenin bu se-
vindirici boyutunun yanında gelecek nesille-
re yönelik geç kalma riski için de önemli bir 
tedbir olarak çocuk ve meal konusunun işin 
uzmanları tarafından ele alınması gerektiğini 
düşünüyorum. Meallerdeki ekol, dil ve ter-
minoloji problemi birçok âyetin anlaşılma-
sını çocuklar açısından sıkıntıya sokmakta-
dır. Kanaatimce bu durum dini öğrenmeye 
Kur’an’dan başlamayı da geciktiriyor. Böylece 
önce Kur’an’dan elde edilen tali ilimleri de-
ğişik ekollerden öğrenme, bunun ardından 
Kur’an’ı öğrenme gündeme geliyor. Fakat bu 
sırada ekole dayanan pek çok önyargı da zi-
hinlere yerleşmiş oluyor. Bu aşamadan sonra 
kişi meale başladığında âyetleri anlamak için 
değil, anladıklarını âyetlere tasdik ettirmek 
için okuma çabası gösteriyor.

Yaşadığımız toplumda Kur’an meali ile hâlâ 
tanışmamış ve tanışmaya da ihtiyaç duyma-
yan fakat öbür yandan dindarlığına da toz 
kondurmayan geniş bir yetişkin kesimin 
varlığı bu sürecin çocuk yaşta başlamasının 
ne denli önemli olduğunu gözler önüne ser-
mektedir. Yine bazı Müslümanlar çocuk yaş-
ta Kur’an hafızlığını -lafzî açıdan- ön plana 
çıkarırken, meali sadece özel ilgi duyanların 
meşgul olabileceği ileri düzeyde bir uğraş 
olarak telakki etmektedir. Oysa çocuklarımı-
zın Kur’an mealinden öncelikli olarak oku-
dukları birçok dersin içeriği, hem usûl hem 
de uygulama olarak çok daha ileri aşama 
mevzulardan oluşmaktadır. Tenzih ve teşbih 
dengesinin yetişkinlerde bile problemli oldu-
ğu el-Esmâu’l-Hüsna derslerini buna örnek 
verebiliriz. Üstelik bu derslerin Kur’an’dan 
bağımsız olarak işlenmesi ve isimlerin ma-
nalarından bağımsız olarak ezberletilmesi de 
apayrı bir sorun teşkil etmektedir. Çünkü in-
san önemini idrak etmediği bir meseleyi en 
kısa zamanda unutur.

Müslüman çocuk eğitimine yönelik mevcut 
müfredatlarda yer yer Kur’an âyetleri ve kıs-

salarına atıf yapılsa da, meal, başlı başına bir 
ders olarak işlenmeyince Kur’an’ın bütüncül 
inşasından yeterince istifade edilemiyor. İs-
lami eğitim konusunda çocuklara yönelik 
olarak hazırlanmış eserlerde yer alan âyet 
mealleri de yetişkin düzeyinde ele alınınca 
işlenen konu ile verilen meal arasında ciddi 
bir mesafe sorunu gündeme geliyor.

Kanaatimce eğitim faaliyetlerinde kullanıl-
mak üzere çocukların ulaşabileceği sevi-
yede meal çalışmaları yapılmalıdır. Meal 
muhatapları zümresine çocukların da dâhil 
edilmesinden yanayım. Kur’an’ın doğrudan 
inşasında ilk nesilden verilebilecek en ba-
riz örneğimiz Hz.Ali’dir. Müslüman oldu-
ğunda çocuk yaşlardaydı. Hz.Ali, Hz.Enes, 
Hz.Üsame gibi çocuk yaşta ve genç yaşta 
daha birçok sahabe üzerinde Kur’an’ın bi-
rebir inşasının muhteşem neticelerini say-
makla bitiremeyiz. Onlar her zaman saha-
benin önde gelenleri arasına yer almışlar, 
başta Hz.Ali olmak üzere pek çoğu Kur’ani 
ilimlerin doğmasında ve sonraki nesillerin 
yetişmesinde temel taşları oluşturmuşlardır. 
İkinci, üçüncü ve daha sonraki kuşaklardan 
bugüne örnekleri çoğaltabiliriz.

Nihayetinde baştan sona bir meal mümkün 
mü bilemiyorum ama öncelikle kişisel ahla-
kın inşasına yönelik pasajların düzenlendiği 
eserler ve ardından kavramlar halinde işle-
nen bir anlam örgüsü de çocuklar için çok 
ihtiyaç duyduğumuz meal çalışmalarıdır. 
Hatta bu eserler meal okumaya yeni başla-
yanlar için bile büyük kolaylık sağlayabilir 
diye düşünüyorum.

Umudum ve duam, Kur’an’ın lafız-mana-
maksat açısından bir bütün olarak yediden 
yetmişe her Müslüman için vazgeçilmez bir 
hayat unsuru olması ve yeni yetişen neslin 
her başakta yüz dane veren yedi başak misali 
nice yürek fetihlerine vesile olması. 
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ur’an’ın okunması onun lafız, mana, 
maksat bütünlüğü içinde idrak edil-

meye çalışılmasıdır. Vahyin lâfzı, onun ori-
jinali yani lafz-ı muhkemidir. Manası onun 
tercümesi maksadı ise onun açıklamasıdır. 
Kur’an’ın lafz-ı muhkemi ilahî koruma al-
tında olduğundan onun üzerinde tahrif ya-
pılması söz konusu olmaz. Ancak onun, in-
san idrakinden ve tefekküründen mahrum 
edilerek okunması masum gibi görünen bir 
ihanettir. Akif’in şu mısraları duygularımıza 
tercüman olur adeta: 

Lafz-ı muhkemidir yalnız anlaşılan Kur’an’ın

Kaydında değil hiçbirimiz mananın

Ya bakar geçeriz Nazm-ı Celil’in yaprağına

Ya üfler geçeriz bir ölünün toprağına

İnmemiştir hele Kur’an bunu hakkıyla bilin

Ne mezarda okumak ne de fal bakmak için

Ölüler dini değil, sen de bilirsin bu din

Diri doğmuş duracak dipdiri durdukça zemin

İlahî kelâm’ın tefekkür edildiği takdirde güç 
olduğu Haşr Sûresi’nde söyle ifade edilir: 
“Eğer biz bu Kur’an’ı bir dağa indirmiş ol-
saydık, onun Allah’a saygıdan boyun eğmiş 
bir halde şerha şerha yarılıp eridiğini gö-
rürdün. İşte bu türden temsili anlatımları, 
insanların önüne belki düşünürler diye ko-
yuyoruz” (Haşr Sûresi, 59/21).

D E Ğ E R L E N D İ R M E

Meal: İlahî Kelâmı 
Anlama Çabası

Mustafa İslamoğlu “akıl zaru-

riyata, nas haciyata ve duygu 

tahsiniyata tekabül eder” di-

yerek vahyin akıl ve duygu 

ile beraber okunması gerek-

tiğini en veciz bir hiyerarşik 

anlatımla dile getirmiştir.

KBİLGİN ERDOĞAN
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Meal: İlahi Kelâmı 
Anlama Çabası 

Bu âyette, dağlar gücü temsil etse de vahyin 
gücü karsısında iki büklüm olacakları insan 
idrakine sunularak, dağlar iki büklüm olu-
yorsa, dağ gibi gördüklerinizin vahyin gücü 
karşısında iki büklüm olmaları mukadder-
dir, denilmektedir. Evet, insan ya Ömer bin 
Hattab misalinde olduğu gibi vahyin sesini 
duyar duymaz onun karşısında iki büklüm 
olacak ve Hakk’a teslim olacak veya Velid 
bin Muğire misalinde olduğu gibi tarihin 
çöplüğüne gark olacaktır. Velid bin Muğire 
vahyi sığ düşündüğü için idrak edememiştir. 
Vahiy bu mevzuu şöyle dillendirir: “Çünkü 
o (vahiy hakkında), sığ ve yanlış düşündü, 
ölçüp biçti. Canı çıkasıca nasıl da ölçüp 
biçti” (Müddesir Sûresi, 
74/18-19). Vahyin inşa 
ettiği insan olabilmenin 
yolu ise vahyi Velid bin 
Muğire gibi tefkir etmek 
(yüzeysel ve sığ okumak) 
değil, onu ashab-ı kiram 
misali tefekkür etmektir 
(derinlemesine düşün-
mektir). 

Vahyin Okunması Onun 
Anlaşılması Demektir 
ve Meal Bu Evrensel 
Mesajı Anlama Gayre-
tidir 

Vahyin okunması demek onun anlaşılması 
demektir ve “İkra” hitabının muradı bundan 
başka bir şey değildir. Evet, vahiy okunma-
lıdır ve bu okuma İslamoglu’nun ifadesiyle 
hem lafız, mana, maksat bütünlüğü içinde 
hem de tefekkürün çeşitleri olan, tedebbür, 
tezekkür, taakkul ve tefakkuh süreçlerinden 
geçirilerek olmalıdır. Bu bağlamda meal, laf-
zın manası ve altındaki dipnotlar ise onun 
maksatlarını teşkil eder. Bu şekilde okunma-
dığı takdirde vahiy kelâm olmaktan uzakla-
şır. Zira daha önce de değindiğim gibi kelâm 
herhangi bir söz değil güçlü ve tesirli olan 
sözdür.

Vahyin güç ve tesir icra edebilmesi için evve-
la insanın aklına hitap etmesi çok mühimdir. 

Said Nursî’nin isabetle buyurduğu gibi “Pis 
kafa temiz kalbi kirletir.” Cafer bin Ebi Talib’e 
nispet edilen o söz ne kadar doğrudur: “Akıl 
insanın içindeki peygamber ve peygamber 
insanın dışındaki akıl”… Akıl ile vahiy ara-
sındaki ilişki göz ile ışık arasındaki ilişkiye 
benzetilir. Göz olmadan ışık, ışık olmadan 
göz, vahiy olmadan akıl, akıl olmadan vahiy 
hükümsüzdür veya tesiri çok sınırlıdır. Said 
Nursî, “Vicdanın ziyası ulûm-u diniyyedir 
[dinî ilimlerdir]. Aklın nuru fünûn-u mede-
niyyedir [modern fenlerdir]. İkisinin imti-
zacı ile hakikat tecelli eder. O iki cenah ile 
talebenin himmeti pervâz eder [uçar]. İftirak 
ettikleri [ayrıldıkları] vakit, birincisinde ta-

assub; ikincisinde hîle, 
şübhe tevellüd eder.” 
diyerek aklın ve vahyin 

birlikte çalışması gerekti-
ğini isabetle vurgulamıştır. 
Mustafa İslamoğlu, “Akıl 
zaruriyata, nas haciyata 
ve duygu tahsiniyata teka-
bül eder” diyerek vahyin 
akıl ve duygu ile beraber 
okunması gerektiğini en 
veciz bir hiyerarşik anla-
tımla dile getirmiştir. Bu 
bağlamda duygunun da 
önemini hatırlatmamız ge-
rekir. Zira göz ve ışık bak-
maya yarar ancak görebil-

mek için duyguya da ihtiyaç vardır. Aliya 
İzzetbegoviç “Kur’an edebiyat değil hayattır” 
der. Dolayısıyla Rabbimizin muradı vahiy 
isimli değere bakmak değil onu görmek ve 
bunun sonucunda hayatımızı inşa etmektir.

Vahyi Tefekkür Ederek Okumak 

Vahyi anlama çabası nübüvvetle yaşıttır. Zira 
vahyin ilk emri “İkra” yani okumak ve anla-
maktır. Darü’l-Erkam’da Allah Rasulü (s) ve 
etrafındaki ashabın vahyi tertil ile okumasını 
onun sindire sindire okunması olarak anla-
mak durumundayız. Abdullah bin Mesud’a 
bir sahabi, mufassal sûreleri bir gecede oku-
duğunu söyleyince o söyle der, “Desene şiir 
okur gibi okumuşsun.” Dolayısıyla vahiy şiir 

ABDULLAH BİN MESUD’A 
BİR SAHABİ, MUFASSAL 
SÛRELERİ BİR GECEDE 
OKUDUĞUNU SÖYLE-
YİNCE O ŞÖYLE DER: 
“DESENE ŞİİR OKUR 
GİBİ OKUMUŞSUN.” 

DOLAYISIYLA BU ÂYET 
BANA NASIL HİTAP 

EDİYOR DİYEREK OKU-
MAYA ÇALIŞMALIDIR.
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okur gibi okunmamalı ancak idrak etmek 
için tefekkür ederek, bu âyet bana nasıl hitap 
ediyor diyerek okumaya çalışmalıdır.

Mesela Rabbimiz, Kur’an’da Neml Sûresi’nin 
18. âyetinde “Süleyman’ın ordusu karınca 
vadisine ulaştığında bir karınca söyle dedi; 
Ey karıncalar derhal yuvanıza girin yoksa 
Süleyman ve ordusu size farkında olma-
dan ezebilir”. Şimdi bu âyet ancak tefekkür 
süzgecinden geçirilerek bize hitap edebilir. 
Yoksa bir masal gibi okunur geçer. Oysa bu 
âyet çok derin bir emanet bilincini bizde bi-
lerken, hem dünya lideri olacak Süleyman’a 
hem de daha sonra Medine site devleti lideri 
olacak Allah Resulü’ne ve hem de onun şah-
sında tüm ümmete lider-
lik dersi vermektedir. Bir 
karınca, karınca milletine 
sahip çıkıyorsa biz de in-
san olarak insanlık ailesine 
sahip çıkmalıyız seklinde 
bir vicdanî gerilim uyan-
dırır bu âyet... Sadece bu 
âyet anlaşılsa belki insan-
lık bir metafizik gerilime 
girecek ve halife olduğunu 
tekrar hatırlayarak tüm 
masumların, mazlumların 
ve mustaz’afların müdafii 
olacaktı. 

Tekvir Sûresi’ndeki “Toprağa gömülün bu 
kızlar hangi suçundan dolayı öldürüldü” 
âyetini şayet okuduğumuzda tarihe gidip sa-
dece orda kalıyor ve tedebbür ederek bugüne 
gelmiyorsak vahiy hayat değil edebiyat olarak 
kalacaktır. Oysa bu âyet tedebbür edilirse 
o dem bu âyet, insanlığın yüreğinde bir 
feryada dönüşecek ve bu haykırış organ 
mafyalarının içinde, mektep önlerindeki 
fuhuş mafyasında, kanlı kürtaj masaların-
da aranacak ve vahyin diretici soluğu ha-
yatın her sahasında şifa olacaktır. O dem 
her hafız bir muhafız kesilecek ve belki asr-ı 
saadet tekrar gelecektir. 

Abese Sûresi’nin ilk on âyeti, tefekkür gö-
züyle okunsa ve Allah Rasulü’nün Mekke’nin 
elitlerini İslam’a davet etmekle meşgulken, 
gözleri görmeyen gariban bir engelliyle il-

gilenemediği için yerlerin ve göklerin Rabbi 
tarafından tazir edildiği hatırlansa ve bu olay 
tefekkür edilse belki buğun zengin-fakir, 
güçlü-güçsüz, engelsiz-engelli, kodaman-isçi 
ayrımcılığı yaparak sınıf farkı var etmeye ça-
lışan zihniyetin önüne set çekilmiş olacaktı. 
Kur’an’ın takipçileri çağın Velid bin Muği-
relerine, Umeyye bin Haleflerine veya Ra-
hip Bahiralarına ve hatta Necaşilerine vakit 
ayırdığı kadar mahallerindeki Abdullah İbn-i 
Ümm-i Mektumları bulacak ve o dem ye-
timhanelerdeki gözü yaşlı çocukların, huzur 
evlerindeki yalnızlık ve terk edilmişlik sancı-
sıyla kıvranan yaşlıların veya hapishanelerin 
soğuk köşelerinde Allah’ı tanımaya çalışan 
garibanların ve hatta fuhuş batakhanelerinde 

fahişe erkeklerin elinde 
sermaye haline getirilen 
kadınların yardımına, 

yüreklerine iman kıvıl-
cımları sıçramış insanlar 
koşacak, göklerin ve yer-
lerin yaratıcısı Rahman ise 
bundan hoşnut olacaktı. 

Vahiy, lafız-mana ve mak-
sat bütünlüğü içinde 
okunduğu takdirde in-
sanları pasif ve edilgen bir 
nesne olmaktan kurtarıp 
hayatın içinde aktif ve et-

kin bir özne kılar. 

Avam kamarasında İngiltere’nin sömürge va-
lisi Gladston, Kur’an’la kürsüye gelerek “Bu 
Kur’an Müslümanların elinde olduğu müd-
detçe, biz onlara hâkim olamayız, ne yapıp 
edip bu Kur’an’ı sükût ettirip ortadan kaldır-
malıyız. Yahut Müslümanları ondan soğut-
malıyız” deyince bu söz Said Nursî’nin için-
de fırtınalar koparır ve Tahir Paşa’ya dönerek  
“Kur’an’ın sönmez ve söndürülmez bir nur 
olduğunu tüm dünyaya ispat edeceğim” der. 
Buraya kadarını bilenler bilir. Ancak ben bu-
rada önemli bir noktaya dikkat çekmek isti-
yorum. Bediüzzaman bundan sonra ne yap-
mıştır? Kur’an’ın sönmez ve söndürülmez bir 
nur olduğunu nasıl kanıtlamaya çalışmıştır 
ve önce nerden başlamıştır, bu nokta önem-
lidir. Onu, orijinal kılan nokta buradadır. 
O, zamanındaki diğer ulemadan farklı bir 

MUHAMMED ESED’İN 

“THE MESSAGE” İSİMLİ 

TERCÜMESİ İSE KANA-

ATİMCE EN İYİ İNGİ-

LİZCE TERCÜMEDİR. 

ANCAK AMERİKAN 

MÜSLÜMANLARI TA-

RAFINDAN YETERİNCE 

KEŞFEDİLMEMİŞTİR.



109

Kur’ani Hayat
TEMMUZ’10
SAYI 13

BİLGİN 
ERDOĞAN

Meal: İlahi Kelâmı 
Anlama Çabası 

yöntem tutmuş ve vahyin maksadı olan 
imanın yüksek hakikatlerini tefsir etmiş-
tir. Vahyin lâfzını talim ettiren bir tecvid 
kitabı yazmak yerine vahyin maksadı olan 
imanın yüksek hakikatlerini şerheden risale-
ler kaleme almıştır. Zira o bir davetçidir ve 
davetçi önce akıllara hitap ederek işe başlar. 

Tarih boyunca çeşitli meal çalışmaları olmuş-
tur. İlk meal çalışmasının sadece Fatiha Sûresi 
olarak Selman-ı Farisî tarafından çevrildiği 
bazı kaynaklar tarafından aktarılmaktadır. 
Hamidullah Hoca’nın verdiği bilgiye göre 
Avrupa’da ilk meal çalışmaları 1141’de başla-
mış ve Kur’an bu tarihlerde Latince’ye çevril-
miştir. İtalyanca’ya 1513, Almancaya 1616, 
Fransızca’ya 1647, İngilizce’ye 1648’de ter-
cüme edilmiştir. Bugün için yaklaşık olarak 
Almanca’da 47, İngilizce’de 51, Fransızca’da 
31, Latince’de 36, Türkçe’de 65, Urduca’da 
100’e yakın Farsça’da ise 100’ün üstünde 
meal vardır. (Ali Bulaç, Niçin Meal Okumalı-
yız? başlıklı makalesinden…). Bu çalışmalar 
gösteriyor ki insanların Kur’an’ı okuma ve 
anlama çabası çok eskilere dayanmaktadır. 
Zira vahyin okunması onun anlaşılmaya çalı-
şılması demektir. 

Meallerin sayısının çokluğu bir rahmet-
tir. Amerika’da en çok okunan meal Yusuf 
Ali’nin “Holy Qur’an” olarak yapmış oldu-
ğu meal çalışmasıdır. Ancak bu çalışma yeni 
nesil tarafından benimsenmemektedir. Zira 
Yusuf Ali’nin kullanmış olduğu dil günümüz 
İngilizcesine göre biraz eskidir. Ayrıca Muh-
sin Han tarafından tercüme edilen “Noble 
Qur’an” bazı kesimlerce ısrarla talep edilen 
bir tercümedir. Ancak bu tercümedeki bazı 
dipnotlar kışkırtıcı bulunduğundan kimi 
kesimlerin rahatsız olduğu ve hatta federal 
hapishanelere girmesinin yasaklanması ko-
nuşulan bir tercüme olmuştur. Bu tercüme, 
daha çok Suud eksenli anlayışa sahip Müslü-
manların tercih ettiği bir tercümedir. Bunun 
dışında Muhammed Pickhtal’in tercümesi 
yine bazı kesimler tarafından okunmakta ve 
takip edilmektedir. Muhammed Esed’in “The 
Message” isimli tercümesi ise kanaatimce en 
iyi tercümedir ancak Amerikan Müslümanla-
rı tarafından yeterince keşfedilmemiştir.

Bunun dışında Ali Ünal’ın tercümesi ise kimi 
Müslümanlarca beğenilen güzel bir çalışma-
dır. Her ne kadar İngilizce birçok tercüme 
çalışması olmuş olsuda bu çalışmalara devam 
edilmeli ve özellikle Mustafa İslamoğlu’nun 
tercümesi mutlaka İngilizce’ye kazandırıl-
malıdır. Zira Kur’an’ı insansız bırakmak gibi 
bir ihaneti ve insanı Kur’an’sız bırakmak gibi 
bir cinayeti işlememek için vahyin manası-
nı insanlara intikal ettirme adına gayret sarf 
edilmelidir. Aksi takdirde vahyin peygamber 
dilinden aktardığı ettiği gibi “Onlar Kur’an’ı 
mahcur bıraktılar” (Furkan Sûresi, 25/30) 
şikâyetiyle karşı karşıya kalırız. 
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ok değil daha 2 sene kadar evvel ih-
ramdan çıkmak için kesiliyordu saç-

ları. Şimdi ise sonu meçhul olan bir sebeple 
ve hoyratça kesiliyor.  Kafasında siyah bir 
torbayla iki askerin arasında bir yere götü-
rülürken, kollarını o kadar çekiştiriyorlardı ki 
kelepçeler bileklerini kesiyordu.  Fe eyne tez-
hebun (nereye bu gidiş)… Hayat serüveninin 
belki de son durağıydı bu gidiş. 

“Ya Günahlarıma tövbe bile edemeden öl-
dürülürsem” diye düşündü. İçini titreten bu 
düşünce miydi yoksa az evvel üzerine tutulan 
tazyikli suyun etkisi miydi kestiremedi. “Ya 
şehit olarak yazarsa Rabbim” diye düşündü. 
Az önceki titreme yerini neşe kıpırtılarına 
bıraktı. “Mü’minlerden öyle adamlar vardır 
ki, Allah’a verdikleri söze sâdık kaldılar. İç-
lerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine ge-
tirmiştir (şehit olmuştur). Bir kısmı da (şehit 
olmayı) beklemektedir. Verdikleri sözü asla 
değiştirmemişlerdir.” (Ahzab 23). Acaba söze 
sadık kalan adam gibi adamlardan olabilecek 
miydi? Gayri ihtiyari “inşallah” dedi. Tabiî ki 
inşallah. Hangi olmayacaklar inşallahla olu-
vermezdi ki? 

Nihayet durdular. Askerlerden biri kolunu bı-
raktı ve gürültüyle bir kapıyı açtı. Ellerindeki 
kelepçeyi çözdüler ve kafasındaki torbayı ala-
rak hücreye ittiler. Sert ve gürültülü bir şekil-
de kapı kapandı. Kafasında torba varken bile 

H İ K Â Y E

Âyetlerde Dua

OLMAZLARI OLDURAN, 

ULAŞILMAZ GİBİ 

GÖRÜNENLERE 

ULAŞTIRAN, BİTMEYECEK 

ZANNEDİLENLERİ 

BİTİREN, YETMEYECEK 
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daha çok ışık vardı gözlerinde, şimdi ise zifiri 
karanlıkta kalmıştı. Karanlığa alışmaya çalı-
şarak kısık gözlerle etrafına bakındı. Kapının 
altından gelen cılız ışık bu karanlığa kifayetsiz 
kalıyordu. 

Sabah olduğunda veya bu gece neler olaca-
ğını kestiremiyordu, her an her şey olabilirdi. 
Kaybedecek vakit yoktu. El yordamıyla duva-
rı buldu, teyemmüm aldı. Namazın ardından 
ellerini, siyah gecenin zifiri karanlığında, si-
yah kayanın üzerindeki siyah karıncanın ayak 
sesinden haberdar olan Rabb’ine açtı. “Ey 
Rabbim, beni şu ana ulaştırdığın için sana 
hamdüsenalar olsun. Can tende iken sana ac-
ziyetimi bir kez daha bildiriyorum. Günahım 
çok, yüzüm kara. Ey Allah’ım, ismet perdesini 
yırtan günahlarımı bağışla, duanın icabetini 
önleyen günahlarımı bağışla, işlediğim bütün 
günahları ve yaptığım bütün hataları bağışla. 
Allah’ım, Senden başka günahlarımı bağışla-
yacak, kabahatlerimi örtecek, kötü amellerimi 
iyiye çevirecek birini bulamam. Ey Rabb’im, bu 
beldeye senin rızan için geldim. Din kardeşim 
zulüm görüyor diye geldim. Ama tutuklandım. 
Sıkıntılara dûçar oldum. Ama bunlara hep Se-
nin rızan için sabrettim ve edeceğim. Sen bana 
dayanma gücü ver. Beni de, “Mü’minlerden 
öyle adamlar vardır ki, Allah’a verdikleri söze 
sâdık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri 
sözü yerine getirmiştir (şehit olmuştur). Bir 
kısmı da (şehit olmayı) beklemektedir. Ver-
dikleri sözü asla değiştirmemişlerdir” diyor-
sun ya, işte o güruh içerisinde haşreyle. Daha 
üç sene oluyor Seninle tanışalı ama ruhumu 
gergef gergef işlediğini biliyorum, her zaman 
rahmet elini yanımda hemen yamacımda his-
settim şu an olduğu gibi. Ey benim Mabudum, 
Senden ve Senin dininden habersiz yaşayan 
aileme de acı, onları da Sana yönelt. Küçük 
kızım Sofi’m daha 5 yaşında ve günahsız, onu 
sadece ve sadece Sana emanet ediyorum. Sen 
emanete ihanet etmezsin, onu sen koru.” Du-
asının burasında içi daha da burkuldu. Kızı 
henüz 5 yaşındaydı. Hıristiyan olarak kalmayı 
tercih eden karısına vermişti mahkeme. Ayda 

bir, cumartesileri görebiliyordu onu. Şu yalan 
dünyadan göçerse eğer, küçük kızının İslam’a 
uzak büyüyeceği düşüncesi içini kemiriyordu. 

Sonra kendini düşündü. Daha üç sene önce 
İslam’dan bîhaber olan kendisi, şimdi bu dava 
uğruna şehadeti göze almış ve çıkmıştı yola. 
Demek ki olmazları olduran ancak O’dur. Ula-
şılmaz gibi görünenlere ulaştıran O’dur. Bit-
meyecek zannedilenleri bitiren, yetmeyecek 
zannedilenleri yetiren O’dur. Bu düşüncelerle 
olduğu yerde uyuyakaldı. 

Gürültülü bir kapı sesiyle gözlerini açtı. İçe-
ri giren iki asker alelacele üzerine çullandı-
lar. Biri ellerini kelepçeliyor, diğeri yine siyah 
torbayı kafasına geçiriyordu.  Koridor boyu 
ilerlediler. Sürekli; “Rabbim! Doğrusu bana 
indireceğin her hayra muhtacım” (Kasas 24), 
“Ey Rabbim! Beni zalimler topluluğundan kur-
tar” (Kasas 21), “Rabbim! Şu bozguncu kavme 
karşı bana yardım et” (Ankebut 30) şeklinde 
dualar ediyordu. Az sonra yine bir kapıdan 
içeri girdiler. Askerlerden biri başındaki çuvalı 
çıkardı. Bir masa etrafına oturmuş birkaç üst 
düzet askerin karşısındaydı şimdi. Aralarındaki 
konuşmayı tamamladıktan sonra ona döndü-
ler, içlerinden en rütbeli olduğu anlaşılan kişi 
ayağa kalktı, ellerini arkasında birleştirerek 
konuşmaya başladı. Her kelimesi küfür kokan 
bir nutkun ardından, ortak müttefik oldukları 
bir ülke vatandaşı olması hasebiyle kendisine 
olabildiğince kibar davranılacağını, ancak son 
yıllardaki dini değişikliği sebebiylede bu ko-
nuda kendisine söz veremeyeceğini söyleyerek 
sözünü bağladı.  İfadesi alındı. Tekrar aynı ko-
ridordan bir meçhule doğru ilerlerken “Rab-
bim! Şüphesiz güçlü ve üstün olan, merhamet 
eden Sensin” (Şuara 122), “Allah’ım, ben işle-
rimi Sana bırakıyorum, doğrusu Sen kullarını 
görürsün” (Mü’min 44), “Ey Rabbimiz! Üze-
rimize sabır yağdır ve bizi Müslüman olarak 
öldür” (A’raf 126) diyordu. 
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Gazze Şeridi, dünyadan tecrid edilmiş küçük 
bir kıyı şeridinde sıkıştırılmış “bir mülteci ha-

pishanesi”. Ağır insani maliyetleriyle devam etmek-
te olan bu tecrit, Haziran ayı içerisinde “Nükleer 
Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması”’nı 
imzalamayan İsrail tarafından yıllardır en ağır şek-
liyle yürütülüyor. İsrail Gazze’nin ambargo ile ilaç-
sız ve aç bırakılması ve savaş uçaklarıyla sivil alan-
ların bombardımanı gibi milletlerarası hukukun 
yasakladığı her tür yasak yöntemi rahatlıkla uzun 
süredir uygulamakta. 2008 yılını son günlerinde 
Gazze’ye yapılan hava saldırılarda çoğu sivil 1400 
kişinin öldürülmesi, uluslararası kamuoyunun bü-
yük bir tepki çekmişti ve BM İnsan Hakları Komis-
yonu, Gazze’de meydana gelen olayları araştırmak 
üzere bir Araştırma Komisyonu kurmuştu. Kendisi 
de aslen Yahudi olan Uluslar arası Ceza mahkeme-
si hâkimi ve hukuk adamı “Goldstone”’nun adıyla 
bilinen raporla da insan hakları ihlalleri ve hukuk-
suzluk uluslararası seviyede tescil edilmişti.  Fakat 
anlaşılan o ki, adı geçen ülke kendisini her türlü 
hukuki bağdan azade ve hukukun üstünde görme-
ye devam etmektedir ve bütün dünyanın gözleri 
önünde yaşanan son olay bu gerçeği teyid etmiş-
tir. 

Bir kısmı yabancı ülkelerden, çoğu da Türkiye’den 
olmak üzere toplam otuzüç ülkeden katılan 600 
kişilik yardım konvoyundaki parlamenterler, ço-
cuklar, kadınlar, gazeteciler, insani yardım kurulu-
şu üyesi STK görevlileri, doktorlar, mühendisler bu 
yolculukta merhamet ve insanlığın vicdanı adına 
beraberdiler. Bu, heterojen yapıdaki “gemi yolcu-
ları” insanlık haysiyeti hesabına ve hukuksuzluğu 
“elleriyle ve dilleriyle” durdurma adına gemilere 
doldular ve tarihi bir anlam ve misyon taşıyan yol-
culuklarına başladılar. Bu yolculukta, İHH İnsani 
Yardım Vakfı’nın Filistin’e gıda ve ilaç yardımı ta-
şıyan gemilerinden Mavi Marmara Gemisi’ne İsrail 
komandoları tarafından düzenlenen pervasız ve 
ahlaksız saldırı, zaten son yıllarda tartışmalı olan 

Mavi Marmara gemisine 

İsrail komandoları 

tarafından düzenlenen 

pervasız ve ahlaksız saldırı, 

zaten son yıllarda tartışmalı 

olan milletlerarası hukukun 

varlığı üzerindeki tartışmayı 

daha da derinleştirmiştir. 

ÖYÜCEL OĞURLU

Prof.Dr., Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

G Ü N D E M

Uluslararası Hukuksuzluğa 

Naklen Suçüstü
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milletlerarası hukukun varlığı üzerindeki tartışmayı 
daha da derinleştirmiştir. Bu noktada konuyla ilgi-
li iki hukuki kavram üzerinde yeniden kafa yorma 
gereği ortaya çıkıyor. Milletlerarası hukuk ve insani 
yardım (insancıl yardım).

Milletlerarası Hukuk mu, 
Güçlünün Hukuku mu?

Devletler Hukuku kitaplarında, milletlerarası hukuk 
(uluslararası hukuk), kısaca “devletler arasındaki 
ilişkileri düzenleyen ku rallar bütünü” şeklinde ta-
nımlanır. İyimserler tarafından böyle bir düzenle-
yici hukukun var olduğu ileri sürülse de böyle bir 
hukukun varlığı; eğer varsa ne derecede bağlayıcı 
olduğu konularındaki şüpheler her zaman varlığı-
nı sürdürmüştür. Yaşadığımız şu dönem ve özellikle 
son gelişmeler, uluslararası arenada “milletlerarası 
hukukun” değil, “güçlünün hukukunun” hâkim ol-
duğunu artık hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak 
şekilde yeniden ortaya koymuştur. 

Irak, Vietnam, Bolivya, Çeçenistan, Karabağ veya 
Filistin ayrımı olmadan, Dünyanın hangi köşesinde 
olursa olsun haksızlığa karşı “duruş”, insani bir gö-
rev ve sorumluluktur. Vicdan ile İnsanlık onuru ve 
haysiyeti yanında adalet, hakkaniyet ve eşitlik gibi 
hukukun genel ilkeleri, Dünyanın hangi köşesinde 
olursa olsun yaşanan trajedilerle ilgilenmeyi insani 
duyarlılık gereği zorunlu kılmaktadır. Aslında sayı-
lan bu ilkeler, aynı zamanda insan aklı ve vicdanının 
da genel ilkeleridir. 

Küreselleşen Dünyada güçlü haber ağları, hızlı ve 
anında haberleşme ve iletişim kanallarının açık 
olması, uluslararası arenadaki hukuksuzluğun giz-
lenmesine artık daha fazla fırsat vermemektedir. 
Bağdat’ın bombalanması, Filistin’de taş atan çocuk 
veya Ebu Gureyb’teki bir mazlumun sesi; Peru’da 
Chipas eyaletindeki köylülerin çığlığı, Bamut’lu 
Çeçen’in; Kunduz’daki sivil Afgan köylüsünün uğ-
radığı bir saldırı; Doğu Türkistan veya Tibet’te ya-
şanan insan hakları ihlalleri; Şili veya Bolivya’da 
benzerleri yaşanan olaylar karşısında konuşan “vic-
dan”, artık “kınama”dan öteye bir işe yaramayan 
uluslararası hukukun var olmadığını feryat ederce-
sine bağırmaktadır. İsrail, insani yardım gemilerine 
saldırırken “naklen suçüstü” durumuna düşmüş ve 
yakalanmıştır. Silahsız insanlara karşı plastik değil 
gerçek mermilerle, onları etkisiz hale getirmek değil, 
öldürme amaçlı olarak yakın mesafeden başlarına 
ateş ederek infaz etmiştir. Çünkü, önyargı çok bü-
yüktür: onlara göre gemidekiler teröristtir ve mut-
laka saldıracaklardır. Bu yargısız infazın temelinde, 
suçluluk kompleks ve paranoyası görülüyor. Bir sivil 

toplum kuruluşuna terörist veya “politik” anlamda 
hareket ettikleri suçlamasıyla yapılan eleştiriler, 
global düzeyde kışkırtılan “İslamafobia”nın bir bas-
kı aracı olarak görevini yerine getirdiğini ispatlıyor.  
Umulmadık kişilerden, yaşananlar karşısında ses-
siz kalma, hatta neredeyse onaylamayı barındıran 
açıklamalar; Basında yaygın bir dezenformasyon ve 
tevil çabası ilgi çekici. 

Bir Birleşmiş Milletler kararına bile gerek duyma-
dan Amerika’nın Irak’a girebilmesi, İsrail hakkında 
alınan BM kararlarının uygulanmaması; sivillerin 
içlerindeyken evlerinin buldozerlerle başlarına yı-
kılması; Ortadoğu’da fosfor ve misket bombaları-
nın kullanılması; Afganistan, Filistin ve Irak’ta sivil 
köylülerin sürekli “yanlışlıkla” öldürüldüğü iddiası; 
Filistin’den gelen emzikli, ana kucağındaki öldürül-
müş bebek cesetlerinin görüntüleri maalesef ulus-
lararası hukukun olmadığını tekrar tekrar gözümüze 
sokarcasına haykırıyor. Bir kimsenin kendi mesleği 
hakkında “yok” ifadesini kullanması çok zordur ve 
acıdır; fakat bir hukukçu olarak tekrar itiraf edeyim 
ki böyle bir hukuk artık yoktur; var olduğunu iddia 
edenler, Dünyanın Güney yarımküresinde bu huku-
kun geçerli olduğuna dair tek bir örnek göstermekte 
bile zorlanacaklardır.

Karabağ işgalinin görmezden gelinmesi, bir milyon 
göçmenin yok sayılması; konu Kıbrıs olduğunda ise 
Türkiye’nin derhal işgalci sayılması; uluslararası 
medya ve kamuoyuna servis edilen konularda ise 
hiçbir hukuki delil yokken Irak’ın ve Afganistan’ın 
işgalini meşrulaştıracak hukuki dayanaklar türetil-
mesi, dünyanın neresinde olursa olsun insaf sahibi 
hiç kimseyi ikna etmeye yetmemiştir ve yetmeye-
cektir. 

“İnsani Yardım” ve “Sivil” Kavramları

Olayın tam olarak anlaşılabilmesi için kavram ola-
rak “insani yardım”ın ne olduğu hatırlanmalıdır. 
Kavram, insani amaçlarla; insani krizlerin yaşan-
dığı bölgelerdeki insanlara; onların sadece insan 
olmaları temel paydasından hareketle maddi veya 
lojistik yardım sağlanması olarak tanımlanabilir. 
Maddi destek, öncelikle ilaç ve gıdayı kapsar. Lo-
jistik destek ise, insanların insani kriz yaşamasına 
sebep olan engeller hakkında onları bilgilendirmek 
ve krizi ortadan kaldıracak sebepler aramak olarak 
ifade edilebilir. 

Bu tanım çerçevesinde, içinde ilaç ve gıdadan baş-
ka bir şey olmayan ve tamamı sivil vatandaşlardan 
oluşan silahsız bir sivil yük gemisinin uluslararası 
hukuk bakımından ve insani yardım kavramı çer-
çevesindeki konumu nasıl yorumlanmalıdır. “İnsani 
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yardım” taşıyıcısı konumu tartışmasız olan bir ge-
minin sivil yolcularına yapılan saldırı açık bir millet-
lerarası hukuk ihlalidir ve İsrail’in bir insani yardım 
konvoyuna saldırısının mutlaka milletlerarası hukuk, 
uluslararası ilişkiler ve insani açıdan farklı sonuçları 
olacaktır. 

Savaş hukukuna ilişkin, Dördüncü Cenevre Sözleş-
mesi, savaş zamanında sivillerin korunmasına ilişkin 
Sözleşme sivilleri korumaya yönelik bir anlaşmadır. 
Fakat yine tekrar etmek gerekirse ortada bir savaş 
değil, tam aksine olayın bir tarafında barış ve insani 
yardım amacı; diğer tarafında ise, söz konusu silah-
sız kişilere gerçek mermiler kullanarak onları öldü-
rüp yaralayan eğitimli komando taburlarının saldı-
rısı durmaktadır. Ortada bir savaş değil, tek taraflı 
bir saldırı olsa da, yine de, Lahey yönetmeliklerinde 
ve Cenevre Sözleşmeleri’nin I nolu Protokolünde 
ve uluslararası örf ve adet hukukunda savaş halin-
de bile sivillere karşı yapılmaması gereken ihlallere 
bakmak faydalı olacaktır. Buna göre:

“- Sivil nüfusa, onların sivil eşyalarına, insani yar-
dıma ya da barış koruyucu misyonlara doğrudan 
veya… aşırı bir şekilde sivil hedeflere zarar vereceği 
ya da sivilleri yaralayacağı ya da tesadüfi olarak can 
kaybına yol açacağı bilinen saldırılar da dahil olmak 
üzere sivillere yönelik yasaklanmış her türlü saldırı-
lar… “

Tazminat Yükümlülüğü

Türkiye olağanüstü bir gayretle, Birleşmiş Millet-
lerden İsrail aleyhine bir “kınama” kararı çıkarmayı 
başardı. İsrail kendi karasuları dışındaki bir sahaya, 
uluslar arası sular kapsamında kalan karadan 70 mil 
uzaklıktaki bir noktaya müdahale etmiş ve dokuz 
Türk vatandaşını katletmiştir. Saha uluslararası hu-
kuk bakımından bütün dünya ülkelerinin ortak malı 
olan uluslararası sulardandır. Sivillere karşı silah 
kullanılması bilinen bütün “savaş hukuku” düzenle-
melerine aykırıdır. Fakat bu da ortada bir savaş ol-
madığından, saldırı savaş hukuku kavramlarıyla da 
açıklanamayacak kadar saçmadır. “Aşırı güç kulla-
nımı” gibi hukuki terimler de anlamını kaybetmek-
tedir. Çünkü ortada savaşan taraflar ve güç dengesi 
gibi bir konu da olmadığından güçler arası bir kıyas-
lama da yapılamaz.

İsrail yukarıda özetlenenler dâhilinde hukuki açı-
dan; “Uluslararası Haksız Bir Fiilden Ötürü Devletin 
Sorumluluğu” için gereken isnat, ihlâl, ortaya çıkan 
can ve mal kaybı ile yaralıların durumu dolayısıyla 
ispatlanabilir bir zarar ve kusura sahip olarak so-
rumludur. Bunun için sivil kayıplarına sebep olan 
İsrail’in tazmin yükümlülüğünün açıkça doğduğunu 

kabul edilmelidir. Hukukta zararı doğuranın, sebep 
olduğu zararların maddi ve manevi karşılığını er ya 
da geç ödeyeceği kabul edilir. Bir hukukçu olarak 
ya yeni milletlerarası hukukun doğacağını veya hiç 
istenmeyen şekilde “ihkak-ı hak” kurumunun meş-
rulaştırılacağını ifade etmek gerekir ki bu da kaos 
anlamına gelir. 

Söz konusu devlet, milletlerarası ilişkiler bakımından 
da bedel ödeyecektir. Hukuk ve insanlık tanımayan 
saldırgan ve pervasız eylemleriyle yalnızlaşmasını 
hızlandırmış; kendi vatandaşlarını daha çaresiz hale 
sokmuş; psikolojik bunalımını devlet olarak daha da 
derinleştirerek savunma paranoyasını had safhaya 
çıkarmıştır. Söz konusu devlet, insani açıdan; dün-
yanın her köşesinden Müslüman, Hıristiyan ve hatta 
Musevilerin beddualarına kendisini hedef olarak ko-
numlandırmayı seçmiş; kendi aleyhine yapılan mal 
boykotlarını meşrulaştırmış; uzlaşmaz ve irrasyonel 
konumunu pekiştirdiğini dünyaya ilan etmiş;  mil-
letlerarası hukuk ve “insani yardım” gibi insancıl 
kavramlara ne kadar uzak olduğunu perçinlemiştir. 
Eğer İsrail sürücü ise, onun bineği, sırtındaki sürü-
cüyü insanlık adına atmak; yok sürücü değil binekse, 
sürücü, bu huysuz binekten kurtulmak zorundadır. 
Son olay, insancıl bütün sınırları aşarak insanlığın 
vicdanını ve onurunu çiğnemiştir.

Yeryüzünde insan var oldukça insanlığın ortak aklı 
ve vicdanı haksızlığa karşı sesini yükseltecektir ve 
bu sesin mermilerle susturulabileceği zannedilme-
sin. Bu ses, Filistin’den, Venezuella’dan, Irak’tan, 
Bolivya’dan, Karabağ’dan, Doğu Türkistan’dan ve 
dünyanın her köşesinden çıkmaya devam edecek-
tir. Zekâ, tıynet ve psikolojileri gereği etraflarındaki 
olayları anlayamayanlar olduğu kadar, anlayıp da 
uluslararası güç ve politikaları ürkek bir şekilde iz-
leyerek bundan nasiplenmeye çalışanlar her zaman 
olacaktır. Bütün denge politikalarını bir kenara bı-
rakmayı başararak her şeye rağmen karınca misali 
“maksat tarafımız belli olsun” demeyi seçenler de 
vardır ve onlar da her zaman insanlığın gerçek “te-
miz nâsiyeleri” olacaktır. Onlar, insanlığın ortak aklı-
nı ve vicdanını reklamla değil, dualarıyla, sözleriyle, 
elleriyle ve eylemleriyle ortaya koyarlar. İşte “gemi 
kahramanları”, şehit ve gazileri bu misyonun öncü-
leridir. Dünya, kendi düşmanı için bile hukuk, adâlet, 
insanlık ve ahlâk talebi olan ve bu temel ilkeler üze-
rine kurulu bir medeniyet paradigması değişimine 
gebedir ve Dünyanın hiçbir köşesinde, insanlığın 
vicdanının haykırışlarını silah sesleriyle bastırmaya 
kimsenin gücü yetmeyecektir. Ve inşallah bu süreç 
bütün coğrafyamızın ve insanlığın “ezilenleri” için 
yepyeni bir başlangıç olacaktır.  
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ur’an’ın hamd ile başlayan beş sûreden 
ikincisi olan En’âm Sûresi, resmi sıra-

lamada Kur’an’ın ilk Mekki sûresidir ve 165 
âyetten oluşur. Hamd ile başlayan Fatiha, 
En’âm, Kehf, Furkan ve Sebe sûrelerinin hep-
si de Mekkidir.

Mekân, zaman ve muhataplar açısından Mek-
ki ve Medeni âyetler arasında önemli farklılık-
lar bulunmaktadır. Bu vahyin hayatı ve insanı 
inşa etmek için indiğinin en güzel göstergesi-
dir. Rabbimiz sözünü bir anda değil, 23 yıllık 
sürece yayarak, kimimizin Mekkesine, kimi-
mizin Medinesine hitap etmektedir. 

Sûre Mekke döneminin sonlarında bir bütün 
olarak tek seferde indirilmiştir. Sığırlar, davar-
lar veya nimetler anlamına gelen En’âm Sûresi 
ismini 136. ve sonrasında anlatılan hayvanlara 
“sahte kutsallık” atfetmelerinden alır. Sûrede 
bu kelime altı kere geçmektedir. Sûre bazı ri-
vayetlerde “Hüccet” olarak da isimlendirilmiş-
tir. Hüccet; delil, belge anlamındadır. Sûrenin 
ana konusu tevhid ve şirktir. Kur’an’da tevhid 
ve şirk konusunun en yoğun işlendiği sûre 
En’âm Sûresi’dir. Tevhid ve şirk konusunun 
yoğun işlendiği bu sûrenin, En’âm olarak 
isimlendirilmesi, tevhidin hayatın her alanına 
müdahil olduğunun en özel ve orijinal göster-
gesidir. Bir toplumun hayvanlara bakışı tevhi-
din bir konusu olarak Kur’an’a geçiyorsa bu 
gelecekte insanlığın bu tarz iman problem-
leri olabileceğinin en büyük delilidir. Tarihte 
birçok toplumun hayvanları totem edindiği, 
günümüzde bile birçok ülkenin bayrakların-
da hayvan simgelerinin kullanıldığı dikkate 
alınırsa meselenin doğrudan imanla ilgili ol-

K U R ’ A N ’ I N  B U R Ç L A R I

En’âm Sûresi

MEKÂN, ZAMAN VE MUHA-

TAPLAR AÇISINDAN MEKKİ 

VE MEDENİ ÂYETLER ARA-

SINDA ÖNEMLI FARKLILIK-

LAR BULUNMAKTADIR.

KYASEMİN İSLAMOĞLU
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duğunu gösterir. Bununla verilmek istenen 
en önemli mesaj canlı ansız tüm varlıklara 
yüklediğiniz anlam, Allah’ın takdir ettiği an-
lamla paralel olmak zorundadır. Bu nedenle 
de insan ilahi rehberliğe muhtaçtır.

Allah insana isim koyma yeteneği bahşetmiş-
tir. Var olana ismi ise varoluş amacına uygun 
olarak verilir. Varlığı isimlendiren insan için 
isimlerin insan zihninde çok derin bir önemi 
vardır. Bu isimler taşıdığı anlamdan uzaklaş-
tıkça insanın zihnide, varlığın yaratılış ama-
cına yabancılaşır. Bu sebeple Kur’an’ın bütün 
ayetleri bilmediğimiz ilginç konulardan de-
ğil, bildiğimiz ancak yabancılaştığımız ko-
nulardan bahseder. Yer, gök, su, toprak, de-
niz, rüzgâr, yağmur vs hepside bilinen sade 
orijinal halleri ile tevhidi dillendirir. 

İnsanın hiçbir dahlinin bulunmadığı bu ev-
rensel sistemin tek sahi-
binin Allah olduğunu en 
özgün dil ile insana öğ-
retir. Bu konuda şu âyet 
çok manidardır; “Hiçbir 
yaprak düşmez ki, O 
bunu bilmesin. Bir tek 
tohum yaş kuru hiçbir 
şey yoktur ki onun apa-
çık yasasına dâhil olma-
sın.” (59).

Bir yaprak ve bir tohum 
bir yasa ve bir sisteme 
dâhil ise insan neden 
dâhil olmasın! İşte bu evrensel sistemde en 
aktif rol insana verilmiştir. Ve bu sebeple 
öncelikle varlığın yasaları, vahiy ve peygam-
berler insana bu rolde yardımcı unsurlardır. 
Eğer insan hesap günü bir mazeret beyan 
edecekse Kur’an’ın diliyle “Sen bizi doğru 
yol konusunda uyarsaydın” olacaktır. Kur’an 
böyle bir beyanı dikkate alarak cevaplan-
dırır. “(Bir de) sadece bizden önce yaşamış 
iki topluluğa ilahi mesaj indirilmişti. Ve biz 
onların öğretilerinden haberdar değildik de-
meyeseniz..” 

Ya da “eğer bize de ilahi bir kelam indirilmiş 
olsaydı onlardan daha sıkı uyardık” demeye-

siniz. İşte size de Rabbinizden hakikatin apa-
çık belgesi yol haritası ve rahmeti gelmiştir 
(156-157). Ancak bu konudaki asıl amaç 55. 
âyet ile daha iyi anlaşılmaktadır. “Böylece biz 
mesajlarımızı ayrıntılı aktarıyoruz ki günahı 
hayat tarzı haline getirenlerin yolu açık seçik 
ayırt edilebilsin.”

Vahyin bu noktadaki en temel amacı, reh-
berliğin yanı sıra toplumsal bir kargaşaya 
mahal bırakmayacak şekilde doğru davranış 
modellerinin ilahi olarak belirlenmesidir. 
Bu mesele insana bırakılamayacak kadar 
önemlidir. En basit bir örnek ile cimriliğin 
ölçüsü insana bırakılsaydı, insan sayısınca 
ölçü belirlenirdi. Hele bir cimrinin yaptığı 
ölçü asla hakikati ifade etmezdi. Bu manada 
hakikatin ölçüsünü ilahi otorite belirlemek-
tedir. Kur’an’ın en önemli ana kavramların-

dan tevhid ve şirk çizgisi 
insanın bulunduğu ko-
numu tespit etmek için 
konulan ölçülerdir. Eğer 
bu ölçüler olmasa insan 
neye göre, nerede ve 
nasıl durduğunu hangi 
ölçü üzerinden belirle-
yecektir. Tüm bu ölçü-
leri belirleyici ana unsur 
Allah’ın durduğu yerdir. 
Bununla ilgili sûrede iki 
net model verilmiştir; İb-
rahim ve Azer. İbrahim 
tüm varlığını tevhid mü-

cadelesine vakfetmiş, Azer ise şirk mücade-
lesinde heba etmiştir. Kur’an ikisinin ismini 
de sembol olarak yaşatmıştır.  

Sûrenin ilk âyeti başta olmak üzere sûre de 
Allah’ın varlık ve özellikle insan üzerindeki 
hükümranlığı anlatılarak tevhid ve şirk ko-
nusu işlenir. ”Bütün hamd gökleri ve yeri 
yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden 
Allah’a mahsustur. Buna rağmen tevhid ha-
kikatini inkâr edenler başkalarını Rablerine 
denk tutarlar (13-18-61-73).

Özellikle tevhid konusunu işleyen âyetler 
şirki imha etmeyi amaçlar. Kur’an’ın belir-

BİR TOPLUMUN HAY-
VANLARA BAKIŞI TEV-
HİDİN BİR KONUSU 

OLARAK KUR’AN’A GE-
ÇİYORSA BU GELECEKTE 
İNSANLIĞIN BU TARZ 
İMAN PROBLEMLERİ 
OLABİLECEĞİNİN EN 

BÜYÜK DELİLİDİR.
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lediği usule göre şirk kaldırılmadan tevhid 
inşa edilmez. Tevhid birlemek birleştirmek 
bütüne vakıf olmaktır. Şirk ise bölmek, par-
çalamak, bütünü gasp ederek hırsızlık yap-
maktır. Allah’ın rablik ve ilahlık öğretilerin-
den çalınan rolün insan tarafından bir sistem 
oluşturmasıdır. Kur’an bunun her türünü, 
şirk olarak nitelendirir. Bu Allah’ın otorite-
sinden rol çalarak insanın bağlanma tapınma 
ihtiyacının suiistimal edilmesidir. Kur’an’ın 
en önemli konularından olan şirk konusu 
bu sûrenin de bel kemiğini oluşturmaktadır. 
Şirk konusunun Kur’an’da bu kadar detay-
lı ele alınması, bu konunun gelir geçer bir 
konu değil insanın fıtratından kaynaklanan 
tapınma, bağlanma duygusu ile alakalı olma-
sındandır. Eğer insan bu konuda ilahi iradeye 
bağlı değilse kişinin kutsala olan bağlanma 
tapınma duygusu zafiyete 
uğradığı anda şirk müsa-
it hale gelmektedir. İşte 
bu nokta da hurafeler din 
olmaya başlıyor. Sûrenin 
136. âyeti ve sonrasındaki 
âyetler bunun en açık de-
lilidir. 

Hayvanlardan din icat edi-
liyor, Kur’an bunun ör-
nekleri ile doludur. Kur’an 
kulu Allah’a ulaştıracak 
tüm hurafeleri reddederek 
bunun yerine salih olan 
tüm amelleri yerleştirmiştir. Kişi yarım sa-
atlik törensel ibadetlerle değil, iyiliği hayat 
tarzı haline getirdiği takdirde, Allah zaten 
kulunu asla terk etmeyecektir.  

İnsanlığın çağlar boyunca en önemli prob-
lemi Allah ile kulu arasına kutsal ilan edilen 
nesneler ve hatta insanların yerleştirilmesidir. 
Kur’an’ın isimlendirdiği müşriklik de Allah’a 
daha iyi ulaşabilmek için putları icad ederek 
rabliği ve ilahlığı Allah’tan bağımsızlaştırmak-
tır. Şirk Allah’a inanmayanların değil, Allah’a 
inananların hastalığıdır. Münafıklık nasıl ahla-
kın hastalanması ise müşriklik imanın hasta-
lanmasıdır. Yamulan Allah tasavvuru sonucu 
ortaya çıkan ciddi bir rahatsızlıktır. 

Doğru bir Allah tasavvuru için öncelikle rab-
liğin ve ilahlığın ancak Allah’a ait olduğu 
bilinmelidir. Kur’an’ın diliyle; “İşte Rabbi-
niz Allah budur. O’ndan başka ilah yoktur. 
Her şeyin yaratıcısıdır. O halde yalnızca O’na 
kulluk edin. Çünkü odur her şeyi koruyup 
gözeten” (102).  

Allah Rasulü Mekke’nin ilk günlerinde iki 
Ömer’den biri için dua etmişti. Bu Ömerler-
den biri Ebu Cehil’dir. Onun İslam’ı güçlen-
direcek bir potansiyeli olduğunu biliyordu. 
Fakat o İslam’la şereflenemedi. Çok ilginçtir 
ki Ebu Cehil Allah’a o kadar çok inanıyordu 
ki Bedir günü son nefesine kadar Allah’ın on-
larla birlikte olduğuna inanmıştı. 

Bu örnekler inananlar için oldukça önem-
lidir. Çünkü Kur’an şirk ile ilgili bu kadar 

sözü Mekkeli müşriklerin 
üzerinde kalsın diye söy-
lememiştir. Yöneldikleri-
mizi ve bağlandıklarımızı 
sık sık gözden geçirerek, 
rablik ve ilahlık bizim için 
neyi ifade ediyor, sorusu 
üzerine düşünmeliyiz.

Sûrede tevhid konusu et-
rafında Allah’ın dilemesi 
en önemli konu olarak 
ele alınır (35-39-41-107-
111-112-125-133-137-
148-149). Dilemelerin 

temelinde insanın Allah’ın tek otorite olarak 
tanınmasına vurgu bulunmaktadır. Bu ma-
nada tevhid Allah’ın tüm dilemelerine iman 
etmektir. 

Ancak müşrik zihniyet bu dilemeleri, Allah’ın 
kendileri için takdir ettiği kader olarak algı-
lamışlardır. Ve bu dilemeleri kendi yanlışla-
rının bir sebebi olarak Allah’a karşı kullan-
maya kalkmışlardır. “Allah’a ortak koşanlar 
derler ki; “Eğer Allah dileseydi, ne biz ne de 
atalarımız şirk koşmazdık; dahası (O’nun 
helallerinden) hiçbir şeyi haram kılmazdık” 
Onlardan öncekiler de hakikati işte bu man-
tıkla yalanladılar, ta ki azabımızı tadıncaya 
kadar” (148). 

İNSAN KENDİSİNİN 
BELİRLEDİĞİ VASIF VE 
MUCİZELER ÜZERİNE 
PEYGAMBERLİĞİ İNŞA 
ETMEK İSTER. KUR’AN 
ÖZELLİKLE PEYGAM-
BERİN İNSAN OLMA 

VASFINI ÖNE ÇIKARAN 
ÂYETLERLE BU DÜ-

ŞÜNCEYİ REDDEDER. 
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Yani tek suçlu var, o da kader! Bugün halk 
dilinde “kader utansın” deyimi sıkça kulla-
nılır. Aslında bu söylem müşrik söylemin 
kamufle edilmiş halidir. Yani kaderi yaza-
na atıftır. Allah müşriklerin bu söylemlerini 
Kur’an’a alarak insanlığın kadere yükledi-
ği anlamı yeniden inşa etmektedir. Çünkü 
bugün insanın zihninde kader günah keçisi 
olarak algılanmaktadır. Oysa insanın irade-
sine tekabül eden kader somut bir şey de-
ğil, insanın eylemleri sebebi ile ortaya çıkan 
sonuçtur. Elbette Allah insana müdahildir. 
Ancak bu müdahalesini yasalara bağlamıştır. 
“Allah kişiyle kalbinin (eğilimleri) arasında 
müdahale eder” (Enfal 8/24). Bu noktada da 
Allah’ın çalışma sistemini 42-45 âyetler arası 
bir örnek ile çok güzel özetlemektedir. 

Allah’ın insan için dilediği kader insana tak-
dir ettiği iradesidir. İnsanın kendisi için di-
lemesi ise, iradesinin tercih ettiği kaderidir. 
İrade özgürlüğün simgesidir. Eğer Allah dile-
se idi, insanı iradi olarak özgür bırakmazdı. 
Ancak insan tüm insani vasıflarını seçme öz-
gürlüğünden alır. Allah insanın seçme hakkı-
na saygı duyar, ancak kötüyü tercih etmesine 
razı olmaz.  

Kulun kendi acziyeti ile diledikleri elbet-
te her zaman isabetli olmayacaktır. Ancak 
“kendisine rahmeti prensip edinen Allah” 
(12). Yine “Kim ilahi mahkemeye bir iyilik-
le gelirse, yaptığının on katını kazanacaktır. 
Kim de kötülükle gelirse onun aynısıyla ce-
zalandırılacaktır. Fakat hiç kimseye haksızlık 
yapılmayacaktır.” (160). Bu ilkeler ile kulun 
seçme özgürlüğünü rabbimiz rahmeti ile 
dengelemiş olduğunu görmekteyiz. Bunu 
bilmek kulluğun ağır yükünü hafifletecek-
tir. Sözün özü; Allah’ın dilemesi tüm bunları 
kulların fark etmesidir. 

Kur’an’da birkaç kıssa hariç tüm kıssaların 
ana konusu toplumların önde gelenlerinin 
Peygamberi reddetmeleridir. Bu sûrede de 
bizlere Mekke’nin kıssası anlatılmaktadır ve 
tüm kıssalarda inkârcıların üç temel proble-
mi ele alınır. Bunlar şirk, nübüvvet ve ahreti 
reddetmeleridir. Peygamberlik noktasında 

hepsinin ortak zaafı peygamberin insanüstü 
güçleri olması gerektiği düşüncesidir. Bu se-
beple bir melek olması ve mucize gerçekleş-
tirmesi istenir (8-9-109-35-37). Çünkü insan 
kendisinin belirlediği vasıf ve mucizeler üze-
rine peygamberliği inşa etmek ister. Kur’an 
özellikle peygamberin insan olma vasfını öne 
çıkaran âyetlerle bu düşünceyi reddeder. “De 
ki; size ben ne Allah’ın hazineleri bana aittir. 
Ne de gaybı ben bilirim diyorum. Yine size 
ben meleğim de demiyorum. Benim görevim 
sadece bana bildirilene uymaktır.” (50). 

“De ki; Rabbime karşı gelirsem elbet korkunç 
günün azabından korkarım.” (15). Sûrede 
Allah’ın peygamberle ilişkisi, peygamberin 
ise insanlarla olan ilişkisi net olarak işlenir 
(33-35-52-56-66-87-90) ve Peygamberin 
dili “De ki” kullanılarak onun elçilik vasfı 
öne çıkarılır. 

Sûrenin 84. âyeti ile her biri bir model ve 
karakteri temsil eden birçok peygamber ismi 
zikredilerek en sonunda hepsinin ortak nok-
tası olan peygamberlik misyonuna vurgu ya-
pılır. 

“İşte onların hepsini biz seçtik ve doğru yola 
yönelttik.” (87). Tevhid konusunu yoğun iş-
leyen bu sûre son âyetleri ile insanın dik du-
ruşunu gerçekleştiren andını insana öğretir. 

“De ki; benim tüm istek arzum bütün ibadet-
lerim hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi 
olan Allah’a armağan olsun.” 

Çok keskin ifadelerle insanı zorlayan yoran 
sûremiz merhamet, rahmet ve af âyetleri ile 
bitiyor (160-164-165): “Kuşkusuz Rabbin 
karşılık vermede çok seridir. Fakat bununla 
birlikte O gerçekten tarifsiz bir bağışlayıcı eş-
siz bir merhamet kaynağıdır.” 
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BÜNYAMİN
DOĞRUER

Şiir / 
Furkan

Furkan Kur’an’ın diğer adı
Zihni uyandıran
Öyle ağır bir söz ki, hakkı batıldan ayıran
Bu muhkem Kitap
Ruhumdaki ahenk sevgiden titreten Allah’ın sesi
Okudukça anlaşılan anladıkça yaşanan
Yalanı ve sahteyi ortaya çıkaran
Duymak gayretiyle
Fecirde zikir aşkıyla oku
İnsanlık vicdanını uyandır
Bağışlanmış hayatı yeniden doku
Unutma her ayetin bir maksadı var
Lafzı ve manası muhkem olan Kitabımız var
Mesajı evrensel Tevhidin sönmez meşalesi
Aç kalbini dinle bu Allah’ın kavli
Ve Kitap diyecek
Ey! Rabbim. Bazı insanlar beni gözden çıkardı
Oku! emriyle gerçek ile yalanın savaşı başladı
Dışı bırak içine kıvrıl anlamda karar kıl
Hayatında Kur’an yoksa eksiktir o akıl
Hira’da bir dünya kuruldu
Allah ile insan arasına gerilen
Tüm perdeler tutuştu
Anlamını kaybeden hayat
Yeniden kendini buldu
Kuru aklın batağından çık
Vahye teslim ol 
Tufan gelmeden önce
Kurtuluşun adı olan
Nuh’un gemisinde ol
Ruhlarda susuzluk gözlerde perde
Yirmibirinci yüzyıl insanlık Kur’an’a muhtaç
Sen yürümene bak dönüp bakma arkana
Direnişe devam Kur’an’ın siperinde.

Furkan

B Ü N Y A M İ N  D O Ğ R U E RŞ İ İ R




