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The Message of the Qur’ân’ın
Türkçe Çevirisi (Kur’an Mesajı)’nin

Eleştirisi

ÖÖZZEETT  The Message of the Qur’ân 1982 yılında İngilizce olarak yayınlandıktan kısa zaman sonra
bir çok dile çevrildi. Farklı dillerdeki çevirilerin defalarca baskı yapması onun gördüğü itibarın
göstergesidir. The Message of the Qur’ân 1994 yılında Türkçe’ye Kur’an Mesajı adıyla aktarıldıktan
sonra birkaç baskı yaptı. Eserde akıcı ve anlaşılır bir Türkçe’ni hakim oluşunun bunda etkili olduğu
da dile getirilmektedir. Ancak şu ana kadar eserin Türkçe çevirisini eleştirel açıdan değerlendiren
bir araştırma yayınlanmadı. İşte biz bu makalede adı geçen meal-tefsirin iki mütercim tarafından
yapılan Türkçe çevirisi (Kur’an Mesajı)’nin eleştirisini yapmayı istedik. Meal ve tefsirlerin Türkçeye
tercüme edilmesi bütün zorluklarıyla beraber yeni bir meal ve tefsir çalışması kadar zorlu bir
faaliyeti gerektirir. Kur’an Mesajı adlı çeviride bu gayretin gösterildiği aşikârdır. Bu bakımdan o,
Türkçedeki meal ve tefsir literatürüne özgün bir katkı olmuştur. Elbette bunda müellif kadar olmasa
da mütercimlerin şahsi payı büyüktür. Eserde mütercimler serbest çeviriyi esas almıştır. Bu
uygulamada bazı sorunlar gözükmektedir: (a) Çevirinin, çalışmanın (The Message of the Qur’ân)
orijinal metninin kavramsal sistemi ve anlatım üslubu ile uyuşmaması, (b) iki çevirmenin üslubunda
uyum sorunun olması. Bu çeviri Kur’an çalışmaları açısından iyi bir tecrübe olmakla birlikte kendi
sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Çalışmamızda Türkçe çevirilerin geneli için önemli olduğunu
düşündüğümüz bu olguyu eleştirel açıdan ele aldık. Maksadımızı daha iyi anlatabilmek için
mümkün olduğu kadar somut delillere dayanmaya çalıştık. Bu maksatla metin içinde verdiğimiz
örneklere ilaveten tablolar halinde daha fazla örnek takdim ettik.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Muhammed Esed; Kur’an Mesajı; meal; tefsir; çeviri;
çeviri eleştirisi; A. Ertürk; C. Koytak

AABBSS  TTRRAACCTT  The message of the Qur’an has been translated in many languages soon after its being
translated into English in 1982. The increase in the reprints of these translations in these different
languages can be seen as its wide popularity. As such, it was reprinted several times following its
translation into Turkish 1994 with the title Kur’an Mesajı. As it was argued, its clear and fluid Turk-
ish translation made an important contribution to this. Nevertheless, there has been no research
with critical approach done so far on its translation. For this reason, this study is a critical approach
to the Turkish translation of The Message of the Qur’ân by two translators. It should be proposed
that the re-translations of translations or commentaries of the Koran into Turkish is as much de-
manding as original works of translations or commentaries. Re-expressing their meanings and new
interpretations. It is obvious that this translation (Kur’an Mesaji) is a product of such a labour. In
this way it can be regarded as an original contribution to the literature of translations into Turk-
ish. The translators preferred the model of free rendering in their translations. Some problems seem
to be emerging from this approach: (a) incompatibility of the style of translation with the concep-
tual system of original text (The Message of the Qur’ân) and its genre, (b) the inconsistency in the
styles of translators. Although the translation is unique in some respects of Quranic studies it is not
far from some shortcomings. In this paper the author discussed this problem with an analytical and
critical approach which is important for evaluating other translations in Turkish context. In order
to show our aim, particularly clearly observable materials were selected. In addition to our exam-
ples in the texts, more cases were introduced in the tables presented.

KKeeyy  WWoorrddss::  Muhammad Asad; The Message of the Qur’ân; meaning of The Qur’ân; exegesis;
translation; review of translation; A. Erturk; C. Koytak
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he Mes sa ge of the Qur’ân 1980 yı lın da İngi -
liz ce ola rak ya yın lan ma sın dan son ra çe şit li
dil le re, bu ara da Türk çe’ ye de Kur ’an Me sa jı

adıy la Ah met Er türk ve Ca hit Koy tak ta ra fın dan
ter cü me edil di. Eser de üs lup ve dil ya pı sı bü yük
oran da ko ru na rak Türk oku ru na hi tap eden akı cı üs-
lup ta ba şa rı lı bir çe vi ri ya pıl mış tır. Ese rin rağ bet
gör me sin de bu yö nü nün mut la ka te si ri var dır. An -
cak her bi lim sel fa a li yet te ola bi le cek bir ta kım ek sik
ve yan lış lar, bu ki tap ta da var dır. İlk bas kı dan son -
ra ba zı dü zelt me ler ya pıl mış ol ma sı na rağ men1 bir-
çok cid di ha ta ha la da ha var dır. Bu ya zı mız, söz
ko nu su ça lış ma nın da ha iyi bir şek le ka vuş ma sı na
bi lim sel bir kat kı sağ la ma yı amaç la mak ta olup mü-
ter cim le rin şah si ye ti ve onur la rı na say gı yı il ke edin-
miş tir.2 İngi liz ce ve Türk çe kar şı laş tır ma lı
oku ma mız so nu cun da Kur ’an Me sa jı üze rin de düş-
tü ğü müz sa yı sız not tan önem li olan la rı na bu ra da
de ği ne cek ve ya işa ret ede ce ğiz. Ör nek ler da ha çok
me al kıs mın dan ola cak tır.3 Eser ön ce üç cilt son ra
da tek cilt ha lin de ya yın lan mış, her iki şekil de baş-
tan so na de vam eden say fa lan dır ma ya pıl mış tır, ilk
bas kı lar la son ra ki ler ara sın da say fa ve şekil ba kı -
mın dan bir fark lı lık yok tur. Bu yüz den bu ra da ki re-
fe rans lar da me al kıs mı için sûre ve âyet nu ma ra sı,
yo rum kıs mı için de say fa nu ma ra sı ve bi ti şik ola-
rak dip not nu ma ra sı nı (ör ne ğin 481/110, ya ni 481.
say fa da ki 110. dip not), su re gi riş le ri için de sa de ce
say fa nu ma ra sı kul la na ca ğız. Ma ka le de di le ge tir di -
ği miz eleş ti ri ve de ğer len dir me le ri ka nıt la ya bil mek
için so mut ör nek ler tak dim ede ce ğiz. Bun la rın bü -
yük kıs mı nı da da ha iyi gös te re bil mek için tab lo lar
(Tab lo 1, 2, 3, 4, 5) ha lin de gös te re ce ğiz. Bu ara da

‘mü el lif’ ni te le me si Esed için dir. Son ola rak, ya zı da
Mu ham med Esed ’in yap tı ğı me al-tef si rin4 ve mü ter-
cim le rin ki mi no ta la ra ila ve ola rak yap tık la rı özel
açık la ma la rın5 eleş ti ri si söz ko nu su ol ma dı ğın dan
eleş ti ri le rin ta ma mı Türk çe’ ye çe vi ri ile il gi li dir.

I. İKİ ÇE VİR ME NİN AY NI İFA DE VE YA 
KAV RAM LA RI FARK LI ÇE Vİ Rİ Sİ

Mü ter cim ler den Ah met Er türk, 1-6, 29-114. sûre -
le rin me al-tef si ri ile ön söz, kay nak lar ve ek le ri, Ca -
hit Koy tak da 7-28. sûre le rin me al-tef si ri ni
çe vir miş tir. On la rın “Türk çe’ ye Çe vi ri nin Ön sö zü -
”n de de be lirt tik le ri gi bi (s. xvı ı), çe vi ri nin iki ay rı
ka lem den çık mış ol ma sı, ese rin hız lı bir şekil de ta-
mam lan ma sı avan ta jı nı sağ la mış tır. On lar çe vi ri le -
rin de kav ram lar dı şın da ka tı bir dil ve üs lup bir li ği ni
ge rek li gör me dik le ri ni, ser best çe vi ri yi esas al dık la -
rı nı be lirt miş ler dir. Bu na rağ men Koy tak, kav ram -
lar da ve ifa de ler de da ha ser best çe vi ri yap mış tır.
El bet te bu ter ci he say gı mız var dır. Şayet ser best çe-
vi ri tek ni ği me al de ki dil bü tün lü ğü nü boz ma say dı,
hat ta on la rın is tis na et tik le ri ni be lirt tik le ri kav ram -
lar da da hi bu nu gör se idik, bir di ye ce ği miz yok tu.
Fa kat aşa ğı da gös ter me ye ça lı şa ca ğı mız gi bi epey ce
prob lem söz ko nu su dur. He men iki çe vir me nin bir-
bi rin den fark lı çe vi ri le rin den bi ri si ne ba ka lım. Esed
el-Kitâb ke li me si ni ge nel lik le ‘di vi ne writ’ ola rak
çe vir miş tir. Er türk bu nu ge nel de6 doğ ru ba zen de
‘ila hi va hiy/fer man/ki tap/buy ruk’7 di ye çe vi rir ken,
Koy tak ço ğun luk la, ‘vah ye dil miş me tin, ila hi ki -
tap/me tin, ki tap, me saj, vah yi, me saj, öğ re ti, Kur -
’an’8 di ye, ba zen de doğ ru9 çe vir miş tir. Bu kar şı lık lar
ma hi yet ola rak bel ki ay nı şeyi çağ rış tı ra bi lir se de

TABLO 1: İki mütercimin aynı ifadeleri farklı çevirisinin örnekleri.

Esed
…who break their bond with God
after it has been established [in their
nature],’ and cut asunder what God
has bidden to be joined, and spread
corruption on earth… (Bakara 27,
Ankebut 25)

the attributes of perfection (el-Es-
mâu’l-husnâ)

Ertürk
...[fıtratlarına] yerleştirildikten sonra
Allah’a karşı taahhüt- lerini bozarlar,
Allah’ın birleş- tirilmesini emrettiği
şeyi kopa- rıp ayırırlar ve yeryüzünü
fesada verirler: ...

Bütün mükemmel vasıflar (Haşr 24)

Koytak
...[yaratılışlarının gereği olan doğal
bir] andlaşmaya dayanıyor olmasına
rağmen Allah’la olan bağlantılarını
bozup Allah'ın sıkı tutulmasını emret-
tiği (bağları) kesen ve yeryüzünde
bozgunculuk çıkaran kimseler...

-yetkinliğe ve kusursuzluğa dair
nitelikler (Arâf 180)
-En güzel, en yüce nitelikler (Tâhâ 8)
-bütün güzel ve üstün nitelikler
(İsrâ110)

Doğrusu
...(tabiatlarına) yerleştirildikten sonra
Allah’la olan bağlantılarını bozan ve
Allah’ın birleştirilmesini emrettiğini
kesen ve yeryüzünde bozgun culuk
çıkaran kimseler...

mükemmel sıfatlar
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TABLO 2: Kavramsal sistemin korunamadığına dair örnekler.

Kavram

ümmiyyûn (Bakara 78, Âl-i İmrân 20, 75)

le ‘anehum (Bakara 78, 89, 159, 161)

el-birr (Bakara 177, 189, d/143, 146)

rihân (Bakara 283)

muhkemât (Âl-i İmrân 7)

rabbânî (Mâide 44, 63)

Ertürk/Koytak

kitap ile ilgisiz; kitap ile ilgisi olmayan

onları gözden çıkarmıştır

erdemlilik

Taahhütler

açık ve kesin hükümlü mesajlar

din adamı (Âl-i İmrân 79’da doğru çeviri)

Doğrusu

okuma yazma bilmeyen

onları reddetmiştir

Dindarlık

Rehinler

kendi içinde ve tek başına/kendiliğinden açık mesajlar

Allah adamı (men of God)

TABLO 3: Kur’an Mesajı’nda yanlış çeviri örnekleri.

Ertürk/Koytak Çevirisi

... “şefkat” anlamına gelen ve fakat daha da kapsayıcı bir mana ifade

eden rahmet isminden (bu ismin masdarından) türetilmişlerdir. (2/1)

Bazı müfessirler (mesela Zemahşerî), “nimet bahşettiklerinin yoluna...

” pasajını şöyle anlamışlardır: “(Senin) gazab(ın)a uğramamış ve

sapıklığa düşmemiş olanların (yoluna)”. (2/4)

Cansız iken size hayat veren ve sizi ölüme götüren, sonra tekrar

hayata kavuşturan ve (sonunda) Kendisine döndürüleceğiniz Allah’ı

nasıl inkar edersiniz? (Bakara 28)

Dinde zorlama yoktur. Artık doğru ile yanlış birbirinden ayrılmıştır: 

O halde, şeytanî güçlere ve düzenlere (uymayı) reddedenler ve Allah'a

inananlar, hiçbir zaman kopmayacak ... (Bakara 256)

Allah, [bizâtihî Kendisi] ile melekler ve hak ve adaleti gözeten ilim

sahipleri O'ndan başka tanrı olmadığına şahittir: ... (Âl-i İmrân 18)

Bu bildirdiklerimiz, sana ilettiğimiz mesajlardan ve hikmet yüklü haberlerdendir.

(Âl-i İmrân 58)

canlı, can (Nisâ1, Arâf 189, Zümer 6)

Hayasızca davranışlarda bulunan (Nisâ 15)

her biriniz diğerinizin bir benzeridir (Nisâ 25)

... karısını dövmesini şiddetle... (143/45)

“Allah, Meryem’in oğlu Mesih’tir!” diyenler hakikati inkar ederler. (Mâide 17)

Gerçekten, “Allah, Meryem’in oğlu Mesih’dir!” diyenler hakikati inkar etmiş

olurlar. (Mâide 72)

Kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlardır gerçek

fasıklar! (Mâide 47)

O, dilediğin yapmaya kadirdir. (Mâide120 ve birçok yerde)

Allah’ın her şeye gücü yeter. (Nahl 77)

De ki: “Allah'ın azabı âniden veya [yavaşça] hissedilir şekilde başınıza gelse

durumunuz ne olur, söyler misiniz? (Enâm 47)

138 ...(Musa): “gerçekten de siz [eğri doğru nedir] bilmeyen bir 

toplumsunuz!” dedi, 139 “Bunlara gelince; şüphe yok ki yaşama tarzları

onları kaçınılmaz bir biçimde yok oluşa götürecek; çünkü yaptıkları 

her şey boş ve değersiz!” (Ârâf 18-39)

...mümindeki Allah'a karşı sorumluluk bilincinden ve Allah sevgisinden doğan

ruhî coşku halini, O'na yönelirkenki huşû ve istiğrâk halini îma eden bir ifadedir.

(321/5)

Doğrusu

... “şefkat” ve daha kapsayıcı olarak “lutûf” anlamına gelen rahmet ismin-

den türetilmişlerdir (...derived from the noun rahmah, which signifies

“mercy”, “compassion”, “loving tenderness” and, more comprehensively,

“grace”).

Bazı müfessirler (mesela Zemahşerî), pasajı şöyle anlamışlardır: “Nimet-

lerini bahşettiklerinin yoluna -(Senin tarafından) gazaba uğramamışların ve

sapıtmamışların”.  

Cansız iken size hayat verdiğini ve sizi ölüme götürdüğünü, sonra tekrar

hayata kavuşturduğunu ve Kendisine döndürüleceğinizi gördüğünüz halde

Allah’ı tanımayı nasıl reddedebilirsiniz?

İnanç konularında zorlama olmayacaktır. Artık doğru yol ile yanlış (yol), bir-

birinden ayrılmıştır: O halde, kim şeytanî güçlere (uymayı) reddederse ve

Allah’a inanırsa, hiçbir zaman kopmayacak ...

(Bizat) Allah ile melekler ve ilim sahipleri, daima Adil olan O (Allah)’tan başka

tanrı olmadığına deliller sunar: .(Adil olma, Allah’ın sıfatı olarak alınmıştır)

Sana ilettiğimiz bu mesaj ve hikmet yüklü hatırlatma (şudur):...

yaşayan öz/varlık/canlı; canlı öz

Gayr-i ahlakî davranış suçu işleyen... (19. âyette çeviri doğrudur) 

her biriniz diğerinizin parçasıdır

... karısını dövme fikrini şiddetle...

Doğrusu, hakikat inkarcıları, “Allah, Meryem’in oğlu Mesih’tir!” diyenlerdir.

Çünkü kim Allah’ın yücelerden bahşettiği ışığında hükmetmezse işte on-

lardır gerçek fasıklar!

O/Allah, her şeyi dileme gücüne sahiptir.

De ki: “Allah'ın azabı âniden veya [yavaş yavaş] hissedilir bir şekilde size

gelecek olsa halinizin ne olacağını düşünebiliyor musunuz?

138 ...O (Musa) da: “gerçekten de siz [eğri doğru nedir] bilmeyen bir

toplumsunuz! 139 Bunlara gelince; şüphe yok ki yaşama tarzları onları

kaçınılmaz bir biçimde yıkıma götürür; ve yaptıkları her şey de

değersizdir.”

...Allah bilgisinden, O’na olan sevgiden ve O’na ibadet anındaki huşu (is-

tiğrak)dan doğan manevi coşkular için bir kinâyedir.
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TABLO 3: Kur’an Mesajı’nda yanlış çeviri örnekleri.(devamı)

Her ne zaman sizi, size hayat verecek bir işe çağırırsa, Allah'ın ve

(dolayısıyla) Elçi'nin bu çağrısına icabet edin; ve bilin ki, Allah insanla

kalbinin [meyilleri] arasına müdahale etmektedir; (Enfâl 24)

...onu tebliğ edenlere karşı her zaman -ya bilfiil ve fizikî olarak ya da horgörü

ve alay yoluyla psikolojik planda ve mecazî olarak- onları zayıf ve etkisiz

bırakmak ya da büsbütün yok etmek yolunda düzen ve tertip peşinde olduk-

ları/olacakları gerçeğine işaret ediyor. (328/30)

...Kur’an’ın her ayeti, Kur’an'ın bütünü gözönünde bulundurulup bütünlük

içinde değerlendirilmeye çalışılarak okunmalı, anlamlandırılmalı ya da yo-

rumlanmalıdır. (346/9)

Ve Allah dilediğine merhametle yönelir ve bağışlar; çünkü Allah doğru hüküm

ve hikmetle edip-eyleyen mutlak ve sınırsız bilgi sahibidir. (Tevbe 15)

O halde, hiç gözönüne almazlar mı, kendilerinden öncekilerin başına

gelenleri? Nûh toplumunun [başına gelenleri], (Tevbe 70)

(Böyle yapmakla) [bilin ki] Allah, [insanı] huzur ve güvenlik ortamına çağır-

makta ve dileyeni dosdoğru bir yola yöneltmektedir. (Yûnus 25)

Başta İbn Hazm olmak üzere büyük İslam hukukçularından bazıları,…

(402/58)

Allah tarafından peygamber olarak seçilen birinin bu öğütle işaret

edilen günaha düşmesi muhaldir. (414/116)

Kur’an’daki anlatılanların tersine, Kitâb-ı Mukaddes’in anlatımına

göre Hz. İbrahim’in kardeşi oğlu Hz. Lût, (439/102)

Yani, Kıyamete ve Hesap Günü’ndeki ceza ve mükafata ilişkin

vadeden (512/62)

...müminlere kol kanat ger. (Hicr 88)

...Allah adaleti ve iyilik yapmayı, yakınlara karşı cömert olmayı emredip

utanç verici ve arsızca olanı, akıl ve sağduyuya aykırı olanı ve azgınlığı,

taşkınlığı yasaklıyor... (Nahl 90, ayrıca s. 526)

Buhârî'nin muhtelif rivayetleriyle kaydettiği bu Sahîh Hadis, Müslim...

(543/80)

Ebkem terimi, ister uzvî ister zihnî bir yetersizlikten dolayı olsun “doğru-

düzgün konuşamayan”: yani, “kalın kafalı” yahut “aptal” anlamında

“dilsiz/sessiz” demektir... (545/86)

Ümmet teriminin pek çok anlamlarından biri de budur; ve bizce

bu anlam örgüsü içinde yapılabilecek en uygun aktarım ancak

yukarıdaki gibi olabilir. (556/144)

105- ...çünkü Biz seni yalnızca bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak

gönderdik; 106- ve ayrıca onu, insanlara yavaş yavaş okuyasın diye bir

Kur’an, temel bir okuma metni olarak bölüm bölüm açıkladık, 

ayet ayet indirdik. (İsrâ 105-106)

Gerçek şu ki, Allah, Benim; (Tâhâ 14)

...onu cehennem beklemektedir. (Tâhâ 74)

Allah’a ve her ne zaman sizi, size hayat verecek bir işe çağırırsa Elçisi’ne

icabet edin; ve bilin ki, Allah insanla kalbinin (arzuları) arasına girmektedir;

...daima, onu tebliğ edenleri alaya almak suretiyle onları güçsüz bırakmaya

veya hem lafzi hem de mecazi anlamda onları yıkmaya çalışmaktadırlar.

...Kur’an’ın her ayeti, Kur’an’ın arkaplanı gözönünde bulundurulup bir bütün

olarak okunmalı ve yorumlanmalıdır.

Ve Allah dilediğine merhametiyle yönelir; çünkü Allah her şeyi bilen, hikmet

sahibidir.

O halde, kendilerinden öncekilerin hikayeleri, bu (münafıkların ve hakikat

inkarcılarının) açıkça anlayacakları şekilde gelmedi mi? -Nûh toplumunun

[hikayeleri],...

(Bilin ki) Allah, (insanı) barış yurduna çağırır ve (dosdoğru bir yola

yönelmiş olmayı) dileyene de yol gösterir.

Başta İbn Hazm olmak üzere İslam Şeriatı’nın büyük yorumcularından

bazıları,…

Allah’ın Peygamberi, bu günaha asla düşmemiştir.

(Kur’an tarafından yalanlanmayan) Kitâb-ı Mukaddes'in anlatımına göre

Hz. İbrahim’in kardeşinin oğlu Hz. Lût,...

Yani, Yeniden dirilme va’di ve Hesap Günü’ndeki mükafat.

...müminler üzerine şefkat kanatlarını yay.

...Allah adaleti ve iyilik yapmayı, hemcinslere karşı cömert olmayı buyu-

ruyor, utanç verici olanı, akla aykırı olan her şeyi yasaklıyor...

Buhârî'nin Sahîh’inde muhtelif rivayetleriyle kaydettiği bu sahih

Hadis, Müslim...

Ebkem terimi, ister fizyolojik anlamda ve ister (İngilizce’de aynı anlamda olduğu

gibi) zihnî yetersizlikten yani, “kalın kafalı” yahut “aptal”lıktan dolayı “doğru-

düzgün konuşamayan” anlamında olsun, her iki anlamda da “dilsiz” demektir...

Ümmet teriminin pek çok anlamlarından biri de budur; ve bana göre en

uygun tek yer, yukarıdaki bağlamdır.

105- Seni Biz müjdeleyici, uyarıcı bir elçi 106- ve Bizim tedricen açtığımız

bir hitabı (taşıyan) olarak gönderdik; böylece onun tarafımızdan yücelerden

aşama aşama bahşettiğimiz (bir) vahiy olduğunu da dikkate alarak onu in-

sanlığa yavaş yavaş okuyasın.

VEYA: 105-Seni Biz müjdeleyici ve uyarıcı bir elçi, 106-Bizim tedricen

açtığımız bir hitabı (taşıyan) olarak, ve Bizim onu yücelerden aşama

aşama bahşettiğimizi (bir) vahiy olduğunu görerek/bilerek insanlığa yavaş

yavaş okuyasın diye seni gönderdik.

Gerçek şu ki, Ben, sadece Ben,Allah’ım;

...onun nasibi cehennem olacaktır.
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TABLO 3: Kur’an Mesajı’nda yanlış çeviri örnekleri.(devamı)

Allah'ın müte‘âl olduğunu, kendisine yakıştırılabilecek beşerî her türlü duy-

gusal ve ruhsal ihtiyaçtan (oyun, eğlence ihtiyacı gibi) uzak olduğunu dile ge-

tirmektedir. (649/19)

...ve bu yüzden Biz de onları birbiri peşinden yok edip hepsini efsaneye çe-

virdik:... (Müminûn 44)

...yoldan ayrılıp Yahudilik, Hıristiyanlık gibi ayrı isimler (696/30)

...Allah katından bolluk, bereket ve esenlik dileyerek birbirinize mutlaka

selâm verin. (Nûr 61)

...vesilesi kıldık [ki,] sabredecek misiniz, (bunu kendiniz de göre siniz; yoksa,)

Allah zaten her şeyi olduğu gibi görmektedir! (Furkân 20)

Görmez Misin (Ey İnsanoğlu), ... (Furkân 45)

“Bu [benimsediğimiz tutum] atalarımızın... (Şuarâ 137)

[Ve] o ağaçlı vadinin halkı... (Şuarâ 176)

Fakat Musa apaçık mesajlarımızla [Firavun'un ve onun seçkinler çevresinin]

karşısına çıkınca, berikiler hemen: “Bu... değil; biz atalarımızdan böyle bir

şey işitmemiştik!” dediler. (Kasas 36)

...Allah, her türlü ihtiyaçtan uzaktır! (Ankebût 6)

O’nun işaretlerinden biri de, sizi cezbeden kendi cinsinizden eşler yaratması

ve aranıza sevgiyi ve şefkati yerleştirmesidir:... (Rûm 21)

olumsuz bir karşılığa sahiptir. (826/22)

...rağmen hakikati nasıl göz ardı edersiniz? (Zümer 6)

Rabbine yönelerek [yardım için] O’na yalvarır; (Zümer 8)

…tasvirlerinin gerçek amacına ve mecazî niteliğine telmihte bulunmaktadır;

(939/19)

...günahkarların bilinçlerindeki gecikmiş bir uyanmanın mecazî ifadesi.(962/33)

Görmez misin, Allah'ın mesajlarını sorgulayanlar hakikati nasıl da görmezden

geliyorlar? (Ğâfir 69)

... şeyleri kendileri için (hukukî ve) ahlakî bir yükümlülük haline sokan sözde

uluhiyet ortağı güçlere mi inanırlar? (Şûrâ 21)

Allah, insanla, ancak apansız gelen bir ilham aracılığıyla yahut bir perde

arkasından [seslenerek,] yahut [vahyedilmesini] dilediği şeyi kendi izniyle

vahyeden bir elçi göndermek suretiyle konuşur: O, şüphesiz yücedir,

hikmet Sahibidir. (Şûrâ 51)

Bilir misin, nedir, başa gelecek olanın gerçekleşmesi? (Hâkka 3. Kadr 2’de

de böyledir)

1 EY örtülere bürünen (insan)!

2 Gece biraz ilerleyince [namaz için] kalk; 3 gece yarısı -biraz önce 4 ya da

sonra- (kalk) ve ağır ağır, duyarak Kur’an oku.

5 Biz sana (sorumluluğu) ağır bir mesaj tevdî edeceğiz; 6 [ve] gerçek şu ki,

gece vakti zihin daha zinde ve güçlü olur ve okuma daha da berraklaşır,

(Müzzemmil 1-6)

oradaki “Selsebil” isimli bir kaynak[tan]. (İnsân 18)

Hesap Günü nedir bilir misin? (İnfitâr 17. 18. ayette de böyledir)

işte bu yüzden Rabbin onları azap kırbacından geçirdi; (Fecr 13)

7 Ve kim zerre kadar iyilik yapmışsa, onu(n karşılığını) görecek, 8 kim de

zerre kadar kötülük yapmışsa onu(n karşılığını) görecektir. (Zelzele 7-8)

5 onlar ki kalpleri namazlarına yabancıdır, 6 onlar ki niyetleri yalnızca görülüp

takdir edilmektir, (Mâ‘ûn5-6)

Allah'ın müte‘âl olduğunu, dile getirmektedir.

...ve bu yüzden Biz onların birbiri peşinden (mezarlara) gitmelerini, ve

(sadece) efsane olmalarını sağladık:..

...yoldan ayrılıp ayrı isimler

Allah’ın emri olarak birbirinize mutlu, güzel bir selamlama ile selâm verin.

...vesilesi kıldık. (Bu imtihana) sabırla katlanabilecek misiniz?

Çünkü, (unutma, Ey insan) Rabbin gerçekten her şeyi görendir!

(Yaptıkları aracılığıyla) Rabbin’in farkında değil misin?

“Bu [bizim dinimiz] atalarımızın...

(Ve) o (Medyen’in) ağaçlı vadisinin halkı

Fakat Musa apaçık mesajlarımızla onlara gelince (Firavun ve onun seçkin-

ler çevresi) dediler ki; “Bu... değil; ne biz bunu(n gibisini) işittik, (ne de o)

atalarımızın zamanında (işitildi)!”.

Allah, bütün evrendeki her hangi bir şeye her türlü ihtiyaç duymaktan uzaktır!

O’nun işaretlerinden biri de şudur: O size kendi cinsinizden eşler yaratır,

böylece siz onlara meyledersiniz, ve aranıza sevgiyi ve şefkati yerleştirir:..

cevabı olumsuz olmalıdır.

...rağmen hakikat bakışını nasıl kaybedersiniz?

Sanki Rabbine yalvarıyormuş gibi (yardım için) O’na yönelir;

…tasvirlerinin gerçek amacına olduğu gibi teşbihi niteliğine de telmihte bu-

lunmaktadır;

...günahkarların bilinçlerinin gecikmiş uyanmasına dair bir teşbihtir.

Farkında değil misin, Allah'ın mesajlarını sorgulayanlar hakikat bakışını

nasıl kaybetmişlerdir?

...şeyleri kendileri için ahlakî bir kanun olarak emreden Allah’ın uluhiyetinin

ortağı güçlere mi inanırlar?

Allah’ın apansız bir ilham aracılığıyla yahut bir perde arkasından

[olduğu gibi bir sesle,] yahut [vahyedilmesini] dilediği şeyi, kendi izniyle

vahyeden bir elçi göndermek suretiyle konuşmasının dışında ölümlü

insanla konuşmaz...

Hakikatin gerçekleşmesinin ne olduğunu sana ne bildirecek?

1 EY bürünen kişi!

2 Gece [namazda] uyanık kal, sadece az bir kısmında; 3 onun yarısından -ya

da onu bundan daha az yap 4 (isteğe göre) ona ekle; ve (bu zaman süre-

since) zihnin onun anlamıyla uyum sağlayacak şekilde ağır ağır ve açıkça

Kur’an oku. 5 Bil ki, Biz sana ağır bir mesaj bahşedeceğiz; 6 (ve) gerçek şu

ki, gece vakti zihin en güçlü şekildedir ve konuşma en berrak ses iledir,

Ora(daki) “Yolunu Ara” isimli bir kaynak(tan çıkarılan)

Hesap Günü’nün ne olacağını sana bildiren nedir?

işte bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kırbacını salıverdi;

7 Ve kim zerre kadar iyilik yapmışsa, onu görecek, 8 kim de zerre kadar

kötülük yapmışsa onu görecektir.

5 onların kalpleri namazlarından uzaktır, 6 yalnızca görülüp takdir edilmek

isteyen onlardır,



di vi ne writ ile ay nı an lam da de ğil dir ler. Ay nı du -
rum âyet ke li me sin de de var dır. Esed, me lek ara cı -
lı ğıy la gön de ri len söz lü âyet le ri an la tan yer ler de
‘mes sa ge’ ola rak çe vir miş, Er türk ge nel lik le bu na

uyar ken Koy tak onu he men her yer de ‘âyet’10, na di-
ren de ‘ders’11 di ye çe vir miş tir. Yi ne Esed, âyet için
‘ders’ an la mın da les son ke li me si ni de kul la nır ki on -
lar doğ ru çev ril di ği gi bi12 yan lış da çev ril miş tir.13
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TABLO 4: Kur’an Mesajı çevirisinde eksik bırakılan çeviri örnekleri.

Ertürk/Koytak Çevirisi

...varlık kategorilerini gösterir. -- Arapça rabb kelimesi... (2/ 2)

... yoluna. -- Diğer bazı müfessirler ... (2/4)

Zemahşerî, bu ayet hakkındaki yorumu ile ilgili -- bir tesbitinde.. (112/86)

Bu mealdeki -- Hadislere... (144/45)

anlamını ifade eder (bkz. Lane I, 178). -- (345/1) 

...sert taş püskürtüleri” -- ifadesinde... (443/114

...sözlerine telmihen -- kullanılıyor. (469/62)

O, -- bilmediğiniz daha neler neler yaratmaktadır. (Nahl 8)

72. not), -- geçimleri konusunda başkalarına... (543/80)

... anlamını açıkladıklarına dair -- şehadet edecekleri... (547/100)

... her müslüman için -- farz kılınan...(576/95)

Oysa Zemahşerî, -- “iki kere…

...yıldızlar, gezegenler vb. dir. -- (684/80)

...“yani” -- tabiriyle benzer şekilde,... (690/3)

...geçmiş zaman kipi (mazî) --, bu yaratılış... (690/4)

Onlara -- kendi içlerinden... (Müminûn 32)

Bunun içindir ki, hangi soruyla karşına çıkarlarsa çıksınlar,

Biz sana mutlaka asıl doğru olan neyse onu ve en güzel açıklamayı

getirmekteyiz. (Furkân 33)

...anlam akışı itibariyle -- yukarıdaki ifadeyle... (744/15)

...göreceksiniz: -- içinizden çoğunun ellerini ayaklarını kestireceğim,

hepinizi astıracağım! --” (Şuarâ 4) (Krş.: Mâide 33; Arâf 124)

...yer aldığı ayetlerden gelmektedir. -- (s. 833)

..kovulmalarıyla sonuçlanacaktır. -- (866/79)

Biz seni -- insanlığa ancak bir müjdeci... (Sebe 28)

Cennetteki bu -- “takınıp süslenme” konusunda... (891/23)

cevabı, Hz. Peygamber’in -- şu temsilî sözü... (957/10)

yararlı işler yapmışsa -- cennete girecek... (Ğâfir 39)

Kur’an -- gibi,  Hz. Musa’ya vahyedilmiş... (979/39)

...[o, hakikati inkar edenler] mi karar verecek? -- (Zuhruf 79)

…ve size ne olacağını bilemem: -- çünk ben… (Ahkâf 9)

“

Yazık sana! --” derler. (Ahkâf 17)

...bitki kökenli oluşlarına işaret -- . (1107/23)

... melekesine bir işarettir -- . (1111/6)

...çoğu zaman -- “ifade/beyan”, yani... (1170/10)

...klasik müfessirlerin ittifakı ile) -- “sizin atalarınızı”. (1182/6)

...edenlerden, -- birbirlerine sabrı tavsiye... (Asr 3)

Boş bırakılan (--) yere eklenecek olan kelime/cümlecik

Benim ‘Sustainer’ olarak çevirdiğim

Diğer bir ifadeyle onlar son iki ifadeyi “nimetlerini bahşettiklerinin yoluna’

ifadesini tanımlayıcı olarak kabul etmişlerdir.

marjinal (ayrıca tesbitinde yerine notunda olacak)

Sahih

Allah’a -veya O’nun adına konuşan Peygamber’e- dayanarak, bu kelimenin

en iyi çevirisi ‘disavowal/tanımamak, reddetmek’dır.

yani Allah’ın takdir ettiği azab

kinâye olarak

Bugün

kinâye olarak

sembolik olarak

İslam’da

daha ikna edici şekilde

...ne kinâyedir (Merâğî, XVII,137)

az ya da çok

(“Biz yarattık”, “Biz, onun kalmasını sağladık” vb.)

(her zaman)

ve Biz sana (bütün) hakikati açıklamadan ve en iyi açıklamayı (sana sağla-

madan), (hakikati inkar eden)ler, herhangi bir aldatıcı yarı-doğru şeyle

sana sataşamayacaklar, 

deyimsel olarak

muhalefetinizden dolayı (Ayrıca ‘hepinizi astıracağım’ kısmı, ‘çoğunuzu

astıracağım, hep birlikte!’ şeklinde olmalıdır)

Bazı müfessirlerin yaptığı gibi, bu surenin bazı ayetlerinin Medine döne-

minde indiğine dair kabul edilebilecek hiçbir makul gerekçe yoktur.

..kovulmalarıyla sonuçlanacaktır: Zamanı gelince tam olarak gerçekleşmiş

olan bir öngörü.

Bütün

Sembolik

sıhhat derecesi çok yüksek

ve müminse

hakkında daha önceve halen olduğu

Kuşkusuz, biz de kesin kararlıyız.(Burası eserin orjinalinde de eksiktir)

Ben ancak bana vahyedilene uyarım (Eksiklik kitabın İngilizce’sinde de

vardır)

İman et

...eden bir kinâyedir.

mecazi olarak

kinâye olarak

Zorlukta



Ben zer bir ta sar ruf da ‘hi tap’ ya da ‘ila hi hi tap’ ola-
rak çev ril me si ge re ken ‘dis co ur se’ ve ‘di vi ne dis co -
ur se’ için ya pıl mış ve ‘me tin’ kar şı lı ğı la yık
gö rül müş tür.14 ‘Va hiy’ de nil me si ge re ken ‘re ve la ti -
on’ da ‘ki tap, me saj’ di ye çev ril miş tir.15 Mü ter cim ler
Al lah ’ın sı fat la rı nın an lam la rı nı da fark lı ifa de et-
miş ler dir. Ör ne ğin ‘azîz’ sı fa tı nı Esed, ay nı ke li me -
ler le (al mighty) ifa de et miş ol ma sı na rağ men,
çe vi ri ler ara sın da bü yük te zat var dır.16

Esed, açık la ma not la rın da ken di gö rü şü nü ve ya
ter ci hi ni be lir tir ken, ‘ba na gö re, ina nı yo rum ki, dü-
şü nü yo rum, ter cih edi yo rum, fik rin de yim, be nim
yo ru mum, ta ra fım dan ter cih edi len, dü şün ce me gö -

re, ka nım ca, ba na gö re’ gi bi ifa de ler kul la nır, Er türk
bun la rı ge nel lik le doğ ru çe vi rir ken, Koy tak, ‘biz ce,
bi ze gö re....’ gi bi ço ğul ve ya ‘yu ka rı da ak ta rıl dı ğı gi -
bi’17 di ye ter cü me yap mış tır.18 Eser de ki bu göz le gö-
rü lür bu fark lar, ki ta bın ade ta iki ay rı ka lem den
çık mış iki eser ol du ğu nu his set tir mek te dir. Hâlbu ki
onun as lı tek ka lem den çık mış, ken di için de kav ram,
ifa de ve dil bü tün lü ğü nü ko ru muş bir eser dir. İki
mü ter ci min ay nı ifa de ve ya kav ram la rı fark lı çe vi ri -
le ri ne ba zı ör nek ler Tab lo 1’de gös te ril miş tir:

Son ör ne ği miz beş âyet te tek rar eden velâ t‘ a -
sev fi’l-er di müf sidîn ifa de si19 ile il gi li dir. Esed bun-
la rın hep si ni de ay nı cüm ley le (And do not act
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TABLO 5: Kelime ve cümle yanlışları,

Yanlış Doğru

kâtibe (100/43) ketîbe

Zübeyr (102/50) Üzeyir/Üzeyr

Lût (Hûd 92) Şuayb

Beydâvî Beğâvî 

o gün (Meryem 38) bugün

Tâhâ (Tâhâ suresinin adı ve sayfa başları) Tâhâ (Ey insan), Ey insan 

Sâmirî (Tâhâ 85, 88) Sâmirili

evlendirin (Nûr 32) evlendirmelisiniz

Zarathustra (eksiktir) (671/19) Zoroaster veya Zarathustra

Yukarıdaki belağat gereği “soru… (730/14) Yukarıdaki teşbihi “soru…

Muhtevalarının (s. 761) kaynaklarının

Hz. İsa’nın ümmetine  (781/5) Hıristiyanlığa

Muhammed (as)’ın ümmetine (781/5) İslam’a

(vahyedilmiş) kitabı (Kasas 43) vahyimizi

Saçma (877/36) alaycı/ironik

çift çift (Yâsîn 36) zıtları ile

cezalandırılmayacaksınız. (Saffât 39) karşılık verilmeyeceksiniz.

varış O’nadır. (Ğâfir 2) bütün yolculuklar O’nunla biter.

çok güçlü (Fetih 16) savaş konusunda çok maharetli

rüyasını gerçekleştirmiştir (Fetih 27) rüyasında hakikati göstermiştir.

...ni tanıklığa çağırırım (Vâkıa 75) ...ne tanıklık ederim 

Kitap ile ilgisiz... (Cuma 2) Okuma yazma bilmeyen

her şeye kâdir (Talak 12 ve birçok yerde) her şeyi dileme gücüne sahiptir (kadîr kelimesi için).

melekler (Tahrîm 6) melekî güçler

Allah’tan geldiğini umursa...(Müzzemmil 11) Allah’ı umursamadan

bilinçli kulluk (1208/26) bilinçli iman

…her şeyi görendir, (İnsan 30) …her şeyi bilendir,

...kaynağın)a bir baksın (Abese 24) ...kaynağın)ı düşünsün

yıldızları tanıklığa çağırırım. (Tekvîr 15) yıldızlara tanıklık ederim.

...varlık amacına uygun (İnfitâr 6) olman gerekene uygun

...insan ziyandadır. (Asr 2) ...insan kaybetmeye bağımlıdır.

insanların İlahına; (Nâs 3) insanların Allahı’na; (Nasr suresi 1. âyette doğru)



wic kedly on earth by spre a ding cor rup ti on) çe vir -
me si ne rağ men her iki mü ter cim de hem ken di
için de hem de di ğe ri ile uyuş ma yan beş fark lı şe-
kil de çe vir miş tir.20

AY NI ÇE VİR ME NİN FARK LI ÇE Vİ Rİ LE Rİ
Ser best çe vi ri de iki ay rı mü ter ci min fark lı çe vi ri -
ler yap ma sı müm kün dür, fa kat ay nı mü ter ci min
ay nı kav ram ve ifa de le ri ta ma men fark lı çe vir me si
do ğal kar şı la na maz. Ki tap ta ol duk ça çok ör ne ği
olan ve bir ki şi ye ait ol du ğu hal de san ki ta ma men
iki ay rı ka lem den çık mış gi bi çe vi ri ler bu kıs ma dâ-
hil dir. Er türk ’ün ay nı la fız lı şu iki âye tin çe vi ri si ne
ba ka lım:

-Al lah ’ın kat kat faz la sıy la ge ri ye öde ye ce ği bir
gü zel bor cu O’ na ve re cek olan kim dir? (Ba ka ra 245)

-Kim dir Al lah ’a gü zel, be re ket li bir borç ve rip
onu kat kat faz la sıy la ge ri ala cak olan? (Hadîd 11)21

Yi ne beş ay rı âyet te ge çen ve ay nı ke li me ler le
İngi liz ce’ ye ak ta rı lan velâ te zi ru vâzi re tun viz re
uhrâ (No be a rer of bur dens shall be ma de to be ar
anot her’s bur den) ifa de si nin Türk çe si “Hiç bir yük
ta şı yan kim se, baş ka sı nın yü kü nü ta şı ma ya cak tı r”
şek lin de ol ma sı ge re kir ken, Er türk ta ra fın dan iki
ay rı şekil de çev ril miş tir.

-So rum lu luk ta şı yan hiç kim se ye baş ka sı nın
so rum lu lu ğu yük len mez. (Enâm 16)

-Kim se kim se nin yü kü nü ta şı ya cak de ğil dir.
(Fâtır 18) (Koy tak da İsrâ 15’de bu şekil de çe vir -
miş tir)

-Hiç kim se kim se nin yü kü nü ta şı ya cak de ğil -
dir. (Zü mer 7, Necm 38)

Koy tak da ben zer ta sar ruf lar da bu lun muş tur.
Me se la Ârâf su re si 175. âye ti ye rin de fark lı su re nin
gi ri şin de fark lı,  me le’ (gre at ones) ke li me si ni ‘soy-
lu lar, ile ri ge len ler, ön de ge len ler, seç kin ler, seç-
kin ler çev re si’,22 ‘(Şeri at) lev ha la rı’ di ye çev ril me si
ge re ken ‘tab lets (of the Law)’ ifa de si ni bir yer de sa-
de ce ‘lev ha lar’, bir yer de ‘(Ka nun) lev ha la rı’23 di ye
çe vir miş tir. ‘Bib le’ ke li me si ni de ba zen doğ ru şekil -
de ‘Ki tab-ı Mu kad des’, ba zen de ‘Tev rat’ ve ya ‘İn-
cil’ di ye kar şı lık ver miş tir.24 Her ne ka dar bah se
ko nu yer ler de Tev rat ve ya İncil’ den bah se dil se de
met ne uy mak da ha doğ ru bir ter cih tir. Da ha açık

gö rü le bil me si için ay nı la fız la ra sa hip iki âye tin
fark lı çe vi ri si ni su na lım:

-(Bun dan son ra ki) ya pıp-et tik le ri ni ze ba ka cak
Al lah; ve O’ nun El çi si (de öy le); ve so nun da, ya ra -
tık la rın gö rüş ve al gı ala nı dı şın da ka lan şey le ri de,
on la rın du yu ve ta sav vur yo luy la ta nık lık ede bi le -
cek le ri şey le ri de bü tün ger çe ğiy le bi len O’ nun kar-
şı sı na çı ka rı la cak sı nız; Ve O si zin (ha yat ta) ne
ya pıp-et ti ği ni zi tam ola rak kav ra ma nı zı sağ la ya ca -
k”. (Tev be 94)

-Al lah ya pıp-et tik le ri ni zi gö rü yor; O’ nun El-
çi si de (gö rü yor), ina nan lar da: (na sıl ol sa) so nun da,
in sa nın hem gö rüş ve kav ra yış ala nı dı şın da ka lan
âle mi, hem de du yu la rı ve ta sav vur la rıy la ta nık lık
ede bi le ce ği âle mi bü tün ger çe ğiy le bi len Al lah ’ın
hu zu ru na çı ka rı la cak sı nız. Ve o za man O, si zin ya-
pa gel di ği niz şey le ri (bü tün ger çe ğiy le) gö rüp an la -
ma nı zı sağ la ya ca k”. (Tev be 105)25

KAV RAM SAL SİS TE MİN KO RUN MA MA SI
Esed ’in me a li nin ori ji nal yön le rin den bi ri si, kav-
ram la ra ver di ği öz gün an lam lar dır. Bun la rı ge niş bir
şekil de in ce le yen bi ri si ola rak ay nı or ji nal li ğin
Türk çe çe vi ri de, en azın dan ba zı kav ram lar da, sür-
dü rül me di ği ni söy le ye bi li rim. Yu ka rı da da ifa de et-
ti ği miz gi bi mü ter cim ler, kav ram lar dı şın da ser best
çe vi ri yi esas al dık la rı nı söy le miş ler dir. Esa sın da on -
lar ser best çe vi ri yi kav ram la ra da uy gu la mış lar dır.
Me se la Esed, takvâya ‘God-cons ci o us ness, cons ci o -
us ness of God (Al lah bi lin ci/şu uru, Al lah bi linç li li -
ği)’, mut takîye ‘God-cons ci o us (Al lah bi lin ci ne
sa hip olan, Al lah bi linç li)’, etkâya ‘who is truly
cons ci o us of God (ger çek ten Al lah bi lin cin de olan)’,
emir ha li ne de ‘re ma in cons ci o us of God (Al lah bi l-
in cin de ol ma ya de vam edin)’26 an la mı nı ver miş tir.
Ne ya zık ki bu an lam Türk çe’ ye, hem me al hem de
tef sir kıs mın da, ‘Al lah ’a kar şı so rum lu luk bi lin ci’
şek lin de ta ma men fark lı ve mü el li fin vur gu la mak
is te di ği an la mı yan sıt ma yan bir bi çim de ak ta rıl mış,
da ha sı ‘Al lah’ tan ya na uya nık tut ma ya ça lış tı ğı bi-
linç ve du yar lı lık’ de nil miş ve ya Türk çe me al ler de -
ki ge le nek sel an lam (ya ni Al lah’ tan kor kun)27

ay nen tek rar edil miş tir. Tes pit ede bil di ği miz ka da -
rıy la sa de ce Câsi ye Sûre si 19. âyet te ve 1267/3. dip-
not ta doğ ru, Enfâl sûre si 1. âyet te de kıs men doğ ru
an lam ve ril miş tir. Fet tekû’n-nâr28 ifa de si ne ve ri len,
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“ateş bi lin cin de olun (be cons ci o us of the fi re)” an-
la mı da ta ma men il gi siz bir şekil de “ate şi bek le yi n”
di ye çev ril miş tir. Her şey den ön ce Esed, tam da ‘Al-
lah ’a kar şı so rum lu luk bi lin cin de ol mak’ an la mın da
‘cons ci o us of res pon si bi lity to God’ ya da sa de ce
‘res pon si bi lity/so rum lu luk’ ifa de si ni kul la nır. Ni te -
kim mü ter cim bun la rı ay nen ak tar mış tır.29 El bet te
on lar, ‘Al lah bi lin ci’ an la mı nı bi li yor lar dı, ter cih
edil me me si nin ne de ni, Türk çe ‘Al lah bi lin ci’ ifa de -
si nin zi hin de ilk an da net bir kav ra yı şı do ğur ma -
ma sı ola bi lir. Mü ter cim ler bu zor lu ğu aş mak için
ol sa ge rek fark lı bir ter ci he git miş ler dir ki, bu da
Esed ’in gö zet ti ği vur gu dan çok uzak tır. Zi ra bu an-
lam da sa de ce ‘gö rev bi lin ci’ vur gu lan mak ta dır ki,
bu, ‘Al lah bi lin ci’ nin sa de ce bir yö nü dür. Ba zı mes-
lek taş la rı mız, ‘Al lah ’a kar şı so rum lu luk bi lin cin de
ol mak’ şek lin de ki çe vi ri yi isa bet li bul sa da30 baş ka -
la rı, hak lı ola rak mü ter cim le rin bu ta sar ruf la rı nın
ye ni bir ter cü me prob le mi do ğur du ğu nu, on la rın bu
ke li me yi çe vir me de zor lan dık la rı nı ve ‘God cons ci -
o us ness ’in vur gu su nu yan sı ta ma dı ğı nı31 ya da Esed -
’in ver di ği an la mın Türk çe’ ye ak ta ran lar ta ra fın dan
da ral tıl dı ğı nı söy le miş tir.32

Mü el lif, kav ram la rın kul la nıl dı ğı bağ la ma gö -
re in ce ay rım lar yap mak ta dır. O, ed-dîni ço ğun -
luk la bi li nen ve ka bul edi len an la mıy la ya ni ‘din’,
ba zen de ‘inanç ko nu la rı (mat ters of fa ith)’, ‘ah lakî
il ke ler (mo ral law)’33 ola rak al mak ta dır. Mü ter cim -
ler ise, iki üç yer ha riç34 ki şi sel ka na at le ri doğ rul -
tu sun da, on la ra da ‘din’ an la mı nı ver miş ler dir.
Vur gu la ma nın ya pıl dı ğı bir ko nu da şirk man tı ğı na
iliş kin an la tı ve kav ram lar üze rin de dir. Söz ge li mi,
laf zen “Al lah ’a or tak lar koş ma yı n”35 ola rak çev ri -
len ifa de yi Esed, ‘Al lah ’a ra kip ola bi le cek her han -
gi bir gü cün ol du ğu nu id di a et me yin (do not cla im
that the re is any po wer that co uld ri val God)’ şek-
lin de ge niş ve ser best çe vir miş, dip not ta da lafzî an-
la mı nı be lirt miş tir. Yi ne o, el-müş rik (ve şirk)
ke li me si ni, ‘Al lah’ tan baş ka sı na ilah lık ya kış tı ran’
şek lin de de ğil, ‘Al lah ’ın ya nın da baş ka şey le re ilah-
lık ya kış tı ran’ şek lin de ge niş let miş tir. Çün kü müş-
rik, Al lah ’ın var lı ğı na inan mak la be ra ber onun
ya nın da ya ra tıl mış olan lar da tan rı lık özel li ği ta nır,
ya ni Al lah ’ı bı ra kıp baş ka ilah la ra yö nel mez. İş te
Esed, müş rik kav ra mı nı ge niş bir şekil de çe vi re rek
bu man tı ğı ve özel li ği yan sıt mış tır.36 Ni te kim mü-

ter cim ler bu has sa si ye ti ba zen be lirt se ler37 de ge-
nel lik le ge le nek sel an la mı ver mek le, ya ni sa de ce
‘müş rik, şirk’ de mek le ye tin miş ler dir. Bir kaç ör nek
de Tab lo 2’de gös te ril miş tir:38

Yu ka rı da ki ör nek le re ben zer bi çim de ki de ğiş -
tir me ler, baş ka kav ram lar da da ya pıl mış tır. Ğayb
kav ra mı nı Esed, ‘...(the exis ten ce of) that which is
be yond the re ach of hu man per cep ti on (İnsa nın id -
rak/kav ra ma ala nı nın öte sin de(ki nin var lı ğı)…’ şek-
lin de an lam lan dır mış tır. Bu, söz ko nu su ke li me nin
ifa de et ti ği an lam dır. İngi liz ce’ de tek ba şı na bu nu
kar şı la ya cak bir ke li me ol ma dı ğı için o, bu yo lu seç -
miş ve bir çok kav ram da da uy gu la mış tır. Mü ter -
cim ler ise bu ifa de yi, ‘İn sa nın id ra ki ni aşa(n
ol gu la rın var lı ğı)…’ di ye çe vir miş ler dir. İlk ba kış ta
iki si de ay nı şeyi an la tı yor de ni le bi lir, ama dik kat -
le ba kıl dı ğın da mü el li fin vur gu su net le şe cek tir.
Kur ’an ’ın ya da vah yin ge li şi âyet ler de, ‘in dir(il)me
(inzâl, tenzîl)’ ke li me si ile tas vir edil miş, Esed de
bu nu ‘yü ce ler den bah şet me/dil me (to bes tow from
on high)’ ola rak ifa de et miş tir.39 O, bu nun la vah yin
in di ri len her han gi bir şey de ğil, in sa na ve ril miş
özel bir lütûf ol du ğu nu vur gu la mak is te miş tir. Ârâf
sûre si 26. âyet ha riç, mü ter cim ler bu an lam in ce li -
ği ni gö zet me den he men her yer de ‘in dir me’ kar şı -
lı ğı ile ye tin miş ler dir.40 Al lah ’ın ‘iç hu zu ru’ ver me si
de ‘en ze le’s-sekîne te’ ile ifa de edil miş, Esed de ‘He
bes to wed in ner pe a ce upon them from on high (O,
on la ra yü ce ler den iç hu zu ru bah şet ti)’ di ye çe vir -
miş tir. Fa kat Fe tih sûre si 18. ve 26. âyet ler de ay nen
tek rar eden bu ifa de ay nı mü ter cim ta ra fın dan
Türk çe’ ye, ön ce ki ‘on la ra bir iç hu zu ru ba ğış la dı’,
son ra ki de ‘… iç hu zu ru (ni me ti ni) ih san et miş’ şek-
lin de ter cü me edil miş tir. Yi ne Tev be sûre si 26. ve
40. âyet te tek rar eden ay nı ka lıp di ğer mü ter cim ta -
ra fın dan fark lı ter cü me edil miş tir. ‘To bes tow from
on high’ ifa de si Âl-i İmrân sûre si 7 ve Ârâf sûre si 2.
âyet le rin de kıs men doğ ru çev ril miştr. Hal bu ki inzâl
(in dir me) ke li me si Kur ’an’ da, vah yin dı şın da, se ma -
dan sof ra in di ril me si, me lek le rin gön de ril me si, gök-
ten yağ mu run yağ dı rıl ma sı, gök ten or du
in di ril me si41 için de kul la nıl mış ve Esed bu ra lar da
‘send down (in dir me)’ an la mı nı ver miş, Türk çe’ ye
de doğ ru ak ta rıl mış tır. Ser best çe vi ri ku ra lı bir ter-
cih tir, ama gö rül dü ğü gi bi çok faz la ser best lik ese -
rin or ji na li te si ni göl ge de bı ra ka ka bil mek te dir.
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Esed ’e gö re ah lak, ba si te in dir gen miş ku ral lar
bü tü nü de ğil, dinî tu tum ve dav ra nış la rın en üst se-
vi ye de ki top la mı dır ve do la yı sıy la tek ba şı na ‘mo -
ral (ah lak)’ ke li me si bu kap sa mı an lat ma da ye ter siz
ka lır. Kur ’an ’ın ah lak an la yı şı nı ‘mo ral law (ah lak
ka nu nu, ah lakî il ke ler/ka nun lar sis te mi)’ ve ya ‘et-
hics, et hi cal...’ kav ra mı da ha iyi kar şı lar.42 İş te bu
kav ram sal özen ese rin Türk çe sin de gös te ril me miş,
söz ko nu su ke li me ler ara sın da iyi bir ay rım ya pıl -
ma dan is tis na lar la bir lik te geç ti ği he men her yer
‘ah lak’ ola rak an la şıl mış tır.43

Kur ’an, hem muh te va hem de in san lı ğa gön-
de ril miş bir he di ye ola rak Al lah ’ın rah me ti nin bir
yan sı ma sı dır. Rah me tin bit ti ği nok ta da ba zen ‘la-
net’ dev re ye gir mek te dir. Bu nun pra ti ği ni Kur ’an’ -
da çok açık bi çim de mü şa he de et mek te yiz. ‘La net’
ge niş an la mıy la, ‘Al lah ’ın bir kim se yi rah me tin den
yok sun bı rak ma sı dır’ ve bu an lam çer çe ve si söz lük-
ler de ve tef sir ler de ko run muş tur. Oku yu cu ya kav-
ram la rın içe ri ği ni yan sıt ma da ma hir olan Esed de
bu ke li me ye, ge nel lik le ‘(Al lah ’ın rah me tin den)
red de dil mek, iyi olan her şey den mah rum bı ra kıl -
mak, ka bul et me mek (re ject, ba nish, be reft)’44 ma-
na sı nı ver miş, çok az yer de, ‘la net (cur se)’45

kar şı lı ğı nı kul lan mış tır. Bu kav ra mın da Türk çe’ ye
ak ta rıl ma sın da ay nı yak la şı mın ser gi len me di ği ni,
tek dü ze ve sa de bir çe vi ri esas alı na rak ‘la net, la-
net le mek’46 ke li me le riy le ye ti nil di ği ni gör mek te -
yiz. Ay rı ca bu kav ra mın çe vi ri sin de de çe liş ki li
an lam lar ve ril miş tir. Er türk ’ün ba zı kav ram la rın
di li miz de yer leş ti ği şek liy le ak tar ma yı ter cih et tik -
le ri ne da ir açık la ma sı nın47 en iyi ör nek le rin den bi-
ri si de ‘la net ’in çe vi ri sin de gö rül mek te dir.

Kav ram lar da ki tu tar sız ve so run lu çe vi ri dip-
not lar da da kar şı mı za çı kar. İslam li te ra tü rün de
‘ha dis’, ‘sa hih ha dis’, ‘mü te va tir ha dis’ ta bi ri ma hi -
yet ve içe ri ği bel li bir şeyi an la tır, mü el lif bu nu
‘aut hen tic tra di ti on’, ‘well-aut hen tic tra di ti on’,
‘Prop het’s fa mo us sa ying’ di ye ifa de et miş tir. Do la -
yı sıy la bu nun ye ri ne, söz ge li mi ‘doğ ru söz, doğ ru
ha dis’ ta bi ri ni ya da ter cü me de ol du ğu gi bi, ‘na kil’,
‘meş hur ha dis, gü ve ni lir ri va yet, sa hih na kil’48 ke-
li me le ri kul la nı la maz. Çok da ha da ğı nık çe vi ri ör-
ne ği, ‘Day of jud ga ment’ tam la ma sı na bir bi ri ne
ya kın üç ay rı yer de49 üç ay rı an lam (Yar gı Gü nü,
He sap Gü nü, Ce za Gü nü) ve ril me si, üs te lik üçün cü

an la mın yan lış ol ma sı dır. Bir ör nek de hu ku ki ifa-
de ler den ve re lim. Esed ’in Law, Is la mic Law ya da
Law of Is lam ke li me le ri ile ifa de et ti ği şey, bü yük
harf le, ‘Şe ri at’ ya da ‘İs lam Şeri a tı’ de mek tir ve o bu
kav ra mı özel lik le kul la nır, onun an la yı şın da hu kuk
ke li me si da ha dar an lam da ol du ğu için bu ke li me -
le re ‘hu kuk’ ya da ‘İs lam hu ku ku’ an la mı ve ril me -
me li dir. Bu nun ne de ni sa de ce 215. say fa da ki 120.
not oku na rak bi le an la şı la bi lir. Şayet kü çük harf le
(law) olur sa ona ‘hu kuk’ an la mı ve ri le bi lir. Mü ter -
cim ler bu ke li me nin çe vi ri sin de bir bir lik sağ la ya -
ma mış lar ve onu doğ ru çe vi ri ler50 ya nın da ‘hu kuk,
İslam Hu ku ku, sis tem, İsla mi ku ral lar/ka nun lar,
ka nun, Tev rat (hal bu ki mü el lif özel lik le ‘Tev-
rat/To rah’ de mi yor), Ya sa, il ke ler’ ola rak ak tar mış -
lar dır.51 Uzun cüm le ve ifa de ler de ser best çe vi ri
ola bi lir, ama bir de ese rin ori ji na lin de bir an la yış
ve onu yan sı tan kav ram sal sis tem var dır, bu nun as -
la göz ar dı edil me me si ge re kir di.

Esed ’in kav ram la rı özen le seç me tek ni ği sa-
de ce Kur ’anî kav ram lar için de ğil, di ğer dinî ge le -
nek ler için de ge çer li dir. Ör ne ğin, Hz. İbra him ’in
baş lat tı ğı dinî ge le ne ği sür dü ren pey gam ber ler
için ‘İb ra himî pey gam ber ler (Ab ra ha mic prop-
hets)’52 ta bi ri ni kul lan mış tır. Ne ya zık ki mü ter -
cim ler onu, ‘İb ra him so yun dan pey gam ber ler’
di ye çe vi re rek ta ma men fark lı bir an lam ile iliş-
ki len dir miş ler dir. Yi ne ay nı not ta ki ‘Ju da ic (Ya-
hu di)’ke li me si ni ‘İb ra ni’ di ye ak tar mış lar dır.
Hâlbu ki ara da ki far kı bi len Esed, ‘İb ra ni’ ma na -
sın da ‘Heb rew’ ke li me si ni kul la nır. Ni te kim baş -
ka yer ler de bu ke li me doğ ru ter cü me edil miş tir.53

Bir baş ka ör nek de Hı ris ti yan lı ğın ilk dö ne mi ni ya
da ilk ha li ni ta nım la mak için kul la nı lan ve Esed -
’in de bi le rek al dı ğı Ju de o-Chi ris ti an te ri mi dir.
An cak Kur ’an Me sa jı’n da bu te rim iki ay rı din ola-
rak çev ril miş tir:

-KK..  MMee  ssaa  jjıı’’nn  ddaa: (özel lik le, Ya hu di lik, Hris ti -
yan lık gi bi çı kış la rı iti ba riy le vah ye da ya nan din sel
ge liş me le rin et ki li ol du ğu böl ge ler de ya şa yan top-
lum la rın) (572/71. Te ri min ay nı mü ter cim ta ra fın -
dan doğ ru çe vi ri si için bkz.: 660/77, 728/6)

-DDooğğ  rruu  ssuu: (özel lik le, da ha ön ce ki Ju de o-Chris -
ti an/Ya hu di-Hı ris ti yan dinî ya pı lan ma ta ra fın dan
et ki len miş yer le şik böl ge le ri n…)
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Esed, Kur ’an ’ın me tin sel ya pı sis te mi ni, an la -
tım di li ni ve üs lu bu nu be tim le mek için kav ram lar
seç miş ve bu nu me al-tef sir de ba şın dan so nu na ka -
dar bü tün lük içe ri sin de de vam et tir miş tir. Bu sis te -
min söz sa nat la rı na ait par ça la rı al le gory ve
symbo lic (mü te şa bih), me tap hor, tro pic, fi gu ra ti ve
(mecâz), me tonym, spi ri tu al/physi cal me a ning/sen -
se, el lip tic; an la tım üs lu bu na ait par ça lar da fi gu re of
spe ech, pa rab le, idi o ma tic, se qu en ce vs.dir. Bu sis-
te min ana esas la rı nı Âl-i İmrân su re si 7. âye ti nin
tef si rin de ve Ap pen dix I’ de gö re bi li riz. Ma a le sef
ese rin Türk çe çe vi ri sin de, bu sis tem özen le ko run -
ma mış ve an dı ğı mız kav ram la ra ya fark lı an lam lar
yük len miş ya da bir bir le ri nin ye ri ne kul la nıl mış tır.
Bu ça lış ma nın sı nır la rı nı göz önü ne ala rak on lar
için den sa de ce al le gory yi ör nek ver mek le ye tin mek
zo run da yız.  Bu ke li me, ki mi yer de doğ ru (mü te şa -
bih, teş bih)54 ola rak çev ril miş ve çe vi re nin no tu ola-
rak ‘mü te şah bih’ an la mı na gel di ği55 özel lik le
be lir til miş ken, ço ğu yer de ‘tem sil, tem si li an la tım,
mecâz, ta bir, tas vir, kıs sa’56 şek lin de ak ta rıl mış tır.
He men he men yu ka rı da ki te rim le rin hep sin de ay -
nı du rum söz ko nu su dur. Açık la ma lar da kul la nı lan
ede bi ta bir ler de de bir lik te li ğin ol ma dı ğı ya da ede-
bi yat di li ne uyul ma dı ğı na da ir bir mi sal le bu ko nu -
yu nok ta la ya lım. Esed ’in so ru cüm le le ri nin in ce ve
de rin ya pı sı için ‘rhe to ri cal qu es ti on (be liğ so ru)’
ifa de si ni mü ter cim ler, bir yer ha riç,57 ‘be la ğat so ru -
su’, ‘be la ğat ge re ği so ru’, ‘be la ğat ge re ği olan so ru’,
‘üs lup ge re ği so ru’58 gi bi ede bi dil de pek kul la nıl -
ma yan ifa de ler le çe vir miş ler dir. ‘Be la ğat lı so ru’59

şek lin de ki çe vi ri le ri bun la ra kat mı yo ruz. Kı sa ca sı,
Kur ’an Me sa jı’ın da ki baş ta mü te şa bih ve mecâz ol -
mak üze re edebî ta nım sal ya pı nın tam yan sı tı la ma -
dı ğı ka na a tin de yiz. Hâlbu ki say dı ğı mız ede bi
te rim ler, bu ese rin ru hu nu oluş tu ran sis te mi or ta ya
ko yar, on la rın ayır dı na va rıl ma dan Esed ’in hem
Kur ’an an la yı şı hem de Kur ’an ’ı an la ma ve yo rum -
la ma me to du (icâz, ha kikât-mecâz ay rı mı, mü te şa -
hih, de yim sel an la tım vs.) an la şı la maz.

IV. AN LA MIN DOĞ RU
YAN SI TI LA MA MA SI YA DA
İNCE LİK LE RİN VUR GU LA NA MA MA SI

Esed, iman ve in kar ol gu su nu in sa nın psi ko lo jik sü-
re ci ola rak gör müş ve bu nu an la ma yan sıt mış tır. Bu
bağ lam da, ke fe re/kâfir ol gu ola rak, ‘in ka ra şart lan -

mış ol ma, ka rar lı ol ma (bent on)’, âme ne/mü’ min
ise ‘ima na eriş me (at ta in to fa ith)’dir. Mü ter cim ler
ke fe re kö kü ile il gi li çe vi ri ler de ço ğun luk la met ne
uy mak la bir lik te ba zen ‘in ka ra kal kış ma, in kar et -
me, in ka ra yel ten me’60 gi bi il gi siz kar şı lık lar ver-
miş ler, da ha ga ri bi ise ay nı ifa de yi tek bir âyet te
ve ya peş pe şe ge len iki âyet te bir doğ ru bir yan lış61

çe vir miş ler dir. Âme ne kö kü nün tü rev le rin de de
met ne uy ma il ke si ne her za man ri a yet et me miş -
ler,62 ay nı şekil de ba zen peş pe şe ge len iki âyet te
bi le fark lı an lam63 ve re bil miş ler dir. Yi ne Esed ’in
za le me ke li me si ni ‘bent on wrong do ing (kö tü lü ğe
şart lan mış)’, ke zi be ke li me si ni ‘bent on gi ving the
li e’ ola rak çe vi rir ken, Türk çe’ ye da ha ha fif vur guy -
la ‘(kö tü lü ğe eği lim li ol mak, zul me ni yet li ol mak,
ya lan la ma ya kalk mak)’64 şek lin de ak ta rıl mış tır.
Hal bu ki bir şeye ‘şart lan mak’, ‘eği lim li ol mak’ tan
çok da ha ile ri ve ka tı bir dü ze yi an la tır.

Bir in ce lik vur gu su kay bı da ca u se ke li me sin -
de dir. Esed Al lah ’ın fi il le ri ni il gi len di ren ko nu lar -
da, söz ge li mi ‘Al lah yap tı...’ gi bi doğ ru dan Al lah ’a
at fe di len ifa de ler de in ce bir ay rı mı esas alır. Za hir
an la mı, “Gök le rin ka pı la rı nı aç tı k” ifa de si ni, “Gök-
le rin ka pı la rı nın açıl ma sı nı sağ la dık (We ca u sed
the ga tes of he a ven to open...)” di ye çe vir miş tir.6

Böy le ce o, bir çok fi il için ‘ca u se (sağ la mak, ne den
ol mak)’ ke li me si ni kul la na rak Al lah ’ın olay la rı biz-
zat yap ma dı ğı nı, on la rın ol ma sı na im kan ver di ği ni
ve ya ne den ol du ğu nu be lirt mek is te miş tir. Yi ne
ona gö re, Al lah ’ın ‘in san la rın kalp le ri ni mü hür le -
me si, gel me si, ge tir me si, yol gös ter me si, sap tır ma -
sı, ya ka la ma sı’ gi bi ifa de ler de O’ nun böy le ka rar lar
ve ey lem ler de bu lun ma sı, koy muş ol du ğu ta bi i ya-
sa la rın ve psi ko-sos yal il ke le rin (sün ne tullâh) me-
câzlı ve kinâye li an la tı mın dan iba ret tir. Yok sa
Al lah in sa na ge lip kal bi nin üze ri ne mü hür bas maz,
ama sün ne tullâha uy ma yan dav ra nış lar ser gi le yen -
ler so nun da bu ha le ge lir ler de mek tir. Do la yı sıy la
so nuç lar Al lah ’a iza fe edil miş tir. An cak ese ri Türk-
çe’ ye ak ta ran lar bu in ce ay rı ma dik kat et me ye rek,
ca u se fi i li ni dik ka te al ma dan ne re dey se bü tün il gi -
li ifa de le ri doğ ru dan Al lah ’a nis pet ede rek çe vir -
miş ler dir.66 Bir ör nek le far kı gö re lim:

-Si zi ço ğal tıp yer yü zü ne ya yan da O’ dur; (Mü-
minûn 79)
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-Si zin yer yü zün de ço ğal ma nı zı sağ la yan O’ -
dur; (ca u se ke li me si nin an la mı nı he sa ba ka ta rak) 

Eleş ti ri de ki hak lı lı ğı mı zı bel ge le mek için peş
pe şe ge len iki âye tin çe vi ri sin de mü ter ci min bi rin -
de söz ko nu su ke li me yi he sa ba kat ma sı bi rin de de
gör me me si ne ör nek ve re lim:

1111--  Biz de sel ler gi bi akan bir su ile gö ğün ka-
pı la rı nı aç tık 1122--  ve top ra ğın pı nar lar ha lin de fış-
kır ma sı nı sağ la dık ki su lar ön ce den be lir len miş bir
ama ca hiz met et sin:... ((54 Ka mer 11-12. (11. âyet-
te ki ka pı la rı nı aç tık kıs mı, ka pı la rı nın açıl ma sı nı
sağ la dık ol ma lıy dı. Su re nin 15. âye tin de de 11.
âyet te ki du rum var dır))..

V. YAN LIŞ LAR-EK SİK LER
Bir çe vi ri de far kı na var ma dan yan lış lar ve ek sik -
lik ler ola bi lir. Ba sım aşa ma sın da ki tek nik ha ta la rı
bu nun dı şın da gö rü yo ruz. Yi ne de çe vir men-  ler -
den kay nak la nan ha ta lar ve ya yan lış lar, dü zel til -
me si di le ğiy le or ta ya ko nul ma lı dır. Bu amaç la
tes pit ede bil di ği miz ba zı yan lış çe vi ri le ri doğ ru su
ile bir lik te Tab lo 3’te sun mak is ti yo ruz.67

Mü ter cim le rin met nin ori ji na li ne ay kı rı ter-
cih le rin den bi ri si de Türk çe çe vi ri ler de ge le nek sel
ha le ge len ifa de le ri ter cih et me le ri dir. Söz ge li mi
Esed ’in de yim ka bul ede rek ‘onun bil di ği ve bil-
me di ği’ ya da ‘onun bil di ği ve on dan giz li olan (can
be per ce i ved by him and such as are hid den from
him)’ di ye çe vir di ği, bey ne ye dey hi ve bey ne hal-
fi hi ifa de si ni on lar, ‘önün den ve ar dın dan’68 şek-
lin de çe vir miş ler dir ki, mü el li fin kas tıy la hiç bir
il gi si yok tur. Kur ’an’ da sık ça rast la nan elem te ra
so ru su nu mü el lif, ‘Art tho u not...’ di ye an lam lan -
dır mış, mü ter cim ler de ba zen ge le ne ğe uya rak ‘...
gör me din mi, gör mü yor mu sun?’69 ba zen de doğ ru
ola rak, ‘bil mez mi sin, ha be rin yok mu?’70 şek lin de
çe vir miş tir. Âyet ler de çok sık kul la nı lan edat ve
harf ler den me se la in ne nin kar şı lı ğı ola rak vur gu
için kul la nı lan be hold, ve ye ri ne kul la nı lan but, lâ,
bel vs. için kul la nı lan ye a, then, ve rily, lo, nay ke-
li me le ri sık sık san ki cüm le ler de yok muş gi bi çe vi-
ri ler ya pıl mak ta dır.71 Bir de bir çok yer de ke li me
ya da cüm le ek sik lik le ri var dır. Bun lar bir zuhûl
ese ri unu tul muş ya da ek sik bı ra kıl mış ola bi lir.
Esed ’in Ömer Muh tar’ la gö rüş me di ği ne da ir yan lış

bil gi (s. ıv) dik kat ten kaç mış ol ma lı dır. Önem li
gör dü ğü müz ba zı ör nek le ri Tab lo 4’de sı ra la -
dık.72

Bu ra ya ka dar tak dim et tik le ri mi zin dı şın da,
tes pit et ti ği miz ba zı yan lış ya zım la rı da aşa ğı da
Tab lo 5’te gös ter dik.

VI. TÜRK ÇE’ NİN KU RAL LA RI NA UY GUN 
OL MA YAN İFA DE LER

İnce le mek te ol du ğu muz bu ese rin Türk di li nin ku-
ral la rı na aza mi de re ce de uy du ğu nu ifa de ede rek bir
hak kı tes lim ede lim. Yi ne de ba zı yan lış lık lar göz-
den kaç ma mak ta dır. Me se la, bir çok me a lin Türk çe
ba kı mın dan sı nıf ta kal dı ğı ‘ne... ne de...’ ka lı bı nın
kul la nı mın da, Kur ’an Me sa jı da yer yer ay nı ko nu -
ma düş müş tür. Bir cüm le de yük lem, he men bu ka-
lı bın ar dın dan ge li yor sa olum lu ol ma lı dır.76 Fa kat
şu ör nek ler de gö rül dü ğü gi bi yük lem olum suz -
dur.

On lar dan hiç bi ri ni ne dost, ne de hâmi edin-
me yin. (Nisâ 89)

Ve o kan di lin ya kı tı, ne do ğu da ne de ba tı da
eşi ne rast lan ma yan. (Nûr 35)

...dö ne rek ka çar lar ve ne ken di le ri ni ko ru ya -
cak ne de yar dım ede cek kim se bu la maz lar. (Fe tih
22)

...ve ne (ya kı cı bir) gü neş, ne de şid det li bir so -
ğuk gör me ye cek ler. (İnsân 13)77

Ka ra rı oku yu cu ya bı ra ka rak şu cüm le de tek-
rar la nan ‘eden’ ke li me si ne dik kat çek mek le ye ti ni -
yo ruz: “Pey gam ber ’in ise, bü tün in san lı ğa hi tap
eden ev ren sel bir me saj teb liğ eden ilk ve son pey-
gam ber ol du ğu nu îma eden bir ifa de ”.78

SO NUÇ
Kur ’an ’ın me al ve tef si ri ni yap mak, il mi ça lış ma lar
için de en zor ve bir o ka dar da ti tiz lik is te yen ça-
lış ma ala nı dır. Te lif edil miş me al ve tef sir le rin
Türk çe’ ye ter cü me edil me si de bü tün zor luk la rıy -
la be ra ber ye ni bir me al ve tef sir ça lış ma sı ka dar
zor lu bir fa a li ye ti ge rek ti rir. Ça lış ma mız da eleş ti -
rel açı dan ele al dı ğı mız Kur ’an Me sa jı ad lı çe vi ri -
de bu gay re tin gös te ril di ği aşi kar dır.79 Bu
ba kım dan o, Türk çe’ de ki me al ve tef sir li te ra tü rü -
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ne öz gün bir kat kı ol muş tur. El bet te bun da mü el -
lif ka dar ol ma sa da mü ter cim le rin şah si pa yı bü-
yük tür. Bu ra ya ka dar di le ge tir di ği miz ve so mut
ör nek le ri ni ge rek me tin için de ge rek se Tab lo 1-
5’te gös ter di ği miz eleş ti ri ler le il gi li ola rak ge nel bir
de ğer len dir me de şun la rı söy le ye bi li riz: Kur ’an
Me sa jı gü zel bir Türk çe’ ye sa hip ol mak la bir lik te
iki ay rı mü ter ci min ka le min den çık mış ol ma sı ve
ser best çe vi ri nin esas alın ma sı, ba zı prob lem le ri
do ğur muş tur. İki mü ter cim de ken di için de ay rı
bir üs lu ba sa hip tir ve bu ese rin ge ne lin de uyum-
suz lu ğa ne den ol muş tur. On la rın ara sın da ki dil ve
üs lup fark lı lık la rı so run la rı da ha da bü yüt müş, ese-
rin İngi liz ce’ de ki ifa de tar zı nın (an la tım üs lu bu)

ve kav ram sal bü tün lü ğü nün Türk çe’ ye sağ lık lı bir
şekil de yan sı tıl ma sı na da en gel ol muş tur. Bu tec rü -
be, çe vi ri le rin ya tek ka lem den çık ma sı ya da çok
iyi bir re dak si yon la bü tün lü ğü nün sağ lan ma sı nın
ge rek li li ği ni bir kez da ha gös ter miş tir.80 Ni te kim
bun dan ön ce ya yın lan mış olan ve bir den çok mü-
ter ci min çe vir di ği ki tap lar da bu tür so run lar ol-
duk ça çok tur. Do la yı sıy la bu ça lış ma ay nı za man da
ge nel an lam da Türk çe’ ye çe vi ri fa a li ye ti ne kat kı
ya pa bi lir. Son ola rak be lir te yim ki, Kur ’an Me sa -
jı’ nı bu ma ka le nin ko nu su bağ la mın da in ce ler ken,
ki tap üze rin de yaz dı ğım not la rın bir kıs mı na bu ra -
da yer ver dim, ar zu edi lir se o nüs ha la rı mü ter cim -
le re ver me ye ha zı rım.
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Enâm 132; 8 Enfâl 60; 15 Hicr 65; 42 Şûrâ 21; 95
Tin 7; 98 Beyyine 5; 107 Mâûn 1; 109 Kâfirûn 6.
Ethics/ehtik kelimesi ‘ahlak felsefesi, etik’, moral
ise ‘ahlak’ anlamına gelir. (Doğan Özlem, Etik -
Ahlak Felsefesi, İst. 2004, 13 vd.; Şahin Filiz,
“Ahlak Felsefesi”, Tabula Rasa, yıl 4, s. 12, Eylül-
Aralık 2004, 79 vd.

43. Krş.: 336/65, 481/104, 529/7, 530/8, 536/34,
549/115, 551/122, 572/78. Sayfa 586/7, 982, 1053
ve 1285/4, 97 Tîn 7’de doğru çeviri.

44. 2 Bakara 159; 4 Nisâ 118; 5 Mâide 13, 64; 7 Arâf
44; 11 Hûd 18, 60; 13 R‘ad 25; 24 Nûr 23; 33
Ahzab 57, 61, 68; 40 Ğâfir 52; 47 Muhammed 23;
48 Fetih 6.

45. 5 Mâide 78; 7 Arâf 38; 28 Kasas 42.

46. 4 Nisâ 47, 52, 118; 5 Mâide 13, 64; 7 Arâf 38, 44;
9 Tevbe 68; 11 Hûd 18 (bu âyetin notuyla açık
çelişki), 60; 13 Ra‘d 25; 47 Muhammed 23. Doğru
çeviriler de vardır: 5 Mâide 78; 24 Nûr 23; 33
Ahzâb 64; 40 Ğâfir 52 (âyetin notuyla paralel,
doğru); 48 Fetih 6; 33 Ahzâb 57, 61, 64.

47. Ertürk, “Bir Çeviri Serüveni -Kur’an Mesajı ve
Muhammed Esed”, (A. Ertürk’le röp.), 51-52.

48. Kur’an Mesajı, 54, 1110, 1159, 1175 1235, 1245.
Ayrıca Tradition (hadis), tradition (rivayet, nakil)
ayrımına dikkat edilmediği yerler için bkz.: 598/67,
606/100.

49. 14 İbrahim 21, 512/62, 520/32.

50. 133/4, 306/129.

51. Notlar: 133/5, 140/27, 211/101, 215/120, 216/123,
289/104, 356/44, 367/82, 402/58, 706/5, 7, 792/49,
1054/4, 1131/5, 1149/10. Ayetler: 5 Mâide 48; 7
Arâf 150;  28 Kasas 44.

52. 1283/1.

53. Bkz.: 35/102, 97/32, 242/70, 465/44, 560/23,
617/43, 918/48.

Hebrew, yani İbrani kelimesi, Hz. Yakub’a kadar
olan dönemi, Judaic, yani Yahudi veya İsrail ise,
ondan sonraki dönemi anlatmaktadır.

54. 88-89. sayfalarda on bir defa, 935, 942/33, 1203,
1207/17, 1244/7, 8.

55. 1329’da T.ç.n. kısaltmasıyla düşülen not.

56. 9/18, 11/21, 12/22, 27, 28, 150/74, 267, 35/52,
583, 602/81, 873/20, 927/22, 931/45, 46, 933/52,
939/19, 962/33, 1182/9, 1226/10, 1248/9.

57. 213/106.

58. 585/4, 619/59, 644/120, 659/75, 730/14, 826/22,
943/38, 997/5, 999/21, 1003/35, 1040/28, 1177/12,
1181/2,  1243/3, 1244/8, 1285/4.

59. 401/54, 585/3.

60. 3 Âl-i İmrân 90 (bir sonraki ayette doğru çeviri
vardır); 4 Nisâ 84; 5 Mâide 72, 73; 282/44; 8 Enfâl
12, 25; 341/82; 9 Tevbe 80; 15 Hicr 2; 29 Ankebût
12.

61. 8 Enfâl 12. ve 15. ayetler; 48 Fetih 25.

62. 3 Âl-i İmrân 57; 8 Enfâl 12-15; 29 Ankebût 2, 4, 7,
9, 11-12, 52.

63. Örneğin 33 Ahzâb 69-70.

64. 7 Ârâf 162, 177; 21 Enbiyâ 3, 97; 663/95.

65. 2 Bakara 50, 57; 4 Nisâ 49; 5 Mâide 13; 6 Enâm
25, 39, 99; 7 Arâf 16, 57; 13 R‘ad 27; 14 İbrâhim
27; 22 Hac 16; 23 Müminûn 79; 25 Furkân 45; 36
Yâsîn 8-9, 66; 42 Şûrâ 49; 45 Câsiye 23; 50 Kâf 7;
53 Necm 43; 54 Kamer 11, 12, 15; 61 Saff 5; 69
Hâkka 11; 75 Kıyâmet 17; 80 Abese 21, 27; 87 A‘lâ
2.

66. Bir önceki dipnottaki ayetlerin çevirisine ve ayrıca
515/12. dipnota bakınız. Cause fiilini hesaba
katarak yapılan çeviriler için bkz.: 2 Bakara 57; 7
Arâf 57 (kısmen); 15 Hicr 19; 54 Kamer 12, 15.

67. Tabloda yer vermediğimiz ve düzeltilmesi gereken
başka anlam hataları vardır: Ayetler: 2 Bakara 88,
89, 91, 95, 238, 248; 3 Âl-i İmrân 3, 55, 59, 65, 73;
4 Nisâ 1, 7, 130, 139, 144; 5 Mâide 54, 97; 6 Enâm
7, 28, 63, 70, 73; 7 Ârâf 2, 20, 26, 29, 31, 45-50,
54, 62, 163; 8 Enfâl 5-6, 16, 19, 39, 41, 44, 49, 58,
60, 63; 9 Tevbe 7-11, 13, 26-29, 33, 74-78, 111; 10
Yûnus 90, 94; 11 Hûd 45, 56, 83, 100, 118; 12
Yûsuf 6, 51, 67; 13 R’ad 7, 9, 25; 14 İbrahim 2-3,
9, 32-33 (benzer içerikli 45 Câsiye 12. ayetin çe-
virisi daha doğru); 15 Hicr 1; 16 Nahl 63, 112, 120,
128; 17 İsrâ 1, 16, 25, 32, 39, 42, 49, 78; 18 Kehf
12; 19 Meryem 2-6; 20 Tâhâ 52, 99; 21 Enbiyâ 48-
51, 69, 80; 22 Hac 17, 73-78; 23 Müminûn 63; 24
Nûr 1-3, 31; 25 Furkân 1, 53, 55, 62, 77; 26 Şuarâ
2-9, 192-97, 225, 227; 27 Neml 48, 65, 75, 82; 28
Kasas 51-52, 59, 74; 29 Ankebût 23; 30 Rûm 4, 8,
13, 20-24, 30; 31 Lokmân 4-5, 25; 33 Ahzâb 21,
48; 34 Sebe 3-6; 36 Yâsîn 71; 37 Sâd 2-4, 7, 70,
72; 39 Zümer 6-19, 22-23; 41 Fussilet 2-9, 41-46;
53 Zuhruf 15, 22; 44 Duhân 7, 37; 45 Câsiye 2, 4,
12; 48 Fetih 6-8, 17; 49 Hucurât 3; 51 Zâriyât 20;
57 Hadîd 27; 58 Mücâdele 3, 7; 62 Cuma 8; 73
Müzzemmil 20; 75 Kıyâmet 14-18; 76 İnsân 1; 83
Mutaffifîn 2-4; 84 İnşikâk 2, 7, 9, 13; 93 Duhâ 7.

Notlar: 74/239, 89/5, 132/1,  195/44, 234/40, 266 ikinci
paragraf,  269/2 ve 3, 330/35 ve 40, 331/41,
356/44, 37/103-108, 380/138, 412/107, 428/49,
431/62, 434/73, 445/129, 456/9, 506/34, 538/55,
559/1-2, 560/7, 615/37, 623, 640/85, 674/39,
706/4, 716/52, 742/6-7, 793/52, 859/40, 1200/1.

68. 13 R’ad 11.

69. 2 Bakara 243; 4 Nisâ 44; 14 İbrahim 19, 24, 28; 16
Nahl 48; 22 Hac 63; 31 Lokmân 20, 31; 32 Secde
24; 36 Yâsîn 71.

70. 2 Bakara 246, 258; 4 Nisâ 77; 31 Lokmân 29; 89
Fecr 6; 105 Fil 1.

71. Bazı örnekler için bkz.: 2 Bakara 6, 30, 83, 133,
275; 3 Âl-i İmrân 4, 10, 19, 33; 5 Mâide 20; 7 Arâf
88, 206; 8 Enfâl 7, 36, 72; 11 Hûd 23; 18 Kehf 60;
14 İbrahim 13; 40 Ğâfir 10; 75 Kıyâmet 1-2, 19, 20,
26, 36; 79 Nâziât 14, 16; 80 Abese 11; 102
Hümeze 3-5.

72. Başka eksiklikler şunlardır: 213/106, 13 R’ad 31;
661/83; 36 Yâsîn 30; 905/34; 916/34, 39.

Her ne kadar Mustafa Öztürk, Enâm suresi 73. ayetteki
kavluhu’l-hakk ifadesinin İngilizce çeviride olmadığı
için Kur’an Mesajı’nın Türkçe çevirisinde de yer al-
madığını iddia etse de (Meal Kültürümüz, Ankara
Okulu yay., Ankara 2008, 110) bu, yanlış bir tespit-
tir. Söz konusu ifade mealde vardır, Türkçe çe-
virisindeki hata tam karşılığın verilememesinden
kaynaklanır.

73. Bu yanlış yeni baskılarda birçok yerde
düzeltilmişse de şu iki yerde hala vardır. Krş.:
336/62, 402/63.

74. Esed, bütün surelerin isimlerini tercüme etmiş ama
mütercimler bunu dikkate almamışlardır.

75. Şu ayetlerin çevirisinde de aynı durum vardır: 75
Kıyâmet 1; 81 Tekvîr 15; 84 İnşikâk 16; 90 Beled
1, 3.

76. Nitekim Ali Osman Koçkuzu da Kur’an Mesajı’nda
Lokman suresi 33. ayetin mealinde bu kalıbın yan-
lış kullanıldığını ifade etmiştir. (“Aziz Kur’ân ve
Kur’ân Mesajı Meâl-Tefsir Adlı Eserler Üzerine
Birkaç Söz”, Kur’an Mealleri Sempozyumu -İzmir
24-26 Nisan 2003- (Tebliğleri), DİB. yay., Ank.
2007, II,21).

77. Ayrıca bkz.: 29 Ankebût 22 (iki defa); 31 Lokmân
33; 876/25; 1034, 55 Rahmân 56; 57 Hadîd 22; 58
Mücâdele 17; 71 Nûh 23; 1308/2, 1333. Kalıbın
doğru kullanımı için bkz.: 32 Secde 29; 56 Vâkıa
19; 60 Mümtehine 3; 78 Nebe 23-24; 86 Târık 10;
87 A‘lâ 13.

78. 410/96.

79. Ahmet Ertürk de bu zorluğu kabul etmiştir. Bkz.:
Ertürk, “Bir Çeviri Serüveni -Kur’an Mesajı ve
Muhammed Esed”, (Ahmet Ertürk’le röp.), 51-53,
6-57; Nuriye Akman’ın Ahmet Ertürkle yaptığı rö-
portaj. Zaman Gazetesi, 16 Nisan 2005. Ayrıca
Uygar Dergisi’nin Muhammed Esed özel
sayısında, Kur’an Mesajı’nın editörü Kudret Büyük-
coşkun’un açıklamalarına (s. 62, 64) bakınız.

80. Bu yayınevinin de bir görevidir. Nitekim kitabın 6.
baskıda (2004) Nisa sûresi 45-51. âyetlerin olduğu
sayfada Türkçe metin doğru, ama Arapça metin
Enâm sûresi 138-142. âyetlerine aittir. Yanlışlık
fark edilmiş ve düzeltilmiştir.


