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Özet: 

İnsanlığın mazhar olduğu en büyük medeniyetlerinden birini oluşturan 
İslam medeniyeti Kur'an merkezli bir medeniyettir. Bu yüzden Kur'an-ı 
Kerim 'in doğru bir biçimde anlaşılması hayati bir önem arz etmektedir. Sorunun 
bilincinde olan alimlerimiz Kur'an'ın anlaşılması için daha erken dönemlerden 
"Me'ani'l-Kur'an", "İ'rabu'I-Kur'an", "sarf-nahiv" ve sözlükler konusunda 
ölümsüz eserler yazmışlardır. Ancak günümüzde Kur'an sahasında eser veren 
araştırmacılar yüce ecdadıınızın bize sunmuş olduğu bu zengin birikimden 
genelde gereği gibi yararlanamamaktadırlar. Sonuç ortadadır. Birçok Kur' an 
ayeti yanlış anlaşılmış ve dolayısıyla yanlış çevrilmiştir. Bu çalışma "~
Lealle" edatı bağlanımda yaygın olan hataların giderilmesini hedeflemektedir. 

Anahtar. Keliıneler: "~ - Lealle" Edatı, Kur' an, Anlam, Nahiv, Sarf, 
Sözlük, Tefsir. 

The Use and Definition of the Proposition "~-LAALLE" in the Qur'an 

Abstract: 

The Islamic civilization which constitııtes one of the most important 
civilizations hurnanity has ever seen isa Qur'an centered civilization. Therefore 
to understand the Qur'an correctly is of crucial importance. Our scholars, who 
were aware of such a problem produced everlasting works such as "Ma'ani 
al-Quran", "I'rab al-Qur'an", "morphology (sarf) - syntax (nahw)" and 
dictionaries. However, today, our scholars who stııdy topics on the Qur'an 
do not take into consideration such riches our noble ancestors bequeathed us. 
Consequently, most Qur'anic verses are rnisunderstood and rnistranslated. 
Our research ainıs at correcting widespread rnistakes in the cantext of the 
preposition of"~- Laalle". 

Key Words: " ~ - Laalle" Preposition, Quran, Meaning, Syntax, 
Morphology, Dictionary, Exegesis. 



Diyanet İlıni Dergi • Cilt: 49 • Sayı: 3 

Genel Düşünceler 

Kur'an-ı Kerim insanlığın mazhar olduğu son ilalll kelfundır. Yüce Allah, onu 
610-632 yıllan arasında son Peygamber Hz. Muhammed vasıtası ile öncelikle ilk na
zil olduğu topluma ve o dönemden itibaren de kıyametekadar gelecek bütün insanlığa 
Arapça olarak indirmiştir. Bu yüzden onun doğru anlaşılması büyük bir önem arz 
etmektedir. Doğru anlaşılabilmesi ise öncelikle inmiş olduğu Arap dilinin ve belağa
trnın en iyi bir biçimde bilinmesine ve Kur'an'ın ilk muhataplan olan Hz. Peygam
berin ve O'nun güzide aslıalıının onu anladıklan gibi anlaşılınasına bağlıdır. Buradan 
ortaya çıkan sonuç şudur: 

1. Arap dilini ve belagatini iyi bilmek, 

2. Kur'an'ı Hz. Peygamber'in ve onun güzide aslıalıının anladığı gibi anlamak. 

Erken dönemlerden itibaren alimlerimiz Arap dili ve belağatı konusunda çok 
değerli eserler yazmışlar ve onlan bizlere ulaştırmışlardır. Aynı şekilde müfessir
lerimiz de Asr-ı Saadet'ten itibaren Hz. Peygamber'in ve onun güzide aslıalıının 

', tefsirlerini/yorumlannı bizlere en doğru bir biçimde ulaştırmada son derece titiz 
davranmışlardır. O halde bizlere düşen, bize ulaşan bu değerli mirası gereği gibi 
incelemektir; çünkü Kur'an'ı doğru bir biçimde anlamak ancak ve ancak bu mirası 
değerlendirmemize ve incelerıiemize bağlıdır. Ancak üzülerek ifade edelim ki, biz
ler bu mirası gereği gibi değerlendirmekten uzak bulunuyonız. Elbette ki sonuçlar 
ortadadır: Birçok Kur'an ayeti, azımsanmayacak sayıdaki araştımıacılar tarafından 
yanlış anlaşılmıştır. Daha da önemlisi, hatalı anlamalanın hatalı biçimde okurlara 
da yansıtmalandır. İşte biz bu araştırmamızda alimlerimizin bize ulaştırdığı değerli 
mirası dikkate almamaktim ötürü ortaya çıkan hatalan incelemek istiyonız. Bu araş
tınııanıızda inceleme konumuzu "~ - Lealle" edatı ile sınırlamak istiyonız. 1 "~ 

- Lealle" edatını öncelikle Arap dili gramer açısından ele alacağız. Klasik dönemden 
itibaren Arap dili gramercileri edatların kullanımına özel bir önem vermişlerdir. Bu 
gramerciler arasında özellifle "~- Lealle" edatının anlamı ve kullanımı hakkında 
bilgi verenleri zikredeceğiz. 

"~" "lealle" nin " 0<:." "alle" kökünden geldiğini söyleyenler de vardır. "~" edatının kökü hak
kında daha fazla bilgi için bkz: Muhanırned bin Muhanırned M urteza ez-Zebidi, Tacıi 'T-Arus min 
Cevalıiri'l-Kamus, (tah: Alıdulkerim el-İzbavi), yay. Türasü'l-Arabiy, Küveyt- 1965, XXX/372; 
Muhanırned bin Abu Bakr bin Abdu'l-Kadir er-Razi, Mulıtaru's-Silıalı, yay. Dairatü'l-Meacim 
fi Mektebeti Lübnan, Beyrut 1946, s. 250; İbn Hişil.m, Ebı1 Muhanırned CemiHuddin Abdullah ~
Yusuf, Muğni'l-Lebfb an Kiitiibi'l-E'iirfb, (tah. ve şerh: Dr. AbdüllatifMuhanırnedü'l-Hatib), yay. 
Silsiletü't-Türase, W434-439. 
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Bazı gramerciler, değerli araştırmalarında "~ - Lealle" edatına aşağıda da gös
tereceğimiz asıl üç maııadan farklı anlamlar vermişlerdir. Mesela "Zaıı" ve "Şüphe" 
anlamını verenler arasında şu sözlük sahiplerini örnek gösterebiliriz: Hasan b. Kadim 
el-Muradi, el-Cene'd-Dani Fi Hurufi'l-Meani; Abu Bakr Muhammed b. Sehl ibn es
Sirac en-Nahvi el-Bağdadi, el-Usul Fi'n-Nahv. Bununla beraber gramerciler genel 
olarak üç farklı anlamına ve kullanımına dikkat çekmişlerdir: 

a) Beklenti ve Ümit, 

b) Sebebiyet, 

c) İstifham. 

Gramercilerimizden sonra sözlük yazarlarımızın çok değerli eserlerine yer ver
memiz gerekir. Gerçekten de alimlerimiz erken dönemlerden itibaren bu alanda çok 
büyük eserler meydana getirmişlerdir. 

Bu sözcükler incelendiğinde "~ - Lealle" edatının genel olarak üç farklı anlamda 
kullamldığı ortaya çıkar: 

a) Beklenti, 

b) Sebebiyet, 

c) İstifham. 

Fakat bu üç ana anlamla beraber bazılan "~ - Lealle" edatının şüphe ve zan an
lamlanna da dikkat çekmektedirler: İbn Manzfu, Lisanu'l-Arab; el-Cevheri, İsmail b. 
Hammad, es-Sihah, Tacü'l-Luğa ve Sıhahu'l-Arabiyye. 

Bu sözlüklerle ilgili yapmamız gereken en önemli değerlendirme şudur: 

1. Baktığımız bu sözlüklerden onu (10) "~- Lealle" edatını açıklarken Kur'an'a 
da atıflarda bulumnaktadır. Daha da önemlisi sadece bu sözlükler "~ - Lealle" edatı
na sebebiyet anlamını vermektedirler.2 

2 "LJ;.l - Lealle" edatı Allah'ın kitabında kullanıldığında bazılauna göre: ümit ve beklentiyi güçlendirme 
içindir. Diğer bir gruba göre ise sebebiyet anlammda kullanılır. 

";..s t.ı.t.ı:.... :w.J.ft-1 J\i.J cJ:Jı.J .,~.;..)!~~ı :i' ..ıS Jlli ,._..ıw .&ı .,.,ts ı).:...,~.;.. ı~ı (J..l ı:.\!". 
Bkz: Abu'l-Huseyn Ahmad b. Faris b. Zekeriyya, Mu'cemu Makayisi'/-Lıiğa, (tab: Abdu's-Selarn 
Muhammed Harun), Daru'l-Fikr, trs, IV/12-15; Abu'l-Hasan Ali b. İsmail b. Side el-Mursi, el- . 
Mu lıkamu ve '1-Muhitıı'/-A 'zam, yay. Daru'l-Kutubu'l-İlmiyya, (tab:Abdu'l-Hamid Hinravi), 
Beyrut 2000, I/97-98; Ümit, beklenti ve şüphe için, Kur'an'da zikredildiğinde sebebiyet anlammda 
kullanılmaktadır. Bkz: ... ;_.s~wl_.ıi!lı)<.:..ı.,L;..jğ.J~.J~.Jfl;.._;:i..JSı,şA.J ... İbn Menzur, 
Ebu Fadl Muhammed b. Celalurldin Mukrim el-Ensari (tab: heyet), Lisanu'l-Arab, yay. Daru Sadır, 
Beyrut trs, XI/607; Muhammed bin Muhammed Murteza ez-Zebidi, Tacıi'l-Anıs min Cevahiri'l
Kamus, yay. Türasü'l-Arabiy, Küveyt 1965, XXX/372. 
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2. Kimi sözlükler ise Kur'an-ı Kerim ayetlerine atıfta bulunmamaktadırlar. Do
layısıyla üstte de belirttiğimiz gibi "t);J - Lealle" edatına sebebiyet anlamı dikkatleri 

çekmemektedirler. 3 

Açıkça görülmektedir ki gramerciler ve sözlük yazarları "t);J - Lealle" edatı ile 

ilgili olarak üç farklı anlam tespit etmişlerdir. Önemli olan, söz konusu edatın metin
lerde ve ayetlerde hangi anlamda kullanıldığının belirlenmesidir. 

Biz bu araştırmamızda "t);J - Lealle" edatının yerimizin sınırlı olması nedeniy

le sadece Kur'an-ı Kerim'deki kullanımlan üzerinde yoğunlaşacağız. "t);J - Lealle" 

edatı Kur'an-ı Kerim'de 129 kez kullanılmıştır.4 Amacımız bu "t);J- Lealle" edatının 

geçtiği ayetlerde hangi anl~arda kullanıldığını belirlemektir. Bu konuda en önemli 

kaynaklarımız ecdadımızın bize miras bıraktığı tefsir kaynaklandır. Bu kaynaklar, 

bize Kur' an' ı Hz. Peygamber ve onun güzide ashabının (r.a.) aDladığı gibi anlamamı

za imkan vermektedirler. ilke olarak geçmişten günümüze dek en önemli tefsir kay

naklarını araştırmamızda esas alacağız. Bu yapılmadığı içindir ki birçok araştırmacı, 
birazdan ömekleyeceğimiz üzere küçümsenmeyecek sayıda Kur'an ayetini yanlış 

anlamışlar ve dolayısıyla birçok dile yanlış çevirmişlerdir. Yerimizin kısıtlı olması 

nedeniyle biz burada sadece Türkçe, Rusça ve İngilizce Kur'an çevirileri üzerinde 

odaklanacağız. Kur'an-ı I<erim'de 129 kez geçen "t);J - Lealle" edatının kullanını

larım geçmişten günümüze seçtiğimiz tefsir kaynaklanın incelediğimiz zaman söz 
konusu edatın kullammıyla ilgili olarak ş:ıı sonuca ulaşmış bulunuyoruz: 

. ' 
1. Sebep ifade etmek için 121 kez kullamlmıştır, 

2. Ümit ve beklenti olarak 6 kez kullamlmıştır,5 

3. Soru edatı olarak 2 kez kullamlmıştır,6 

Açıkça görülmektedir ki "t);J - Lealle" edatı bütün Kur' an' ı Kerim de ümit ve b ek

lenti dışında sadece sebep ifade etmek için kullamlmıştır. 

3 Bu edatın anlamına gelince istenilen veya korkulan bir şeyin beklentisini ifade eder. Bkz: Muhammed 
b. Abi Bekir b. Abdi'I-Kadir er-Razi, Mulıtaru's-Silıalı, yay. Dairetü'l-Meaciın Mektebetü Lübnan, 
Beyrut 1986, s. 189: ... ıjt.i.:öJ_,c--b~_,u_,:....).»yJtijillob_, ... ; İsınail b. Hammad el
Cevheri, es-Silıalı, Tacu '1-luğa ve Silıalıu '1-Arabiy, (Ahınad Abdu'l-Gafur Attar), 4.baskı, yay. Daru'l
İlın, Lübnan 1990, V/1774. 

4 Muhammed Fuad Abdü'l-Baki, Mu'cemıi'I-Miifelıres li-Elfazi'I-Kur'ani'I-Kerinı, Darü'l-Kutubü'I
Mısnyye yayınevi, Kahire h.1364, s.648-649; EISaid M. Badawi, Muhaınad Abdel Haleem, Arabic
Englislı Dictionaıy ofQur'anic Usage, Brill, Leiden-Boston, 2008, s.842; İsfahani, Ebu'i-Kasım el
Hüseyn ibn Muhammed, (Muhammed Halil İtani), ei-Mii.fredet fi Garibi'I-Kur'an, Daru'l-Ma'rife 
Yayınevi, Lübnan 2005, s. 454-455. 

5 Hud, 11112; el-Enbiya, 211111; el-Ahzab, 33/63; eş~Ştlrii, 42/17; et-Taliik, 65/1; Abese, 80/3. 

6 El-Kehf, 18/6; eş-Şuarii, 26/3. 
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Hal böyleyken incelemeye konu olan dillerdeki araştırınacılar tefsir kaynaklan
ınıza başvurma konusunda gereken özeni göstermedikleri için sebep ifade etmek için 
kullanılan "~ - Lealle" edatını "umulur ki, belki" anlamında yanlış çevirmişlerdir. 
Aşağıda konuyu daha iyi izah edebilmemiz için bazı örnekler sunacağız: 

Örnek 1: Bakara, 2/183. 

-. ·•~ ·.~t.1·.~ı·.~ · -. ~ı 1::. ~~·~ı ~~·.1;.. ~ 1 ~-ı-· ~ı ı-.~~ w 
UJ9-ı.J r---' ~ ı.» ı.J:L c.:r- . - (" • r-::- . - ..Jol-4 U:l. 'T-l • 

Ey iman edenler! Allah' a karşı gelmekten sakınınanız için oruç, sizden öncekilere 
farz kılındığı gibi, size de farz kılındı.7 (Diyanet İşleri Başkanlığı). 

Açıkça görüleceği üzere Diyanet İşleri Başkanlığı çevirisi ayete "~ - Lealle" 
edatına sebep anlamı vererek onu doğru bir biçimde çevirmiştir. 8 Ancak şimdi suna
cağıınız çeviriler bu konuda başanlı olamaınışlardır: 

a. Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı gün

lerde farz kılındı. Ola ki korunup sakınırsınız.9 (Celal Yıldırım) 

b. Ey iman edenler, sizden öncekilere yazıldığı gibi, oruç, size de yazıldı (farz 
kılındı). Umulur ki sakınırsınız. 10 (Ali Bulaç) 

7 El-Bakara/183, Heyet, Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an-ı Kerim Metili, yay. Özgün Matbaacılık San. 
Ve Tic. A.Ş., 12.baskı, Ankara 2006. Ayrıca müfessirleriınizin bu ayete sebebiyet anlıimı veren bazı 
müfessirler için bkz: Mukatil b. Süleyman, Tefsinı Mukatil b. Süleyman, yay. Müessesetü't-Tarihi'l
Arabiy, (V cilt), Lübnan 2002, I/160; Et-Taberi, Ebu Ce'fer Muhammed ibn Cerir, (tah: et-Turkiy, 
Abdullah ibn Abdu'l-Muhsin), Tefsinı't-Taberi, Camiu'l-Beyan An Te'vili Ayi'l-Kur'an, Daru Hicr 
Yayınevi, Birinci Baskı, Kahire 2001, III/156; er-Razi, Fahruddin Muhammed İbn Ziyiiuddin Ömer 
ibn el-Hüseyn el-Kureşi, Tefsinı 'l Falıri'r Razi, Tefsiru'l Kebir Mefatilıu'l Gayb, D anı '1-Fikr, Beyrut 
1981, (1-XXXII), V/76; es-Sabuni, Muhammed Aliyy, Safvetu't-Tefasir, (1-ill cilt), yay. Daru'l-Fikr, 
Lübnan 2001. I/1 08; El-Alil.si, Şihubuddin es-Seyyid Muhammed, Ruhu '1-Meani,fi Tefsiri '!-Kur 'ani '1-
Azim ve 's-Seb 'i '1-Mesani, (1-:X:X:X cilt), yay. Daru't-Türasü'l-Arabiy, Lübnan trs, II/57; Abu'l-Hasan· 
.Ali b. Ahmed el-Vahidi, el-Vecizfi Tefsiri'l-Kitabi'l-Aziz, (ll cilt), !.baskı, yay. Dıirıı'l-Kaleıİı, Lübnan 
1995, I/150; Es'ad Mahmud Hurnmad, Eyserü 't-Tefasir, 4. baskı, yay. Mecmeu'l-Luğati'l-Arabiy, (ill 
cilt), Süriye 2009, I/82. 

8 Ayrıca bkz: Salih Akdemir, Son Çağrı Kur'an, yay. Arıkara Okulu, Ankara 2009; Hasan Basri Çan
tay, Kurtin-ı Hakim ve Metil-i Kerim, yay. Mürşid Çantay, (lll cilt), İstanbul 1980; Muhammed Esed, 
Kur'an Mesajı Meal- Tefsir, (çev: C. Koytak; A. Ertürk), yay. İşaı:et, İstanbul 2002; Abdilibaki Göl
pınarlı, Kur'lin-ı Kerim ve Metili, yay. Remzi Kitabevi, İstanbul 1955; Süleyman Ateş, Kur'lin-ı Kerim 
ve Yüce Metili, yay. Kılıç Kitabevi, Arıkara 1982; Talat Koçyiğit, İsmail Cerrahoğlu, Kur'an-ı Kerim 
Meal ve Tefsiri, yay. Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, Ankara 1985; Salih Parlak, Bilgi Toplumuna 
Doğnt Kur'lin-ı Kerim Meal Tefsiri, yay. Ek- BİL Matbaası, İstanbul2001; Hüseyin Atay, Kur'lin-ı 
Kerim ve Türkçe Anlamı (Meiil), yay.'SEK, Ankara 1995; Hakkı Yılmaz, Niizul Sırasına Göre Necm 
Necm Kur 'lin 'ın Türkçe M eti/i, yay. işaret, İstanbul 201 1; Sami Kocaoğlu, Apaçık Kur 'an ve Türkçe 
Hikmet/i Meali, yay. Zafer Matbaası, İstanbul2009; Ş. Piriş; Ö. N. Bilmen. 

9 Celal Yıldınm, İ/min Işığında Asrın Kur'an Tefsiri, (1-XI cilt) yay. Anadolu, İzmir 1986. 

10 Ali Bulaç, Kur 'an 'ı Kerim 'in Türkçe Anlamı, yay. Çıra, İstanbul trs. 
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c. Ey iman sahipleri! Oruç sizden öncekiler üzerine yazıldığı gibi sizin üzerinize 
de yazılmıştır. Bu sayede korunınanız umulınaktadır. (Yaşar Nuri Öztürk)11 

d. Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetiere farz kılındığı gibi 
size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz. 12 (Diyanet Vakfı) 

Sunacağımız İngilizce çeviri de ayeti doğru çevirmiştir: 

O ye who believe! fasring is preseribed to you as it was preseribed to those before 
you, that ye may (learn) self restraint. 13 (Abdullah Yusuf Ali) 

T~kçedeki "belki, olabilir, şans eseri, umulur ki" gibi kelimelerin Rus dilinde 
karşılığı "Mo)KeT 6biTb, 6b1Tb MO)KeT, aBOCb, B03MO)KHO, no)Karryll''dır. Fakat Rus 
dilinde yayınlanan mealierde genelde "Mo)KeT 6b1Tb! 6biTb MO)KeT" ifadesi kullanı
lır. Rus dilinde sebebiyeri bildiren kelimeler ise: "tJ.To6bı, tJ.To6, p;a6bı, p;mı, p;mı TOro 
tJ.To6, p;mı Toro tiT06bı, 3aTeM tJ.To6, 3aTeM tiT06bı, pap;n:, c TeM tJ.To6, c TeM tiT06bı" 
gibi lafızlardır. 

Bu kısa bilgiyi verdikten sonra şimdi biz burada Rusça mealieri de zikretmek is
tiyoruz. 

İlk önce yanlış tercüme edilen mealieri ele almak istiyoruz: 
\ 

a .... Tipep;ırn:caH BaM llOCT TaK )Ke, KaK OH npep;ırn:CaH TeM, KTO 6bm )];O Bac,.-
MO)KeT 6b1Tb, Bb! 6yp;eTe 6oro6mi3HeHHbı!·, TIOCT BOCiliiTbiBaeT H JKPellllileT BaınH 

'\ 
p;ynrn.14 (Abd es-Salam el-Mansi ve Sumeyya el-Afifi, Tafsir al-Koran, el-Muntahab, 
1999). 

b. O Te, KOTOpbıe JBepoBamı:! BaM npep;ırn:cırn nocT, nop;o6Ho TOMY, Kaı<: OH 6bm 
npep;ırn:cırn BamHM npep;rnecTBeHHHKaM,- 6b1Tb MO)KeT, Bbi YCTPamHTecb.15 (Kuliyev 
Elmir Rafaeloğlu, Koran, 2002). 

C. 0 Bb!, KOTOpbie JBepOBaJIH! BaM npep;ırn:CaH UOCT, nop;o6HO TOMY, Kaı<: OH 6bm 
npep;ırn:cırn TeM, KTo )KIDI p;o Bac,- 6b1Tb MO)KeT, Bbi CTaHeTe 6oro6mı3HeHHbiMH (Os

manav Magomed- Nuri Osmanoviç, Koran, 1995) 

ll Yaşar Nuri Öztürk, Kur 'an-ı Kerim Meali, yay. Yeni Boyut, İstanbu120 ll. 
12 Ayrıca bkz: A. Metin Saruhan, Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali, yay. Erkarn Matbaası, 2012; Mustafa 

Yıldız, Son Mesaj, Kur'an-ı Kerim 'in Türkçe Meali, yay. İşrak, İstanbul2007; Abdullah AtifTüzüner, 
Kur'tin-ı Kerim ve Türkçe Meiili, yay. Yağmur, İstanbıill970. · 

13 Abdullah Yusuf Ali, An English İnterpretation ofHoly Quran Witlı Full Arabic Text, yay. Sh. Muham
mad Ashraf, Pakistan- 1985. 

14 Tercümesi: ... belki de ... 

15 Tercümesi: ... belki korkarsınız. 
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d. 0 Te, KOTOpbıe )'Bepomurn:! IJpeAf!HCaH BaM IIOCT, TaK )Ke Ka:K OH ııpeAf!HCaH 
TeM, KTO 6huı .rı;o Bac, - MO)KeT 6hiTh, Bhi 6y.rı;eTe 6oro605I3HeHHbıP6 (Kraçkovskiy İg
natiy Yulianoviç, Koran, 1963) 

Başanlı olan mealler ise şunlardır: 

a. 0 Bhl, KTO BepyeT! IJpeAf!HCaH IIOCT BaM, 

b. Ka:K OH ııpeAf!HCaH 6buı ,ı:ı;IDI Tex, KTO 6buı .rı;o Bac, 

c. qTo6 6narotıecme MOrJIH Bhi o6pecTII (Porohova İman Valeriya Mihaylovna, 
Koran, 1991) 

d. O Te, KOTOphıe )'BepoBaJII:I! IIpeAf!HCaH [ côe.JUlH o6RaameJlbHbt.M] BaM ( A.tuıaxo.M) 
IIOCT, Ka:K OH (6bi.Jl) ııpeAf!HCaH TeM (o6lu,wuıM), KOTOpbie 6biJIH ,ı:ı;o BaC, lfT06bi Bhl 
aTHM ocTeperJIHCh (A.tuıaxa) ['lmo6bt Bbt, 6yôy'lu JıoKopHbt.J.tu E.~tty u ucJZOJlHRR 

B03JlOJ/CeHHbte 11.~tt o6RaameJZbcmea, .J.tOZJZU omôaJZumbcR om coeepzueHUR zpexoe]! 

(Abu Adel, Koran, 2008). 

Örnek 2. Al-i İmran, 3/72. 

-.' ·-·~~t.ı.•- ·11 '.!tı· ı-.~~~~- 1 •--,-.. ~11 ı:. ·ı··ı- ~1~' -lwGSll ıq•.• ~!·.'~ ..::.ilw 
ı.J-""="..);! ~ ..)?o J~ J J'T" . J _JlA (.);:::" (.S""- UjJ c.Ş. - j-1!' -· _ U"' ı.JA ..,_.,ı..ı::ı "'J 

Ayeti yanlış tercüme eden mealler arasında şunlardır: 

a. Ehli kitabdan bir taife de şöyle dedi: "Varın o mümirilere indirilene güpe gündüz 
iman edin, Ahirinde de dönüb küfredin belki onlar da dönerler."17 (Elınalılı) 

b. Ehl-i kitaptan bir gün1h dedi ki: "Mü'minlere indirilıniş olana sabahleyin iman 
ediniz, akşamleyin de onu inkar eyleyiniz. Olabilir ki dönüverirler." (Ö. N. Bilınen) 

c. Kitap Ehlinden bir topluluk, (ayak takımlanna) dediler ki: Şuna (Muhamıııed'e) 
inananlara indirilene günün evvelinde inanın, günün sonunda inkar edin; ola ki (din
lerinden) dönerler. (C.Yıldınm) mealleri bulunmaktadır. 18 

16 Tercümesi: belki siz Allah'tan korkan biri olursunuz. Aynı şekilde bkz: Şidfar Betsi Yakovlevna, el
Koran, Tercüme ve Tefsirleri, 2003; Şuınovskiy Teodor Adanıoviç, Koran, 1995, Sablukov Gordiy 
Semönoviç, Koran, Muhammedi İtikadınm Kanuni Kitabı, 1879, Boguslavskiy Dınitriy Nikolayeviç, 
Koran, 1971. ~ 

17 Al-i İmran, 72. Bu ay eti kerimeye sebebiyet anlamı veren bazı müfessirleri zikretmek istiyoruz: Muka
til b. Süleyman, Tefsinı Mukatil b. Süleyman; I/284; el-Alfisi, Ruhu'l-Meani, III/199; eş-Şevkani, Kadi 
Muhammed b. Ali b. Muhammed, Fetlıü'l-Kadir, (tah. Abdurrahman 'Umayr), Daru'l-Vefa, Beyrut 
- 1997, (I-V), Beyrut 2005, I/578. 

18 Aynca bkz: A. Gölpınarlı; A. Fikri Yavuz, Kur 'an-ı Kerim ve İzalılı Meiili Alisi, yay. İhlas Matbaacılık 
ve Dağılun A.Ş., İstanbul1967; A. Metin Sarulıan; H.B. Çantay; Mustafa Yıldız; Salih Parlak; Hüseyin 
Atay; Abdullah AtifTüzüner; Sami Kocaoğlu; M. Esed; S. Ateş; A.Y. Ali; H. B. Çantay; Tejhimul
Kur'an; Diyanet Vakfı. 
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Ayeti doğru çevirenler: 

a. And a party of the People of the Scripture say: Believe in that which hath been 

revealed unto those who believe at the opening of the day, and disbelieve at the end 

thereof, in order that they may return. (Muhammed Marmarluke William Pickthal1)19 

b .... "İnananlara indirilene, günün başında inanalım, sonunda da inkar edelim ki, 

onlar da (inançlarından) dönsünler" ... 20 (Salih Akdemir) 

Rusça meallerde bu ayeti yanlış çevirenler arasında aşağıdakilerdir: 

a. qaCTb JIIO~eif Ihıcaınrn: rOBOpMT: "YBepyiiTe B TO, 'ITO HHCllOCJiatiO Bepyıo~, 

B Haqaııe .[Qffl H IIepeCTatlbTe BepHTb B KO~e ero. BbiTh MO)KeT, OHH o6paT.HTCH 

BCll.HTh."21 (Kuliev) 

b. M ecTb cpe~ mo~eif Ihıcaınrn: TaKHe, ıcro roBopın: 

"B bı Ha paccBeTe .fQffl YBepbTe B Kırnry", 

qTO TeM HHCllOCJiatıa, KTO B rocno~a YBepoBaıı (.ızym:oif)' 

B KO~e )Ke .[Qffl Bbl OTpeKIITeCb OT Hee -

KaK 3HaTh, 6h1Th MO)KeT, 6TpeKyTCH H oHH22 (Porohova) 

C. HeKOTOpbie H3 mo~eif Ihıcaınrn: rOB()pHT: "BepyiiTe B Haqaııe .[Qffl B TO, 'ITO 

HHcnocııaııo Bepyıo~, H OTpeKaifTecb B K:o~e .fQUI. BbiTh MO)KeT, OHH OTpeKYTCH 

(oT cBoeif Bepbı]".23 (Osmanov) 

d. M rOBOpMT napTHH H3 o6ıı~areııeif nırcaınrn:: "BepyiiTe B TO, 'ITO HHCIIOCJiatiO 

TeM, KOTOpbie YBepOBaJIH, B Haqaııe .[Qffl H OTpeKIITeCb B KO~e ero, - MO)KeT 6b1Tb, 

oHH BepeyTCH."24 (Kraçkovskiy) 

incelediğimiz Rus dilinde yazılan mealler arasında bu ayeti doğru anlayan bir 

meal yoktur. Üstte de gösterdiğimiz gibi, bütün mealler buradaki "~ - Lealle" eda

tına "belki" anlamı vermişlerdir. 

19 Muhammed Marmaduke William Pickthall, The Meanmg OJT!ıe Glorious K oran, yay. Mentor Books, 
New York- 1961. 

20 Aynca bu ayeti doğru çeviren: Hakkı Yılmaz. 

21 Tercümesi: ... belki geri dönerler. 

22 Tercümesi: ... belki, onlar da inkar ederler. 

23 Tercümesi: ... belki onlar (dinlerinden) dönerler. 

24 Tercümesi: ... belki onlar dönerler. Aynca bkz: Boguslavskiy; Sablukov; AbuAdel; Şidfar; el-Muntahab; 
Şumovskiy. 

~L--> 
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Örnek 3. el-A'raf, 7/57. 

;]!; 0;> ;.ı ~y..\! ~t:.ıl ;.ı Ufy\! ı;f!. ~;u;:.~ 4ı.;.;.. t::.ı.ı;f I~J,;;.. ~.J iş~ iii/ 1_,:!4 i:~:;JI (J,..J.! <,?~1 ).:, 

0.J~p.w .)'_,..ll &:.;~l ~ ~1~1 

a .... Olur ki, (bunu yeterince) düşünür de öğüt ve İbret alırsınız.25 (C. Yıldırım) 

b. . . . belki düşünür ders alırsınız. (M. Esed) 

c. . .. Her halde bundan ibret alırsınız. 26 (Diyanet Vakfı) 

Ayeti doğru çevirenler: 

a. And He it is Who sends forth the wiııds bearing good newsbefore His mercy, 
until, when they bring up aladen cloud, Wedrive it to a dead land, then W e send down 
water on it, then bringforth with it of fruits of all kin ds; thus shall W e b ring forth the
dead that you may be ınindful. (M. H. Shakir) 

b. Rahnıetİıliı:': önünde rüzgarları bir müjde olarak gönderen O' dur. Bunlar ağırca 
bulutları kaldırıp yüklendiğinde, onları (kuraklıktan) ölmüş bir şehre sürükleyiveririz 
ve bununla oraya su indiririz de böylelikle bütün ürünlerden çıkarırız. İşte biz, ölüleri 
de böyle diriltip çıkarırız.27 (A. Bulaç) 

Rusça mealler arasında ayeti yanlış tercüme edenler: 

a .... Taı<: H3Beı:ı;eM Mb ı II Mep'I'BbiX,- MO :>KeT 6biTb, Bb I OIIOMHIITeCb!28 (Kraçkovskiy) 

b .... TaK Mbı II Mep1'BbiX II3BeJJ:eM, 

(l1To6 BOCKpeCIITb na Cyı:ı: IIX); 

BbiTb MO:>KeT, ::rro aac ypa3JMIIT.29 (Porohova) 

C .... 6biTb MO:>KeT, Bbi 3aiiOMHIITe 3TO KaK Ha3IIJJ:aHIIe.30 (Osmanov) 

d .... BbiTb MO:>KeT, Bbi ııoWIHIITe Ha3IIJJ:aHIIe.31 (K.uliev) 

25 el-A'raf; 57. Burada "~ - Lealle" edatına sebebiyet anlamını veren bazı tefsirleri gösterrnek istiyoruz: 
et-Taberi, Canıiu'l-Beyan, X/255; Mukatil b. Süleyman, Tejsiru Mukatil b. Süleyman, II/42; et-Tabersi 
Ebü Ali Fadl, Mecnıeu'l-Beyaııfi Tefsiri'l-Kur'an, (I-X cilt), yay. Kitabfunış-i İslamiyye, Tahran 1966, 
IV/431; Ebu Cafer Muhammed b.el-Hasan et-Tusi, et-Tıbyanfi Teftiri'l-Kur'an, (I-X Cilt), Yay. Daru 
İhyai 't-Türasi'l-A.rabi, Beyrut, Trs, IV/431; Nasr bin Muhammed bin Ahmed bin İbriihlm es-Semerkandi, 
Balını'l-Ulunı, (I-III cilt), yay. Daru'l-Kutubu'l-İlmiyye, Lübnan 2006, I/548. 

26 A. Gölpınarlı bu ayette "~ - Lealle" edatına anlam verrnemiştir. Aynca Bkz: S. Ateş, A.Y. Ali; A. 
Metin Saruhan; Mustafa Yıldız; Abdullah AtifTüziiner; Sami Kocaoğlu; Tefiıinıul Kuran. 

27 A. Gölpınarlı; S. Akdernir; Salih Parlak; Hüseyin Atay; Hakkı Yılmaz. 

28 Tercümesi: ... belki kendinize gelirsiniz. 

29 Tercümesi: ... belki bu sizi akıllandınr. 

30 Tercümesi: ... belki siz bunu nasihat olarak aklınızda tutarsınız. 

3 İ Tercümesi: ... belki siz nasilıati hatırlarsınız. Aynca bkz: Boguslavskiy; Sablukov; Şumovskiy; Betsi 
Şidfar. 
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Ayeti doğru çevirenlerden ise sadece bir meal olmuştur: 

a. M (moJLbıco) ÜH [A.tuuıx]- ToT, KoTophlli rrocbınaeT BeTPhi (rıecyll{ue o6.1Ulıca), 
Ka:K pa,qocmyıo BecTh (o mo.Jtt, 'lmo 6yôem ôo:JICÔb), rıo CBoeM)' MHJiocepwııo. A 
Konı;a mm [eempa] ITOWffiMYT TIDKenoe o6na:Ko, Mbı roilliM ero Ha 6e3)J{H3Hemzyıo 
{aacyuuıueyJOj MeCTHOCTh, HH3BO)J;HM IIOCpep;CTBOM 3TOrO BO)zy {ÔO:JICÔb} M BhffiO)J;HM 
eıo [eoôoü] Bcmaı:e IIJIOlJ:bi. TaKMM )Ke o6pa30M Mbı Bhmep;eM M }'Meprrrnx (ua ux 

J.tazUJL) ( eJ(erıb Cyôa). (H amam npıu.ıep npueoôumcR), 'IT06hı Bhi rroııyımmı: IIOJib3Y 
oT sToro HaCTaBJieHIDI!32 (Abu Adel) 

Örnek 4. el-A'raf, 7/164. 
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Bu ayeti kerimeyi yanlış çevirenlerden bazılan: 

a. Ve içlerinden bir ümınet niçin Allah'ın beliilc edeceği veya şiddetli birazabile 
ta'zib eyliyeceği bir kavme vaaz ediyorsunuz dediği vakitovaizler dediler ki: Rabbı
mza itizar edebileceğimiz bir mazeret olmak için, bir de ne bilirsiniz belki Allah'tan 

korkar sakınırlar.33 (Elmalılı) 

b. Ve hani onlardan bir cemaat de dedi ki: "Allah Teaiii'nın kendilerini beliilc ede
ceği ve şiddetli bir azap ile muazzep kılacağı bir gürı1ha ne için nasihatta bulunuyor
sunuz?" Dediler ki: "Rabbinize karşı itizarda bulunmak için." Ve umulur ki, ittikada 
bulunurlar. (Ö. N. Bilmen) 

c. İçlerinden bir topluluk, "Allah'ın yok edeceği veya şiddetli bir azab ile 
azablandıracağı bir kavme neden öğüt veriyorsunuz ?" demişlerdi de, onlar da : "Rab
bımıza bir özür (beyan edelim) ve bir de belki Allah 'tan korkup kötülüklerden sakınır
lar diye (öğüt verme ihtiyacım duyuyoruz)", cevabında bulunmuşlardı.34 (C. Yıldırım) 

incelediğimiz meallerden sadece ikisi manayı doğru yansıtmıştır: 

... İçlerinden bir grup (cumartesi yasağım çiğııeyenleri engellemeye çalışanlara): 
"Allah'ın yok edeceği ya da (hiç değilse) çok şiddetli bir azap ile cezalandıracağı bir 
topluluğa ne diye öğüt veriyorsunuz ki ... ?" diye sorduklarında, onlar: "Rabbinizin 
katında sorumluluktan kurtulmak ve (yasağı çiğııeyenlerin) Allah bilincine varmala

rım (sağlamak) için .. ·; " diyerek karşılık verrnişlerdi.35 (S, Akdemir) 

32 Tercümesi: ... bu nasihatten faydalanabilmeniz için. 

33 El-A'riif, 164 .. 

34 Aynca bkz: H. B. Çantay; M. Esed; A. Gölpınarlı; S.Ateş; A.Y. Ali; A. Metin Saruhan; Mustafa Yıldız; 
Salih Parlak; Hüseyin Atay; Abdullah AtifTüzüner; Sanıi Kocaoğlu; Diyanet Vakfı, Tejlıimul-Kur'an. 

35 Aynca bkz: Hakkı Yılmaz. Aynı görüşte olan bazı müfessirler: Mukatil b. Süleyman, Tefsinı Mukatil 
b. Süleyman; W70; es-Seyyid Mulıammed Hüseyin et-Tabatabai, el-M"ıziinfi Tefsiri '!-Kur 'an, (I-XXII 
cilt), yay. Müessesetu'l-Alemi li'l-Matbuat, Lübnan 1997, VIW300. 
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Rusça meallere gelince yanlış olanlan şunlardır: 

a. M BOT CKa3a.ıı Hapo.ıı; II3 ımx: " IIoı:ı:eMY Bhi yseıı:ı;aeTe mo.ıı;e:H, KOTOphiX Amıax 
nory6IIT RJlli HaKroı<eT ClillhHh!M HaKa3aHIIeM?" ÜHII CKa3a.JIII: " ,ı::ı;mı OllpaB)l;llHIDI npep; 
Baı:IIHM rociTO)l;OM, II, MO)KeT 6biTb, OIIII 6y.ıı;yT 6oro6mi3HeHHbi!" (Kraçkovskiy) 

b. Kor.ıı;a )!(e HeKIIe II3 ımx CKa3a.JIII: 

"3aı:ı:eM Bhi yseıı:ı;aeTe Hapo.ıı;, 

KoTOphrn Amıax (3a.ıı;yMa.ıı) nory6IITh IIJih HaKa3aTh cyposo:H Kapo:H?", 

(OHII) oTBemmı:: "qTo6 onpasp;aThc5I npe.ıı; Bnaw>IKOH Baı:IIHM 

M p;aTh B03MO)KHOCTh IIM CTPaıniiThC5I Ero rnesa" .36 (Porohova) 

C. [BcnoMHII] TaK)Ke, KaK HeKOTOphie JIIO.ıı;II II3 IIX l:J:IICJia BOnpOIIIa.JIII: "Pa,I\H ı:ı:ero 
Bhl ı:ı:IITaeTe HaCTaBJieHII5I Jll0p;5IM, KOTOphiX nory6IIT IIJrn CypOBO HaKroı<eT AJiııax?" 
ÜHII oTBemmı:: "qT06hı onpas.ıı;aThc5I nepe.ıı; Baı:IIHM rocno.ıı;oM. ,ı::ı;a K TOMY )!(e, 6hiTh 
MO )KeT, OHII CTaHYT 6oro6o5I3HeHHhiMII". ( Osmanov) 

d. BOT HeKOTOpbie II3 HIIX CKa3a.JIII: "3aı:ı:eM BaM yseıı:ı;eBaTh mop;e:Ü, KOTOphiX 
Amıax nory6IIT RJIII no.ıı;seprneT T5I)KKIIM MYl:J:eHII5IM?" ÜHII CKa3a.JIII: "qT06hı 

onpasp;aTbC5I nepe.ıı; Baı:IIHM rocnop;oM. EbiTh MO)KeT, OHII YCTPaiiiaTC5I" .37 (Kuliev) 

Yine açıkça görülmektedir inceleme konumuz olan mealler arasında bu ayeti doğ
ru yansıtan meal bulunmamaktadır. 

Örnek 5. Yusuf, 12/62. 
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Ayeti yanlış çevirenler listesi: 

a. Yusuf, adaınlarına dedi ki: "Onlann ödedikleri zahire bedellerini yüklerinin içi
ne koyun. Umulur ki ailelerine varınca onu anlarlar da belki yine dönüp gelirler."38 

(Diyanet İşleri) 

b. Uşaklarına da dedi: Sermayelerini yüklerinin içine koyuverin belki ailelerine 
avcietlerinde anlarlar belki yine gelirler. (Elmalılı) 

c. Ve (Hazreti Yusuf) hizmetkarlarına dedi ki: "Onların sermayelerini, yükleri içi
ne koyuveriniz. Belki anneleri yanına dönüp gidince, onu bilirler ve umulur ki geri 
dönerler." (Ö. N. Bilmen) 

36 "(J;.l- Lealle" edatına 'imkfuı taİiıı:na' anlamını vermiştir. 
37 Burada da Rusça mealler "(J;.l- Lealle" edatına ''belki" anlamını vermişlerdir. Aynca bkz: Abu Ade!; 

Sablukov; Şidfar; Es-Saadi; Boguslavskiy; Şumovskiy. . 

38 Yusuf, 62. Açıkça görüldüğü gibi ayetin iki ;erinde "(J;.l_ Lealle" edatı geçmektedir. Dolayısıyla her 
iki "(J;.l - Lealle" edatını dikkate alacağız. 



Diyanet İlmi Dergi • Cilt: 49 • Sayı: 3 

d. Yusuf, uşaklanna, "Zahire bedellerini yüklerinin içine yerleştirin, belki aileleri
ne döndüklerinde anlarlar da yine (bize) dönüp gelirler." dedi.39 (C.Yıldınm) 

Doğru çevirenler arasında: 

a. Bunun üzerine Yusuf, hizınetçilerine: "Erzağa karşılık olarak getirdikleri mal
larını yüklerine koyun ki, ailelerine döndüklerinde onları bulsunlar (ve böylece tekrar 
erzak almak üzere Mısır'a kolayca) dönsün! er!" demişti.40 (S. Akdemir) 

b. And he said to his şervants: Put their money into theirbags that they may recog
nize it when they go back to theirfarnily, so that they may come back (M. H. Shakir) 

Rusça mealieri ele alacak olursak, yanlış anlam verenler arasında: 

a. M CKa3aJI OH CBOIIM CJiyraM: "fiOJIO:>KIITe TOBap IDi. B IDi. BhiOKlf, - MO%eT 6h1Th, 
Oiill Y3HaiOT, Kor.n;a B03BpaTRTCSI K CBOeH ceMhe, MO%eT 6h1Th, OHH BepHJTCSI!" (Kraç
kovskiy) 

b. CBOHM %e ceyraM OH CKa3aJI: 

"Bhl RM B ce.n;eJihHhie BhiOKH 

Mx (MeHOBoH) TOBap BJIO)l(HTe, 

qT06 o6HapJ)l(HJIH OHH ero 
\ 

TOJihKO TOr.n;a, Kor.n;a BepHJTCSI K CBOIIM Ce:t.IhSIM. 

EhiTh MO%eT, ::ıro IDi. 3acTaBIIT B03BpaTirfhcsı". (Porohova) 
\ 

C. [İ1ycy<J:>] BeJieJI CBOHM CJiyra:t.t: "fiOJIO:>KIITe IDi. [HCXO.n;HbrH] TOBap BO BhiOKlf. 
EhlTh MO%eT, Olfli, Kor.n;a B03BpaTRTCSI B CBOII CeMhH, YJHaiOT [UCXO.n;Hhrll TOBap] If 

BepHJTCsı [B ErmıeT]". (Osmanov) 

d. ÜH BeJieJI CBOHM cııyra:r.ı: "fiOJIO:>KIITe IDi. .n;eHhrn BO BhiOKlf, 'IT06hi OHH y3HaJIH 
O IDIX, Kor.n;a B03BpaTRTCSI K CBOIIM CeMhSIM. EhlTh MO%eT, OHH BepHJTCsı".41 (Kuliev) 

39 A. F. Yavuz; H. B. Çantay; M. Esed birinci"~ - Lealle" edatına doğru anlam vermesine rağmen 
ikincisine "belki" diyerek yanlış anlam veriyor. Aynı hatayı Ab u Ade! yapıyor; Aynca bkz: S. Ateş; A. 
Metin Saruhan; Mustafa Yıldız; Salih Parlak; Hüseyin Atay; Sami Kocaoğlu; Abdullah AtifTiiziiner; 
Diyanet Vakfı; Tejlıimul-Kıır 'an. 

40 Aynca bkz: A. Göl pınarlı; Hakkı Yılmaz; M. M. Pick'1lıall; A.Y. Ali. Sebebiyet anianıını veren bazı 
ınüfessirler: Muk-atil b. Süleyman, Tefsim Mukatil b. Süleyman; II/342; el-Beydavi, Nasıru'd-din Ebi 
Se'yad Abdullah b. Ömer b. Muhanımed eş-Şirazi, Eııvaru't-Tanzi!ve Esraıu't-Te'vil, (I-V cilt), yay. 
Daru İh'yai't-Türasi'l-Arabiy, Beyrut 1998, III/169; Ebu'l-Ferec Abdurrahman b. Ali İbnü'l-Cevzi, 
Zadu'l-Mesir fi İlmi't-Tefsir, (I-IX Cilt), Yay. Mek-tebetü'l-İslaıni, Dımaşk 1965, IV/249; Abu'l
Hasen İbrahim b. U mar el-Buk-ai, Nizamu 'd-Durarifi Taııasubi'l-Ayati ve 's-Suveri, (I-XXII cilt), yay. 
Daru'l-Kitabi'l-İslanıiy, Kabire trs, X/152. 

41 Zikrettiğiıniz dört m ealde"~ - Lealle" edatını "belli de" diye yanlış tercüme etmişlerdir. Aynca bkz: 
Sablukov, es-Saadi; Boguslavskiy; Şumovskiy. 
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Rusça mealler arasında doğru çevirenler şunlardır: 

a. I1 CKa3aJI (HycycjJ) CBOHM c.rryraM: "ITono:ıKHTe TOBap HX (ıcomopblM OHU 

pacn.llamll.llucb aa npoôoBOJZbcmeue) (o6pamHo) B HX Bhıoırn, 'IT06hı OHH Y3Haım, 
KOI'):\a B03BpaT.siTCH K cBoell: ceMbe [ıımo6bt o6oopy:ıJCUilU no npuÔbtmuu ôoAıou], tiT06hı 

OHll Bepeymı:Ch (6yôyttU yeepeHHb{.},tU B mO.M, ttmO R. BbtnOJ!HR.IO CBOU o6el.l10HUR.)!" 
(AbuAdel). 

Örnek 6. en-Nahl, 16/90. 

-. :.,SYI'-~t..l'XI!.-~ nr _ı;:,'.ır ~~-- -,-- -·-~ıt ~.-.\iıl' .ı..:.,;._'\Jr J~Lı"t41lt'·l UJ r--' ~ ~ J ~ J .-. UC <.s+U..J CS:yw c;. ..J u .f J • Y' ~ u, 
Ayeti yanlış anlayanlar: 

a. Şu bir gerçek ki Allah; adaleti, iyi ve güzel davranmayı, akrabaya vermeyi em
reder. Tüm pisliklerden/edepsizliklerden, kötülükten, azgınlık, doymazlık ve kıskanç
lıktan yasaklar. Düşünüp ibret alırsınız ümidiyle size öğüt veriyor.42 (Y. N. Öztürk) 

b .... Böylece (bütün bunlan) belki aklınızdatutarsınız. (M. Esed) 

c .... Size öğüt vermektedir, umulur ki öğüt alıp düşünürsünüz. (A. Bulaç) 

d .... Size öğüt vermektedir, umulur ki öğüt alıp düşünürsünüz.43 (Tefhimul-Kur'an) 

Ayete doğru anlam verenler: 

a. Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; 
hayfunzlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veri
yor.44 (Diyanet İşleri) 

b. Allah commands justice, the doing of good, and liberality tokith and kin, and he 
forbids all shameful deeds, and injustice and rebellion: he instructs you, that ye may 
receive admonition. (A.Y. Ali) 

Rusça meallerden Nahl suresinin 90. ayetine yanlış anlam verenler: 

a .... ÜH YBem;aeT Bac: MO%eT 6hiTh, Bhl OIIOMHIITeCh! (Kraçkovskiy) 

b .... ÜH HaCTaBnHeT Bac,- 6hiTh MO%eT, Bhi nocne,ızyere coBery. (Osmanov) 

C .... ÜH YBem;eBaeT BaC,- 6biTb MO%eT, Bbl IIOMHHI!Te Ha3ll]:\aHlle.45 (Kuliev) 

42 en-Nahl, 16/90. 

43 Aynca bkz: Abdullah AtifTüzüner 

44 Tabi ki bu ayeti doğru çeviren!erin sayısı az değilıfu. Buradaki amacunız her cuma halka ok'11llan 
ayeti hala yanlış çevirenleri gösterınekti. Bunun dışında inceleme konumuz olan Türkçe mealieri ayeti 
doğru tercüme etmişlerdir. Burada, aynı görüşte olan bazı müfessirleri de zikretmede fayda vardır: 
et-Taberi, Camiu'l-Beyaıı, XIV/336; et-Tabersi, Mecnıeu'l-Beyan fi Tefsiri'l-Kur'an, VI/380; er
Razi, Mefatilıu '1-Gayb; XXII 05; Alauddin Ali b. Muhanınıed b. İbrahinı el-Hazin, Lübabu 't-T e 'vii fi 
Matini't-Tenzil, (I-IV Cilt), Yay. Matbaatü'l-Hayriyye, Mısır-1309, III/138 

45 Açıkça görüldüğü gibi gösterdiğimiz mealler ":ı;.l - Lealle" edatma Aynca bkz: Sablukov, Şidfar, es
Saadi; Şumovskiy. 
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Bağlarnından da açıkça sebebiyet anlamına geldiği anlaşılan bu ayeti doğru çevi-
renler: 

a. Amıax noBeJieBaeT cnpaBe.ıı;mmocTh, 

Enaro.ıı;emrn:e u ~e.ıı:pocTh K 6JIH3KHM, 

ÜH 3anpe~aeT Mep30CTh, 6e33aKOHHe u 6YflT, 

ÜH Bpa3JMIDieT BaC, 

qTo6 Bhi pa3MhiCJIHJIH (u o6paTHJIHCh).46 (Porohova) 

Örnek 7. Taha, 20/113. 

T .ı:-~:~ ı~~ ·ı-. ·•- ·-~ t.ı ilc.-_,,-. .ı...ıH1s·- - t.ı-- ı:.ıı· • ~ur··t Zcill~
Y- ~ - ~ J LJ.J!1.ı:l ("t!"""'"" -~- _,.. lY-' -~- Y-"'J ~-Y Y Y - J 

Ayeti yanlış tercüme edenlerden bazıları: 

· a. Ve işte onu böyle Arabi bir Kur'an olarak indirdik ve bunda vahlyden türlü şe
kilde tekrar yaptık ki, belki korunur takva yolunu tutarlar, yahud da o, onlara bir zikr 
ilidas eyler.47 (Elmalılı) 

b. Ve böylece onu bir Arabi Kur'an olarak indirdik ve onda tehditlerden mükerrer 
şeyler açıkladık. Belki korunurlar, yahut onlar için bir öğüt vücuda getirmiş olur. (Ö. 
N. Bilmen) 

c. İşte böylece onu, Arapça Kur'an olarak indirdik ve tehdidden (bölümleri ve bel
geleri) değişik tekrarlarla açıkladık; ola ki Allah'tan korkup fenalıklardaİı sakınırlar 
veya o, onlara yeni bir hatırlama ve idrılk uyanıklığı sağlar. (C. Yıldırım) 

. ' 
d. İşte böylece biz, onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Onda tehdidierden nice 

türlüsünü tekrar .tekrar beyan ettik ki, belki sakınır ve takva yolunu tutarlar; yahud 
o (Kur'an'daki nasihat ve tehditler), onlara bir ibret ve uyanış verir.48 (A. F. Yavuz) 

Ayeti doğru çevirenler: 

a. İşte böylece biz onuArapça bir Kur'an olarak indirdik veAllah'akarşı gelmek
ten sakınsınlar yahut onlara bir uyan versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.49 

(Diyanet İşleri) 

46 Aynca bkz: Abu Ade!; Boguslavskiy. 

4 7 Taha, 20/113. 

48 Aynca bkz: H. B. Çantay; A. Gölpmarlı; A. Metin Saruban; Salih Parlak; Hüseyin Atay; Abdullah Atif 
Tüzüner; Diyanet Vakfı.'. 

49 Aynca bkz: Hakkı Yılmaz; Sami Kocaoğlu; S. Ateş; M. Esed; Mustafa Yıldıi. Sebebiyet aıılarru veren 
bazı müfessirleri zikretmek istiyoruz: et-Taberi, Camiu'/-Beyan, XVI/178; ez-Zemalışeri, Ebi'I-Kilsım 
Carullah Muhammed b. Ömer b. Alımed, el-Keşşaf an Hakai/d 'Avamidi't-TeiiZİI ve Uyzmi'l Akavil 
fi Vuculıi't-Te'vil, (I-IV) Daru İhyai't -Türasi'l-Arabiy, 2.baskı, Lübnan 2001, Ill/90; Mukatil b. 
Süleyman, Tefoiru Mukatil b. Süleyman, Ill/42; Şevkani, Fetlıu'l-Kadir; IIl/532; er-Razi, Mefatilıu'I
Gayb, XII/121. 

rJL--. 
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b. And thus have W e sent it down an Arabic Quran, and havedistinctly set forth 
therein of threats that they may guard ( against evil) or that it may produce areminder 
for them. (M. H. Shakir) 

Rusça meallerden ayeti yanlış çevirenlerden bazıları: 

a. 11 TaK Mbı HHCilOCJia..ıni KopaR apa6CKIIM H paCChilla..ıni B HeM yrp03hl, - MO)KeT 
6h1Th, OHH 1106051TC.H, HJIH B036ygiiT 3TO B HHX BOCilOMHHaHHe! (Kraçkovskiy) 

b. TaK HHcrrocna..ını: Mbı ero - Kopaıı apa6cıcıill:-

11 IlOMeCTHJIH B HeM yrp03hl 

o:ı;JI.H Tex, ıcro rnyx K 3HaMeHh.HM HamHM),

EhlTh MO)KeT, ııo6o51TC.H OHH Bora, 

I1Jib OH ııpo6ywrr B HHX BOCilOMHHaHHe (o HeM). (Porohova) 

c. TaKHM o6pa3oM: Mbı HHcrrocna..ını: Kopaıı Ha apa6cKOM .H3hiKe H H3JIO)KHJIH B HeM 
yrpo3hi,- 6hiTh MO)KeT, OHH ycTPamaTc.H [Amıaxa] HJIH OH (T. e. Kopaıı) 6yıı;eT HM 
Ha3lif):laHHeM. (Osmanov) 

d. TaK Mbı HHcrrocna..ını: Ilıı:caHHe - apa6cıcıill: Kopaıı, rroBTOpAA H H3'h.HCH.H.H TO, 
'!TO HM yrpo)KaeT, MO)KeT 6b1Tb, y6051TC.H OHH H BHeMJIIOT yaeı:rı;aHHIO. (Şidfar)50 

Ayeti doğru çevirenler ise: 

a. TaKHM o6pa30M Mbı HHcrrocna..ını: ero B Blif):le Kopaııa Ha apa6cKoM .H3hiKe H 
ııop;po6Ho pa3o.HCHHJIH B HeM CBoH yrp03hi, 'fi:06hı oHH YCTPamHJIHCh HJIH 'IT06hı sTo 
CTaJIO AM HHX Ha3lif):laHHeM. (Kuliev)51 

Aşağıda vereceğimiz örnek "~ - Lealle" edatını tercüme edebilmemiz açısından 
çok dikkat çekicidir. Nitekim bu ayette "~ - Lealle" edatına hem sebebiyet hem 
de belki/umulur ki anlamı vermemiz mümkündür. Her iki anlam da bağlaını dikkate 
alındığında doğrudur. Fakat yine de "~ - Lealle" edatına sebebiyet anlamı verilmesi 
kanaatinıizce daha doğrudur. 

Örnek 8. Taha, 20/10. · 

~ wı 1:: .. ht· t -· ı-.~·- ~~·~1 t-:.q u r~.~,ı1 ~,, ~t· ı ~tı Jili f u t- ::ıı ı.S .) ~ - J ~ 'T"" ~ c.ş=-' ...) ı.,r, ~ -- - ...) ı.S ...) < 

Bu ayette "~ - Lealle" edatına umulur ki ve belki anlamlan verenlerden bazıları: 

a. Bir vakıt o bir ateş gördü de ehline durun, dedi: Benim gözüıne bir ateş ilişti 
belki size ondan bir yalın getiririm, yiilıud üzerinde bir kılavuz bulurum.52 (Elmalılı) 

50 Ayrıca bkz: Sablukov; Şidfar; Boguslavskiy, Şumovskiy. 

51 Doğru çeviren diğer mealler için bkz: el-Muntahab; Abu Ade!; es-Saadi. 

52 Taha, 20/10. Benzer ayetler için bkz: Nemi, 27/7; Kasas, 28/29; mesela bu ayete sebebiyet anlamı 
verenlerden bazı müfessirler: Mukatil b. Süleyman, III/22. 

r-.,Jc:.._,_..,, 
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b. Hani o çölde, gece yol alırken, bir ateş gördü uzaktan. ''Durun!" dedi, ailesine: 
"Bir ateş ilişti gözüme. Oraya doğru gideyim. Belki oradan bir kor alıp size getiririın. 
Belki orada yolu bilen birini bulurum." (S.Yıldınm) 

c. Hani (o) bir ateş görmüştü de tmesine: "Siz durun ben bir ateş gördüm, belki 
ondan size bir kor getiririın, yahut ateşin yanında bir yol gösteren bulurum" demişti. 53 

(S. Ateş) 

Şimdi ayete doğru anlam veren meali alalım: 

''Hani o bir ateş görmüştü de ehline (ailesine, yakınlarına): "Kesinlikle ben bir ateş 
gördüm. Ondan size bir kor parçası getirmem yahut ateş üzerinde bir kılavuz bulınam 
için siz bekleyin" demişti ... "54 (Hakkı Y ılınaz) 

Şimdi Rusça meallerden bu ayete yanlış anlam verenleri inceleyelim: 

a BOT YBlfAeJI OH OI'OHb H CKa3aJI CBOeM CeMhe: "0CTaHhTeCh, 5I IIO'I)'IDI OI'OHb. lv10)KeT 
6hiTb, 5I BepHyCh K BaM C cpaKeJIOM OTI')'Aa mm: Ha:ö)zy y OriDI BepHbrn II)"TI,''. {Kraçkovskiy) 

b. BOT oH oroHh YBHJierr 

M CKa3aJI CeMeMCTBy CBOeMY: 

"OcTaHhTeCh (3AeCb). 

5.[ qyBCTByıü IIpHC)'TCTBHe OriDI. 

EbiTh MO)KeT, OT Hero 5I rrpım:ecy BaM fOJIOBeliiKY 

Mnb y OrH5I Toro JIYTh BepHbı:M OThırrzy" (Porohova) 

c. BoT OH YBflAeJI oroHh [BAaJIH] H CKa3an [•i:ııeHaM] cBoeM: ceMhn:: "llOAO}!{WITe 
3AeCh, H6o .H ysifAen oroHh. EbiTh MO)KeT, H rıpımecy BaM ronoBeliiKY mrn: )!(e HaMAy 
AOpory [H rrpoBeAY Bcex] K ormo". (Osmanov) 

d. BOT OH YBHAeJI oroHb H CKa3aJI cBoeM: ceMhe: "OCTaBaM:Tech 3AeCh! 5I YBHAeJI oroHb. 
EhiTh MO)KeT, H rrpHHecy BaM ronoBmo mm: )!(e Ha:ö)zy B03Jle oriDI Aüpory".55 (Kuliev). 

Gösterdiğimiz bu ayet ~çbir meal tercümeni tarafından doğru anlaşılınayan üçün
cü örnektir. Bu ayeti de maalesef doğru yansıtan Rusça meal bulunmamaktadır. 

53 A. Gölpınarlı ve Hüseyin Atay bu ayette "~ - Lealle" edatına anlam verıneıniştir. Aynca bkz: A. F. 
Yavuz; Ö. N. Bilınen; H. B. Çantay; M. Esed; A.Y. Ali; S. Akdeınir; İsınail Hakkı Baltacıoğlu, Kur' au, 
yay. Yıldız Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.Ş., Ankara 1957; A. Metin Saruhan; Mustafa Yıldız; Salih 
Parlak; Sami Kocaoğlu; Abdullah Atıf Tüzüner. C. Yıldınm; Diyanet Vakfı; Tejlıimu '!-Kuran. 

54 Bu ayete sebebiyet anlamını verenler arasında aşağıdaki bazı tefsirleri zikredebiliriz: Mukatil b. 
Süleyınau, Tefsiru Mukatil b. Süleyman, lii/22. 

55 "~ - Lealle" edatının anlamı burada belki, umulur ki anlamlan verilerek asıl anlarnından saptınl
mıştır. Boguslavskiy bu ayette "~ - Lealle" edatına aıılam verıneıniştir. Aynca bkz: Sablukov, el- ı 
Muntabab, Abu Adel, es Saadi, Şidfar. Boguslavskiy. 
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Örnek 9. ed-Duhan, 44/58. 

-. , .t:lii ~ ~ t 1 ~c...L ~u· " -Wll u.J..r ~ ~ - -- ...>'-":! , 

Türkçe mealler arasında ayeti yanlış tercüme edenler: 

a. Şüphe yok ki, onu (Kur' an-ı Mübln.'i) senin lisanınla kolaylaştırdık. Umulur ki 
onlar tefekkür ederler.56 (Ö. N. Bilmen) 

b. Biz Kur'an'ı senin dilinle indirib onu (okuyuşunu) kolaylaştırdık; olur ki anlar 
ve öğüd alırlar. (A. F. Yavuz) 

·c. Biz Kur'fuı'ı senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Umulur ki onlar öğüt alırlar. 
(Elmalılı, s. 2) 

d. Belki onlar öğüt alıp düşünürler diye, biz onu (Kur'an'ı), senin dilinle kolaylaş
tırdık. (Tefhiınu'l-Kur'an) 

İncele.diğimiz mealler arasında ayeti doğru anlamlandıranlardan bazıları: 

a. Biz onu, (iyi anlayıb) ibret alsınlar diye, ancak senin dilinle (indirerek) kolay
laşdırdıkY (H. B. Çantay) 

b. Verily, We have made this (Quran) easy, in thy tongue, in order that they may 
give heed. (A. Y. Ali) 

Rusça mealler arasında yanlış olanlar: 

a. Mbı se,w, o6nef"'IDlli ero Ha TBOeM .sı:3biKe: MO)KeT 6biTh, mm: scnoMH.HT! (Kraç
kovskiy) 

b. BoHCTiffiY, Mbı CAenann ero (T. e. KopaH) nerKHM [An.sı: socnpH.HTH.H] Ha TBOeM 
.~3biKe: 6biTh MO)KeT, oırn: npHMYT KaK HacTasneırn:e. (Osmanov) 

c. IloncTHHe Mbı o6nertllfM KopaH, ırn:cnocnas ero Ha .H3hiKe TBOeM, MO)KeT 6biTh, 
oırn: ITpHMYT yse~aırn:e. (Şidfar) 

d. Ha .H3biKe TBOeM TYT pe'IH: cKopeii, 6biTh MO)KeT, Hac noiiMyT, 

EbiTh MO)KeT, BCITOMH.HT HeqecTHB~I! TaK ITOAO~, Ollli-TO )KAyT.58 (Şumovskiy) 

56 Duhan, 44/58. 

57 Aynca bkz: Diyanet İşleri; M. Esed; S. Akdemir; S. Ateş; A. Metin Saruhan; Mustafa Yıldız; Salih 
Parlak; A. Göpınarlı; Hüseyin Atay; Hakkı Yılmaz; Sami Kocaoğlu; Abdullah AtifTüzüner. 
Aynca burada ayeti sebebiyet anlaİi:ıı. vererek çevirenleri zikretınek gerekir: 
et-Taberi, Camiu'l-Beyan, XXI/70; el-Cevzi, Abdurrahman b. Ali, Zadu'l-Mesir ji İlmi't-Tefsir, 
VIl/352; et-Tabersi, Mecmeu 'f-Beyanji Tefsiri'l-Kur'an, IX/70; Şevkani, Fetlıu'l-Kadir, fV/756; Mu
katil b. Süleyman, Tefsiru Mukatil b. Süleyman; IIII826. 

58 Gösterdiğimiz bu ayetlerde de her dört ıneal "belki" anianıını vermektedir. 
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Rus dilinde anlamı doğru yansıtanlardan bazıları: 

a. IIoHcTHHe, M:bı o6nei"lliJJH Te6e '!TeHHe Kopıma H rrepe;ı:ı:aqy ero, HHcrrocnırn ero 
na TBOeM H HX 513biKe, '!T06bı oHH H3BJieKaJIH ypom, yseposamı B nero H co6mo;ı:ı:aJIH 
ero 3aBeTbi!59 

Sonuç 

Sonuç olarak -yukarıda da verilen örneklerden açıkça- Kur'an-ı Kerim'de 129 
defa geçen "(j;J" edatının anlamı 121 yerde "sebebiyet", 6 yerde "belki, umulur ki, 
ümit edilir ki", 2 yerde "istifham/soru" anlaınlarında kullanılmıştır. Bununla birlikte 
gün'(imÜZde araştırmacılar, geçmiş mirası incelemedikleri için bu ayrımın farkına va
ramamışlar ve dolayısıyla birçok Kur' an ayetini okurlara yanlış aktarmışlardır. O hal
de bütün çabalar Kur'an'ın doğru bir biçimde okura aktarılmasına yönelik olmalıdır. 

59 Ayrıca bkz: Kuliev; Porohova; Sablukov; Boguslavskiy. 




