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Mukaddime
Kur'an-ı Kerim'in Arapçadan diğer dillere çevirilrnesi övgüye
şiiyan bir davranıştır. Bunu yapanları
teşvik edip cesaretlendirrnek üzerimize düşen bir vazifedir. Ayrıca
kendirniz de bunu yapmalıyız. Zira
bu, islama davetİn rnühirn yöntemlerinden biridir.
Bununla beraber, Robert de
Kotton'un/ Tuleytila'da Cluny Kilisesi'nin tecrübeli papazının2 tavsiyesi ile Miladi XII. asırda ilk kez
Kur'an'ı Arapçadan Laticeye çevirmesinden bu yana yapılan bu tercümeleri inceleyen, onların objektiflikten uzak ve Kur'an rnetnini yansıtmak bakırnından güvensiz olduklarını görecektir. Bu tercürnelerle
Kur' an, Muhammed'in veya onlarda
kullanıldığı haliyle -ki halen de Batı' da böyle kullanılmaktadır- Mahornet'in getirdiği edebi bir metin
halini almaktadır. Yahut bu tercü·.Mecelletu' ş-Şerfa ve' d-Dirasati' 1İslamiyye, (Hakemli dergi), Kuveyt
Üniversitesi, yıl 13, sayı 34, Zilhicce
1418 h/Nisan 1998 m. s.157-189.

''.isviçre Cüneyf Üniversitesi, Fransız
Medeniyeti Düşünce Tarihi Araştır
macısı.

**'.istanbul Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi.
1

2

rnelerde

Kur'an'ın

ruhu tamamen

kaybolmaktadır.

Cuneyf Üniversitesi Doğu Dilleri Bölümünde profesör olan Edouard Montet, 1925 yılına kadarki
Kur'an tercümelerinin Arapça Kur'an metnine rnukayese edildiğinde oldukça sığ ve basit olduğu kana'atindedir.
Montet bunu Sami dillerin
yapısma bağlamaktadır. Ona göre bu
sığlığın ve basitliğin sebebi, Sami
dillerdeki, özellikle de Arapça yazıl
mış olan herhangi yazılı bir metni
Batı dillerine çevirmedeki zorluktur.
İsviçreli bu alim Kur'an'a uzak olan
bir misal vermektedir ki, o da,
Avrupa dillerine çeviriimiş olan bazı
Cahiliyye şiirleri ile ilgili edebi
nasslarda mevcut olan sığlık ve Arap
dilinin taşıdığı hakiki ma' nalara
delalet ile ima ve işaretleri ihtiva
etmede Avrupa dillerinin yetersizliğidir.3

Montet'in zikrettiği bu Luğavi
yanında biz, Arapçanın dı
şında kendi dilini iyi konuşabilen ve
zevk sahibi olan okuyucunun his
dünyasında Kur'an tercümesini yavan ve kuru kılan başka sebepler de
görüyoruz.
Kur'an ile rnütercirni arasın
da vicdani bir etkilenrnenin meydana
sebep

.Robertus Retinensis veya Robert of
Retines. (H.A.)
.Pierre le Venerable (v.1156). (H.A.)
-147-

3

.Montet, Edouard, Le Coran, Payot,
Paris, 1925, p.7.
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gelmesine müteallik sebepler bu
meyanda zikredilebilir. Biz bununla,
Kur'an'ı tercüme eden gayr-ı müslimlerde olmayan Kur'an'dan etkilenmek, onu ruhunun derinliklerinde hissedip ondan ma 'nevi zevk
almak gibi mütercimde olması gereken ruhi imandan neş'et eden hususları kasdediyoruz.
Bunu şöylece topadamak
mümkündür: Kur'an'dan zevk al..:
mak ve onun Rabbant ma' nillarından
etkilenmek, ancak ona iman ile
mümkündür. Bu, Kur'an'ı diğer metinlerden farklı kılan bir imandır.
B u yüzden Sahabeye önce
iman aşılanıyor, sonra onlara Kur'an
veriliyordu. Böylece onunla imanları artıyordu.

Mütercimin tercümesinde takip ettiği yöntem de tercümeleri sığ
ve basit kılan sebeplerdendir.
Bir tercümeden diğerine geçen tekrarlar da bunlardandır.
Biz elbette bir ilimin diğerin
den istifade etmesine karşı değiliz.
Tabii ki fikirlerin kaynaşıp birleş
mesi için bu gereklidir. Ancak hiç
bir yenilik sunmayan yavan tekrarlar
için bunun yapılması doğru olmaz.
Bazen de bu tekrarlar daha evvelki
bir tercümede bulunan hatanın veya
önyargının aynen tekran şeklinde
olmaktadır ki, bunları tasvib etmek
mümkün değildir.
Biz, Kur'an'ı 1734 yılında
İngilizceye tercüme eden ve İngiliz
asıllı olan George Sale'nin (16971736) yaptığı tekrarları örnek ~ös
terebiliriz. Sale'nin tercümesi, Ital-

yan asıllı F. Louis Maracci'ye (16161700) ait olan tercümenin bir
1
kopyası mahiyetindedir. Bu zat,
Hıristiyan din adamlarından biridir.
Ekip ruhunun olmayışı da
K ur' an tercümesini zayıf kılan
sebeplerden biridir. Bu tercümelerin
çoğu tek kişinin yaptığı tercümelerdir. Bu tür çalışmaların mütehassıslardan oluşan bir hey' et tarafından
yapılması gerektiğine inanıyoruz.

Kur'an tercümelerinin niçin
basitveyavan kaldığınıve Avrupa
dillerine yapılm~kta olanların neden
hala yavan ve basit kalmakta devam
ettiğini buradan anlayabiliyoruz. Durum böyle olunca, İslamın Avrupalı
insanın dünyasında yer almaması ve
mechul olarak kalması garip değildir.
.
İslami konularda Batılılarla

konuşup görüşen, onların bu dinin
en basit kaideleri hakkında dahi ne
kadar cahil olduklarını anlayacaktır.
Onlardan öncekilerin nazarında olduğu gibi onlara göre de bu din, Orta
Çağın kalıntılarından ibaret gerici bir
dindir. Bu yüzden Batılıların gözünde herhangi bir önem taşımaz. Bunu
onların İslam hakkındaki bilgisizliklerine hamletmek kolaydır, ancak
bize düşen, geçen asırlardan bugüne
kadar bu konuda kusurlu olduğu
muzu cesaretle i 'tiraf edebilmektir.
Evet biz, onları İslam ve onun
yüceliği hakkında bilgilendirmek
konusunda gerekli gayreti ortaya
.(Hasan) Meayirci, "et- Tercemfıtu' l-

1

Lfıtiniyyetu

li' i-Kur' an", el-Muslim

el-Mufısır adlı

dergi içinde.
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koyarnama noktasında utandırıcı bir
kusur içerisindeyiz. Bu, uzun uzadıya konuşulması gereken bir mes 'eledir; inşaallah ileride bu konuda
bir şeyler yazmaya çalışacağız.
Bu giriş bölümünde açıkça belirtmek gerekir ki, Chouraqui, A vrupa' daki kültür çevrelerin~e eski
Ibran.l Tarihi ve Tevrat ile Indi'in
Tarihi hakkında geniş bilgi sahibi
biri olarak bilinir. ilahiyat ilimlerine
önem veren ortamlarda ve ayrıca
kültür çevrelerinde onun Tevrat ve
İnc11 tercümeleri büyük münakaşalara sebep olmuştu.
Bu tartışmaların esası şudur:
Onun Kur' an için uyguladığı yöntem, daha önce Tevrat ve İndi için
uyguladığı yöntemin aynısıdır. O da,
tercüme esnasında kelimenin luğav1
aslına i 'tibar etmektir. Chouraqui,
daima kelimenin kök ma'nasına
bakar, kelimenin metin içerisindeki
genel gelişine bakmaz.
Chouraqui, Y ahildl dinine
mensup bir ebeveynin oğlu olarak
Cezayir' de dünyaya gelmiştir. Şu an
ise işgal altındaki Kudüs'te yaşamak
tadır. Burada yapmakta olduğumuz
tenkitlerimiz, Chouraqui'nin 1990
yılında Robert Laffont yayınları
arasında ilk baskısı yapılan Kur'an
tercümesi üzerinedir.
BİRİNCİ BÖLÜM
Chouraqui'nin Yöntemi ve
Tercümenin Mukaddimesi
Andre Chouraqui, tercümede
K ur' an kelimelerini çevirirken
daima kelimenin luğav1 aslına i 'tibar

etmiştir. Başka bir ifadeyle, o
kelimenin aslının delalet ettiği şeyi
göz önünde bulundurmuş, Kur'an1
ve şer'! delaletine i 'tibar etmemiştir.
Chouraqui, başından sonuna kadar
Kur'an'ı hep bu şekilde bizatih1
kelimeyi, kelimenin asil ma 'nasını
tercüme etmiş, bunu yaparken, şer'!
ma' nalara delalet edebilmesi açı
sından kelimenin luğav1 aslının
Kur'an'da uğradığı değişikliği hiç
nazar-ı i 'tibara almamıştır. Kur'an'ın siyakında yeni bir anlam
kazanmış olan bu kelimelerden
herhangi birini kullanırken hep bu
yöntemi izlemiştir. Burada şuna işa
ret edelim ki, kelimenin üç ma 'nası
veya üç türlü delaleti vardır.
1-Şer'! ma'nası

2-Lüğavı ma'nası

3-Örfl ma 'nası ya da toplumun kelimenin ma 'nası konusundaki tasavvuru, yahut kelimenin
herhangi bir toplumda kazandığı
ma'na.
Buna, asli ma'nası dua olan
c~)(..) (salat) kelimesini, su ma'nasına gelen c:_,:.}ı) (el-vudü') kelimesini ve tutmak ma 'nasına gelen
c~~~) ( es-sıyam) kelimesini örnek
verebiliriz. Hepimiz biliyoruz ki,
İslam bu kelimeleri bilinen asli
ma' nalarından çok daha geniş ve
daha genel ma'nalarda kullanmıştır.
Chouraqui'nin, kelimenin
Şer'! ma'nasına değil de lügavi
ma 'nasına i 'tibar etmesi şeklindeki
bu temslll yöntemi, doğal olarak,
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Kur'an tercümesinin metninin üslup
yönünden yavan, ibare yönünden sığ
ve esasları i 'tibariyle de dağınık
olması sonucunu doğurmuştur.
Böylece Kur'an tercümesinin metnine Chouraqui'nin eliyle kötülük
yapılmıştır. Bütün bunların da tabi'!
sonucu olarak, islamı öğrenmek
isteyen Avrupalının nazarında
Kur'an bozuk, zayıf, kötü bir metin
olarak yer alır. Aynı şekilde bu kötü
tercüme, dininin esaslarını öğren
mek isteyen ve Fransızca konuşan
müslümanların inançlannın sarsıl
masına sebep olur. Zira onlar bu
tercümelerde ham, sath1 ve ayetleri
arasında organik bir bağ, birlikbütünlük bulunmayan bir Kur'an
göreceklerdir.
Alıd-i Atlk ve Alıd-i Cedid yani Tevrat ve İnc11- üzerine yaptığı
tercümelerinde esas aldığı yönteme
bakarak belirtmeliyiz ki, Kur'an
tercümesine de uyguladığı bu yöntem, Chouraqui'nin su-i niyetinden
kaynaklanmıyor. Şöyle ki, o, Kitab-ı
Mukaddes 'in tercümesinde de önce
kelimenin eski Yunan dilindeki
ma'nasına bakar, onu baz alır, sonra
da luğavi-iştikak1 delaleti i 'tibariyle
onu Fransızcaya çevirir. O halde
Kur'an için uyguladığı yöntem,
Tevrat ve İndl için uyguladığı
yöntemin aynısıdır. Burada bizim
objektif olmamız ve -bu zat Yahudi
olmasına rağmen- doğru neyse onu
söylememiz gerekir.
Şüphesiz onun yaptığı Tevrat
ve İndl tercümeleri, Batıda Teolojiye önem veren çevrelerde ve aynı
şekilde kültür çevrelerinde büyük

tartışmalara sebepolmuştur.

Bu tarönce de işaret
tercümesinde
kelimenin lüğavi aslına i 'tibar
etmesidir. Bu zat çok bilgili olmasına
rağmen, onun Kur'an tercümesi, tabi
olduğu yöntemi dolayısıyla şu ana
kadar yapılmış olan tercümelerin en
kötüsü olarak addedilir.
Chouraqui tercümesini
"L' Appel", yani Çağrı diye isiınlen
dirmiştir. Bizzat kendisinin koymuş
olduğu bu isim, onun Kur'an'dan
vahiy özelliğini kaldırma gayretini
göstermektedir. Bu öyle bir hususiyettir ki, şayet bu ondan kaldın
lırsa, o muayyen bir zaman süreci
içinde yazılmış soyut bir beşeri eser
olur. Öyle bir eser ki, sadece bazı
ahlaki değerler, gelişmelerin kendisini aştığı ve zaman aşıınına uğramış
karanlık dönemlere ait özel kanuni
esaslar ihtiva eder.
Şüphesiz Kur'an'dan vahiy
sıfatını ve onun inzal edilmiş bir kitap olma özelliğini kaldırma gayreti,
bugün dahi gayr-ı müslimlerin yaptığı tercümelerde, gayr-ı ınüslim otışmaların esası, biraz
ettiğimiz gibi, onun

kuyucularına yansıtmaya çalıştıkları

bir husustur. Bu uğurda, Hz. Peygamber'in etrafında çok yanlış fikirlerin ortaya çıkmasına kadar varan
gayretler görüyoruz. Bilhassa onların "Şüphesiz ki Nebi, okuma ve
yazınayı biliyordu" sözü bunlardandır. Oysa ki Kur'an kesin bir şe
kilde "Nebl'nin yazmayı veya yazıl
mış bir metinden okuınayı bildiğini
nefyetmektedir. Ancak öğretileni
okumak şeklindeki kıra'atı ise Neb1
gayet iyi biliyordu."
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Allah
gösteriyor:

Tea.Ia'nın şu

sözü bunu
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"Sen bundan önce herhangi
bir kitaptan okuyor değildin ve sağ
elinle de yazıyor değildin. Öyle olsaydı, biitıla uyanlar kuşku duyarlardı."

1

(Yazılmış

bir şeyden) okuyave yazarnama sıfatının Nebi'den nefyedilmesi, bu Kur'an'ın onun
te'lif etmiş olduğu bir eser olduğu
intibaını verir. Bundan dolayı biz,
Jacques Berque'in,
ınama

....;)~ı>~\ :;\lı~\ 0~)1 ~_;; ~! :r-_.uı~

~ ... j~)ll) ~~~\ ~ ~-~ (~
"Ya'nianndaki T~vrat,ve İn

efi' de yazılı bulduklan o elçiye, o
ümmf Peygamber' e uyanlar... " 2
ayetindeki "en-Nebiyyu'lÜmmiyyu" (ÜmmiPeygamber)'i niçin "Prophet Maternel", yani bir toplum içinde yetişip onlara ait peygamber3 şeklinde tercüme ettiğini
anlıyoruz. Bu, Peygamber'den üm1

.el-AnkebUt, 48.

2

.el-A 'raf, 157.

3

.Berque (J), Le Coran tradiut de l' arabe amıote et Suivri d' une etude
exegetiqu, Sindbad, Paris, 1990, p.
181. Aynı şekilde bk. Dr. Zeyneb
Abdülaziz, "Tercematu' l-Kur' an ila
Eyne? Vechfini Li Jacques Berque",
Daru'l-Hidayeh, el-Kahire, 1994. Fakat biz okuyucuya daha düzgün olmasından dolayı 1995 baskısını tavsiye
ediyoruz.

milik sıfatını nefyetmek içindir. Her
ne kadar bazı müfessirler iştikak
yönü i 'tibariyle ümmiyyenin ( t:.:{~l)
tefsir cihetlerinden biri olmasına
bakarak ümmiyi umfunilik (:_,.~\ıl)
ile tefsir etmişlerse de, F~ansız
dilindeki delalet -ki her insanın
kendine has bir şahsiyeti olduğu gibi,
her dilin de kendine has delaletleri
vardır- ile Nebi, sadece bir ümmete
mensub ve onlara tabi biri olur.
Batıda kültürlü insanlarla
Kur'an hakkında görüşmeler yapan
kimse, onların Hz. Peygamber' i okuma yazma bilen biri olarak tasavvur
ettiklerini görecektir. Yahut onların
bazıları Hz. Peygamber'in genel
ma'nası i'tibariyle (yani yazılmış bir
şeyi okuma ve öğretileni okuma
şeklindeki) okumayı bildiğini, fakat
yazmayı bilmediğini zannetmektedirler. Zira Avrupalı insanın aklı,
asla Kur'an'daki gibi büyük bir
i' cazın -onların tasavvuruna göreokuma yazma bilmeyen bir beşer
tarafından getirilmiş olmasını kabul
etmez. Aynı şekilde onlar Kur'an
metninin vahiy olduğuna da inanmazlar. Açıkça belirtmek gerekir ki,
Hz. Peygamber'in ümmi olması
Kur'an'ın i'cazına delalet eden hususlardan biridir. Bu bize tevatürle
gelmiştir. Tevatür ise, kimsenin sıh
hati konusunda şüphe etmeyeceği delillerdendir. Zikri geçen Kur'an ayeti
de buna işaret etmektedir.
Chouraqui'nin tercümesindeki mukaddimesi üzerine yaptığı
mız mülahazaları şu noktalarda özet-
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lemek mümkündür:
1-Sayfa 15'te diyor ki:
"Kur'fuı, ancak Nebl'nin vefatından
sonra yazılmıştır." Bunda muğfilata
vardır. Zira Kur'an, Hz. Peygamber'in hayatında, o dönemlerde Hicaz bölgesinde yazı ve tedvin malzemesi olarak bilinen hurma dalları,
bez ve kemikler üzerine yazılıyordu.
Biz biliyoruz ki Zeyd b. Sabie vahiy katiplerinden idi. Hz. Peygamber'in vefatından sonra, Hz. Ebu
Bekir, Ömer ve Osman döneminde
cereyan eden ise, Kur'an'ın cem'idir; Kur'an'ın yazılmasının ve tedvin
edilmesinin başlangıcı değildir.
Şüphesiz ki Ebu Bekir'in dönemi Ömer'in meşveresi ve iştiraki ile
Kur'an'ın cem'ine şahid olmuştur,
Osman'ın dönemi ise, mushafların
yazılmasına şahid olmuştur.

Hz. Peygamber döneminde
ve ilk üç hallfe
döneminde de cem 'edilmesi Alıd-ı
Kadim ve Alıd-ı Cedid için vaki'
olandan farklıdır. Şöyle ki, Spinoza
veR. Simon'un araştırmaları, Tevrat'ın bir cüz'ünün Musa'nın vefatından sonra yazıldığını ve bunun
vahiy olduğu belirtilerek ona nisbet
edildiğini isbat etmiştir. Yine onlar
ondaki bazı tahrifatı da tes bit etmiş
lerdir. Hepimiz biliyoruz ki, İnc11lerin tümü Hz. İsa'nın Allah'a yükseltilmesinden sonra yazılmışlardır.
Kur'an'ın yazılması

1

Onlardaki tahrlf ve ilaveler de bunun
şahididir.

Tevrat'ta tahrırin vlli' olması,
-aslen Yahudi olan Baruch Spinoza'nın (1577-1632) araştırmala
rında da gördüğümüz gibi- Tarihi ve
Filolojik araştırmaların onun tümüyle İlahi vahiy olmadığını açıkça
ortaya koyması ile isbat edilmiş bir
husustur. Zira onda Hz. Musa'nın
vetatından sonra yazılmış olan kı
sımlar vardır. Şüphesiz ki Rollandalı
bu bilgin, Archeologie de Connaissance2 diye bilinen Bilgi Arkeolojisi araştırmaları esnasında bunu
çok güzel bir şekilde tesbit etmiştir.
Tevratın tümünün vahiy eseri olmadığını gösteren bu araştırmalarından
dolayı bazı Yahudller onu katletmeye teşebbüs etmişlerdir. Spinoza,
bu konudaki görüş ve düşüncelerini
Latince olarak yazdığı "Le Tractatus
Theologico-Politicus" 3 adındaki kitapta toplamış tır. Bu ismi (;~.ı_;.~
~~

: • 11) ~;.~ı) (Teolojinin ve

Politikanın ittifakı) şeklinde Arapça-

ya çevirmek mümkündür. 4

.Metinde Zeyd b. Harise diye geçmektedir. Bunun sehven yazıldığı kana'atindeyiz. Zira Hz. Peygamber'in
ünlü katibi Zeyd b. Harise değil, Zeyd
b. Sabit'tir. (H.A.)

2

.Bu tabir Sorbon üniversitesi profesörlerinden olan Muhammed Arkon'dan iktibas edilmiştir. Arkon, "elFikru' l-İslfimf Kırfieten 'İlmiyyeten"
ve "Tfirfhu Fikri' l-İslfimf" adlı kitaplannın değişik yerlerinde bu
lanmaktadır. Beyrut baskısı,
şim

Salih'in tercümesi.

3

.Eser Hasan ılanefi tarafından Risfiletu' s-Siyaseh ve' l-Lahut adı ile
Arapçaya çevrilmiş olup, Kahire'de
basılmıştır. (H.A.)

4

.Spinoza'nın Kitab-ı Mukaddes ile il-

gili
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Şüphesiz

ki, 17. asrın ikinci
yarısı bu Bilgi Arkeolojisi konusundaki daha başka derin alimierin
çalışmalarına şahid oldu. Richard
Simon (1638-1712) da bunlardandır.
Simon, Kitab-ı Mukaddes üzerine
yaptığı tercümesi esnasında Tevrat
ve İncil' de yapılan oyunları is bat
etmiştir. O, halis bir katolik olmasına
rağmen, sahib olduğu salim akıl, onu
Tevrat'ın ve indi'in tarihini objektif
olarak ele almaya sevketmiştir.
B u zat hakkında şunu da
zikretmek gerekir: O, İslam'ın
getirdiği ahlaıd değerlerden övgüyle
bahsetmiş tir. Bu görüşlerini~/-~!)

( ~~~ ~\ıl-~ d~ Wl j .u~~ 1 °.:,11
(Doğu ivımeiıerinin f~ançıari ve
Adetleri Üzerine Tenkldli Tarih) adlı
eserinde dile getirmiştir. Bu kitap
1684 yılında Fransızca olarak
çıkmıştır. Bu zat, kendi döneminde
yaşayan ve Fransa'nın en büyük
tarihçilerinden olan Bossuet tarafından bilhassa <rwı ~/~ır) (Genel Tarih)
adlı kitabında hücumlara ma 'ruz
kalmıştır. Bu saldırının sebebi,
Simon'nun Kitab-ı Mukaddes'in (La
Bible) tümünün Allah katından
inmediğini isbatıdır.

Richard Simon'un araştırma
ları ve çalışmaları, düşünce tarihi
açısından önemli bir adımı, ayrıca
Yahudi ve Hıristiyan bazı din adamlarının sahtekarlıklarını tenkid yönünden de mu'teber bir adımı temsll
etmektedir. 1 Onun bu tenkitli çalış-

maları -~~~~~~-GI~/-0!)
( -l:~l

(Ahd-i Cedid'in Tercümeleri
Uz'erine Tenkldli Tarih) adlı kitabın
da yer almıştır. Simon onu 1690 yı
lında yazmıştır.

Spinoza ve Simon'dan sonra,
Kitab-ı Mukaddes' in metinlerindeki
ibareler üzerine yapılan oyunların
boyutunu ortaya koymak üzere
başka bir alim, Jean le Clerc gelmiştir. O Alıd-i Cedid'i 1703 tarihinde Fransızcaya çevirmiştir. Tercümesini Hollanda'nın Amsterdam
kentinde neşretmiştir. Le Clerc, Spinoza'nın fikirlerinden ve felsefesinden etkilenenlerin en büyüğü olarak
değerlendirilir.

Le Clerc, Richard Simon'un
da tenkid etmiştir. Bu
derin alimierin (:r-;:: >, 1() (el-mütebahhirin) veya büyük bilginierin
<:r-~~l) (el-fahharin) -düşünce tariçalışmalarını

bilgi için bk.
1-Zac (S), Signification et Valeur
de L' Interpretation de L' Ecriture
chez Spinoza, P.U.F, 1965.
2-Co1erus (J), Vie de Spinoza, Gallimard, Paris, 1954.
3-Zac (S), Le Philosophie, Teologie
et Politique dans l'Ceuvre de
Spinoza, Vrin, Paris, 1979.
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1

.Richard Simon'un Kitab-ı Mukaddes üzeıindeki çalışmaları konusunda
daha fazla bilgi isteyen okuyuculara
şu kitapları tavsiye ederiz:
1-R. Simon, Histoire Critique des
Versions du Nouveau Testament,
Roherdaun, 1960.
2-P. Auvry, R. Simon, 1638-1712.
etude bibliographique, Paris, 1974.
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hinde <;._;Jr)

(el-fehı·)

maktadır.

Hatta bazı papazlar diyorlar ki: Muhakkak ki o ilhamdır (inspiration), vahiy (revelation) değildir.
2-Chouraqui, unutmanın vahiyde vaki' olması gibi, şeytanın
vahye müdahale etmesinin de mümkün olduğunu kaydediyor. Bunun için Necm suresindeki ayetler ile alakah muhtelif rivayetleri delll olarak
kullanmaktadır. Bu rivayetler boş ve
batıl olup Taberi tarafından nakledilmişlerdir. Bu muhtelif rivayetlere
göre,
~ 0 )-'il ~Wl E_;:) * 0}:J1) ::..,)uı ~f)t ~
"Lat ve Uzza ile bunların üçüncüsü olan Menatı görmüyor musunuz?" 1 ayetleriyle birlikte, guya Hz.
Peygamber'in hazfettiği şu ayetler
nazil olmuştu:

kökünden alın

mış olan <~~) (fahhar) tabirini

kullanmak caiz ise- çalışmalarından
sonra Kitab-ı Mukaddes beşeri metinler gibi insani araştırmalara mevzu olabilmiştir.
Denebilir ki, İnclllerdeki tahrlfleri is bat konusunda yazılmış eserlerin en iyisi, John Locke'nin (16321704) yazdığı şu muazzam çalışmadır: c-'-:-Lill jJL.)

cr- •JJrP J.r> Jl.i...

~ ~y. '-'"'"'..u.JI '-.,k_.ly. 4....,..L:ll ~y.)

(Aziz
Pauls 'un Özel Risalelerinin Kendisi
Aracılığı İle Şerhinin Zarureti Hakkında Söz), "A Paraphrase and Notes
on the Epistelso St. Paul to the Galatians: Essay for the Understanding
of St. Paul by Consulting St. Paul
himself."
Şüphesiz ki J?hn Locke, ilmi
yöntemlerle Pauls Incllindeki bazı
ayetleri iptal etmiştir. Bizim mevzumuz, John Locke'nin aziz
Pauls 'un bazı ayetlerini iptal etmek
için ileri sür~üğü delllleri açıklamak
değildir. Bu Ingiliz asıllı düşünürün
yaptığı en önemli davet, vahyi kabUl
konusunda aklı hakem yapmak için
yaptığı davettir.
Durum böyle olunca Avrupalı,
Alıd-i Kadim ve Alıd-i Ced1d'deki
tahrifler yüzünden semavı kitaplara
büyük bir şüphe ile bakar. Bu yüzden
onlar Tevrat ve İnc11 'e atfedilen
tahrifatı aynı şekilde Kur'an'a atmaya çalışmaktadırlar. Batı'da Hı
ristiyanlığa inananların ekseriyeti
Kitab-ı Mukaddes'in vahiy değil,
ilham edilen bir eser olduğuna inan-

((-./._;:.)~Li...;. 0JJ ($Wl ~I_}JI ~Jiıı

"Bunlar yüce turnalardır ve
umulur."
İbn Cerrr et-Taberi'nin Tefsrr
ve Tatih ilmindeki yerinin büyüklüğü bilinmektedir. Fakat o da diğer
insanlar gibi isabet de eder, hata da
eder. Bu konuda İmam Malik'in
sözünü zikretmemiz gerekir: O Hz.
Peygamber'in kabrini gösterek şöyle
demiştir: "Bu kabrin sahibi hariç
diğer herkesin sözü alınabilir de,
reddedilebilir de."
Bu bizi şu mühim husus u te'y1d ve te'k1d etmeye götürüyor:
Kültürel miras kutsal değildir; bilakis mukaddes olan sadece Kur'an
ve Hz. Peygamber'in hadisinden sah1h olduğu tesbit edilendir. O halde
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onların şefa'ati

1

.en-Necm, 19-20.
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bu kültürel mirası tartışmasız kabUl
edilmesi gereken bir şey olarak almamamız gerekir. Şüphesiz ki pekçok
müsteşrik (ki şu an onlar, müsteşrik
kelimesini, sömürge çağını hatır
lattığı ve onunla irtibatlı olduğu için
kullanmıyor, onun yerine artık
I slamolo gue kelimesini kullanıyor
lar) istismara yeltenmiştir. Bizderiz
ki: Onların bazılan Kur'an etrafında
fikir ayrılığı yaratmak için bu uydurma rivayetleri istismar etmiştir.
Chouraqui bu konuda ilk değildir, o
kendinden öncekilerden, bilhassa
Nöldeke ve Blachere 'den nakiller
yapan biridir.
Chouraqui, bu iki ayeti tercüme ederken şöyle diyor: o iki ayetin düzeltilmesi tamam oldu. Böylece bu uydurma rivayetle kana'atini
pekiştirmeye çalışmaktadır. 1

3-Mütercim Kur'an'ın yedi
harf üzerine nazil olmuş olmasını da
şöyle diyerek istismar etmektedir:
Burada Kur'an'ın nassı konusunda pek çok ihtilaflar vardır. Ve
yine burada aralannda farklar bulunan nüshalar mevcuttur. O Kur'an
metninin tarihinin gayet büyük
karışıklıklar taşıdığına i 'tibar etmektedir. (s. 13).
Şüphesiz ki, Kur'an'ın yedi
harf üzerine nazil olduğu sözü, kendisiyle batıl murad edilen hak bir
sözdür. Zira yedi harf, herhangi bir
çatışma ve ihtilaf ifade etmemektedir. Fakat bu, netice i 'tibariyle
1

.Bak. 1106, dipnot 53.
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Arap yarımadasında mevcut olanArap kabllelerinin dillerinin ihtilafından ibaret bir husustur.
o , , > , , , ••
>'.ı,>{r>~Jo
~
.r--::----'- J-"' ) ~ı ~ ,..<lll " ~1
ı 01 ...
,..
3

"

"

40;.~wı

HHüküm ancak Allah'ındır.
O (c.c.) hakkı anlatır ve O (c.c.),
doğru hüküm verenlerin en
hayırlısıdır. " 2
ayetindeki kıra'at şekli ilahi vahiy
olduğu gibi,

~;.)~ı ~J,~-~10ı ~1- .. ~
40;.~wı

şeklindeki kıra' at da İlahi vahiycİir.
(~)ile okumak vahiy olduğu
gibi, c~) ile okumak da vahiydir.3 Bh çok kıra'at şekli olan diğer
ayetlerde de durum böyledir. Fakat
o, "Burada yedi Kur'an var" diyerek
Kur'an'ın yedi harf üzerine inmiş
olmasım istismar etmektedir. Biz de
diyoruz ki: Burada bir tek Kur'an
vardır ve bu Kur'an yedi harf üzerine
nazil olmuştur. Bu konu bizim ihtisas
alanırmzın dışında olmamakla beraber, biz okuyucuyu bu konuyu iş
leyen kaynaklara havale etmekle
yetiniyoruz. Arap kütüphaneleri bu
kaynaklada doludur.
4-Andre Chouraqui'ye göre,
Kevser suresinin ismi Hz. Peygamber'in vefatından sonra konmuştur.
2
3

.el-En'lim, 57.

.Bak. Tefsfru' l-Cellileyn, iki cilt, Daru
İhyai'l-Kutubi'l-' Arabiyye, el-Kabire, Tarihsiz, I. cild, s. 117.
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(s.13). Biz kesin ve öz olarak diyoruz
ki: Kur'an surelerinin tümü tevkifi
olarak isimlendirilmişlerdir. Tevkifilik ise, sınırlarını şeri'atin çizdiği
bir husustur.
Hz. Peygamber'in vefatın
dan önceki son Ramazan ayında Cebrail ona geldi ve bugün olduğu şekli
üzere onunla beraber Kur'an'ı okudu. Bu da gösteriyor ki bizzat sürelerin tertibi de tevkifidir.
Mütercim aynı sayfada pek
çok kere sürelerin tertibi arasında
mantıklı bir alaka ve zaman açısın
dan da uygunluk bulmadığını tekrar
edip durmaktadır. (s.l3).
5-Chouraqui (sayfa 15'te) diyor ki: Kısa sureler Hz. Peygamber
kırk yaşlarında iken İlahi davetin
başlangıcında nazil olmuşlardır. Ki
o zamanlar o nefsini şiirsel bir ilham
ile besiernekte idi ve kendini müstesna, eşsiz güzellikte şiirsel bir üslfib ile ifade ediyordu.
Kur'an'ın tercümesi konusunda gayr-ı müslimlerin gayreti etrafında başlangıçta orataya atılan sorgulamalara, daha önce geçen bilgilerin tahlilinin yeteri cevap olacağı umulur. Bu konudaki red cevaplarını
iki noktada toparlamak mümkündür:
a-Onun, Hz. Peygamber'in
vahyin nüzfilu anında yaşının 40 olduğu şeklindeki sözü doğrudur.
Fakat mütercimin, buraya soru işa
reti koymuş olması hayret edilecek
bir şeydir. Bu işaretin şüphe ifade
ettiği bilinmektedir. O bununla Hz.
Peygamber'in sireti hakkında kesin
olarak bilinenler konusunda şüphe

irad etmeyi hedeflemektedir. Bu,
dikkat çekilmesi gereken bir husustur. Z'ıra böylece kesin olarak ve çok
iyi bilinen konular, şek ve şüphe
konusu olmakta, şek ve şüphe götüren, uydurulmuş şeyler ise tarihi hakikatler yerine konulmaktadır. (Garanik hadisesi buna örnek olarak
gösterilebilir).
b-Hz. Peygamber'in kendini
çok güzel ve eşsiz bir şiir üslfibu ile
ifade ettiği şeklindeki sözüne gelince, bu, müşriklerin Hz. Peygamber'in şair olduğunu iddia etmelerine
binaen devamlı yaptıkları bir tekrardır. Şüphesiz ki Kur'an,

~c;

rG /~ Y. c. 3* "-.r-!)J--.~ J~ ~1 ~

J,

* j,::ıj_:J-'..G c, SyJ j,0-"'t.S' J~ 'Y j * ~::ı;.jj c,
"

<"

/

/

"

/

~~w~~~::,_.~_;;

Muhakkak ki o değerli btr ~I
çinin sözüdür! O bir şiiirin sözü
değildir! Ne kadar az inanıyorsu
nuz! O bir kahinin de sözü değildir!
Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz!
O, alemierin Rabbinden indiriZmediri "1
diyerek Chouraqui ve benzerlerine
gereken cevabı vermektedir.
İşte onların hedefi budur; derin
ve çirkin bir hedef, İslam ümmetini
kökünden ayırmak için tayin edilmiş
yıkıcı bir hedef. Bu hedef, Kur'an'ın,
diğer şairlerin kendilerini ifade ettikleri gibi, ancak ve sadece Muhammed 'in de kendisini bununla
ifade ettiği bir metin olduğu intibaı
okuyucuya verildiği zaman gerçek-
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.el-Hakka, 40-43.
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1

leşmiş olacaktrr. Onun bu ibaresini
harf harf vermek gerekir ki, görüş
Wide etmek özgürlüğü ile başka
larının özgürlüğüne ve inançlarına
saldırmak hoşgörüsü arasındaki fark
açıkça belirsin. Sayfa 15'te şöyle
diyor: "( ... ) et s'exprimait avec une
exceptionnelle beaute poetique."(... )
(ve son derece şairane bir güzellikte
kendini ifade ediyor idi).
6-Mütercim sayfa 16'da şöy
le diyor: Kur'an, Berber, Kıpt, Habeş, Yunan, Hind, Nabt, Fars, Sudan
ve Süryam dillerinden bazı kelimeler
ödünç almıştır. Şunu da ilave etmektedir: İbrani dilinde mütehassıs olan
kişi, Kur'an'da mevcud olan ile
Tevrat'ta mevcud olanlar arasındaki
büyük uygunluğu görür.
Kur'an'ın diğer dillerden
bazı kelimeler aldığı doğru kabUl
edilir. Mesela ( ~) (misk) kelimesi
Farsçadan alınıp Arapçalaştırılmış
tır.1 Bu, Kur'an'ın i'cazına ve kaynağının İlahl olduğuna dellldir. Zira
Araplar bu dilleri bilmiyorlardı, Hz.
Peygamber de üınmi idi. Bunları ona
kim haber verdi ve öğretti? :::01~1~1)
( ~~~ ~~ OL>- ..~ ı) ~0J1 (Modern
),
'
Dil İlıninin Işığı Altında Kur' an
Kıra'atleri) adlı kitabın sahibi diyor
ki: Arapçadan başka dile nisbet
edilen her kelime, İslamdan önce
onların arasında Arapçalaşmış olarak mütedavil idi.
Kur'an ve Tevrat kıssaları ara'

'

1

'

'

'

.el-Cevheri,Muhtaru' s-Sıhah,"Misk"
maddesi.

sındaki büyük uyuma gelince, bu
bizzat Kur'an'ın da te'kid ettiği bir
husustur. Fakat Kur'an ve Tevrat arasında pek çok yerde varolan uygunluk hakkındaki bu ibare, Chouraqui'nin tercümesinin vazgeçilmez bir ibaresi olmuştur. O bu sözü
defalarca tekrar etmekten usanmaz.
Kısaca işaret edelim ki, içlerinde Tevrat ve İncil'in de bulunduğu semavi kitaplara iman, imanın
açık şartlarındandır. Bütün bunlar
mü' mine göre, Haklın ve Habir olan
Allah tarafından indirilmiş kitaplardır. Fakat Yahudi alimleri ve Hı
ristiyan papazları kelimeleri konuldukları asli ma' nalarından başka
yerlere çekerek tahrif etmişlerdir,
halen de tahrif etmeye devam
etmektedirler. Kur'an ise, kendinden
önce inen semavi kitapları gözetip
koruyan olarak gelmiştir. Kur'an ve
Tevrat arasında var olan müşterek
hususlar İlahi vahiydirler, araların
daki ihtilaflar ise, tarihi ve lügavi
sebepler yüzünden Tevrat'ın tahrif
edilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. (Bu bölümdeki birinci noktaya
müracaat).
7-İhtilaf konusu olan, veya zayıf ve uydurma olan hususlar üzerinde çok durmak, onları tahrif etmeye çalışmak onun araştırmasındaki
metodudur. Chouraqui sayfa 19'da,
tarihte Ehl-i Sünnet olarak bilinen
grup ve bilhassa onların başında
gelen Ahmed b. Hanbel ile Mu' tezile
arasında Abbasiler döneminde cereyan eden ihtilaflara işaret etmektedir.
Bu ihtilaf, Kur'an'ın malıluk mu,
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gayr-ı malıluk

mu olduğu
Halku' !-Kur'
konusu
etrafında dönen ihtilaftrr.
Birincisi: Burası, bunlardan
hangisinin doğru, hangisinin de
yanlış yaptığının beyan edileceği yer
değildir. Fakat burada açıklanması
gereken şudur: Onlar "Kur'an Allah'ın malıluk kitabı mıdır, yoksa
yoksa

an

şeklindeki

Allah'ın gayr-ı malıluk kitabı mı
dır?"

ibaresini kullanıyorlardı. Hemen belirtelim ki, her iki fırka da
Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunda

müttefik idiler. Chouraqui ise diyor
ki: Kur'an malıluk mudur, yoksa
malıluk değil midir? (Le Qur'an estil cree ou incree?) Bu, bu ihtilafın
kaynağını bilmeyen okuyucunun
aklında, sanki burada müslümanlar
arasında bu kitabın Allah'ın katından
olup olmadığı şeklinde bir ihtilaf
varmış gibi bir intiba' uyanduır.
Kur'an Allah'ın kitabıdır.
Bu, Mu'tezilenin Ehl-i Sünnet ile
ittifak ettiği bir konudur. Niçin bunu
ibraz etmeye çalışmıyor? Bilakis, biz
onu ihtilaf mevzu'u üzerinde temerküz ediyor görüyoruz. Allah Teala
buyuruyor ki:
::.,~ ::_,~~~ y~l ~ Jj_:1LS~I;. fr

~ 0-:_i.lı ~u j,::,~~ ~~) ~~~ ~f ~
.-- 0

0

.,

<>

,.

~o

_,.,

,-
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,.- "

~

J.

.- ,.- ~ o,-

) 4..:..::.....i.l ~~~ .._,_. "-!L.::..; L... cı~ &j
~

~

~
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/

{~

o

r-+u-'"'
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4... C~l,~t ~~~
"O öyle Allah ki sana Kitab'ı
indirdi. Ondaki ayetterin bir kısmı
muhkemdirler. Bunlar Kitab'ın esasıdırlar. Diğer bir kısmı ise müteşabihattır. Kalplerinde eğrilik bulunanlar, fitne çıkarmak ve te'vüe

sapmak gayesiyle ondaki bu müteayetZere tabfolurlar... "1
8-Mütercim, Hz. Peygamber
döneminde İslamın intişarına yardım
eden bazı tarihi şartlar gibi zaman
aşımına uğramış konulara rücu'
etmektedir.
Şüphesiz ki bu dönemde -yani
miladi yedinci asırda- dünya çarpı
şan güçler arasında parçalanıp paylaşılmış idi. Mütercim, iki büyük medeniyet olan Fars ve Rum medeniyetleri arasında bulunmakla beraber,
yalnız yaşadıklarını iddia ettiği Arapların, bu yalnızlıktan kurtulmak için
İslam'ı bina ettiklerini zikrediyor.
İşte Chouraqui'nin sayfa 21 'de zikrettikleri:
"İslam zuhur ettiği zaman
dünyaya iki süper güç olan Rum ve
Fars güçleri hükmediyordu. Bu alem
şu üç tarihi sebepten dolayı zayıf
düşmüş tü:
Birincisi: Doğu Roma İm
paratorluğu, İmparator Justinien'in
vefatından sonra şiddetli sarsıntılar
geçirdi.
İkincisi: Batı Roma İmpara
torluğu Kut ve Hun kabilelerinin
saldmiarı sebebiyle tahrib olmuştu.
Üçüncüsü: Fars Devleti, Nuşirevan 'ın torunları arasındaki saltanat çekişmelerinden doğan taht
kavgalanndan dolayı sarsıntı geçiriyordu.
Şüphesiz ki pek çok kişi, İsla
mın zuhur ettiği dönemde dünyanın
halinden ve konjonktürel durumun-
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.Al-i 'İmran, 7.
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etmiştir. Biz bunların en
ınühiınlerinden olan ve 1755 yılında

dan söz

vefat eden Fransız filozof Montesquieu'nün ~yi..,....! J_,.,.- d}.,_.::..ç.)il)

c.:ıL.J)I.b\.,b..jl J (Roına'nın Büyüklüğü
ve Yıkılış Sebepleri Hakkında Mülahazalar) adlı eserini, bilhassa başken
ti Bizans olan Doğu Roma İınpara
torluğu(nun zayıflamasının sebeplerine ayırdığı özel bölümü burada
zikretıniş olalım. 1 V oltaire de aynı
şekilde c('11 C)J J -=.,bl__, J.J--> JL.L..)
CAdetler ve Milletierin Ruhu
Hakkında Söz) 2 adlı kitabında bunlardan bahsediyor. Şüphesiz ki Voltaire (1694-1778), bu sebepleri İslam
Medeniyetinin 18. yüzyıldaki tasavvurlarıyla karşılaştırarak ilerici bir
ruh ile vermekle çok güzel yapmıştır.
Yalnızlık ve bedevilik halinden kurtulmak için Arapların İslaın'ı
bina ettikleri şeklindeki görüşüne
gelince; İslam'ın sadece bir kavınin
dini değil, evrensel bir tebliğ olması
açısından, bu hiç bir şekilde kabul
edilmeyecek ve sahibine iade edilecek bir sözdür.
~ ~x.:~ ~~ ~1 ~LL~t c.:,~
"Biz seni ancak ve sadece
atemlere rahmet olasın diye gön1

.Bak. Montesquieu, Considerations
Sur Les Causes de la Grandeur et de
la Decandance des Ronıauns, Paris,
F la maruion, p. 230.

2

.Bak. Voltaire, Essai Sur /es Moeurs
et L' Esprit des Nations, Gargnier
Frere, Paris, tome l, p. 258.

derdik"3
Miladi yedinci asırdaki siyasi şartlar, beşeri nefislerin dille olan istek ve arzuları ölçüsünde onların ruhanı susuzluğunu gidermeye
ve fıtr1 yapısını nazar-ı i 'tibara almaya kadir olan İslam gibi bir d1nin
intişanna elverişli değildi. O günkü
şartlada bugünküler ne kadar da birbirine benziyor. Çünkü beşeri nefisler şu an tahrib olmuş ruhanı boş
luktan ızdırap çekınektedir. Öyle bir
tahribat ki, insanı benliğe yerleş
miştir. A vrupalılarla teması olanlar
bilhassa aldatıcı olan bu maddi perdenin ortadan kalkınası ile onu
kolaylıkla hisseder, farkeder. Şüp
hesiz ki sen pratik hayatta Batılılann
çocuklarının çoğunun hiç bir ma'nevi değeri olmayan bir hayatı nasıl
yaşadıklarını, moral bozukluğunun
nasıl ruhlarını sardığını hissedersin.
Öyle ki, yüzlerindeki gülümseme,
sadece toplumsal bir tezahürden
ibarettir, asla içlerinden gelen ma'nevi bir mutluluğun ifadesi değildir.
Artık eşyanın ma' n ası kalmamış,
ma 'nevi mutluluğun simgesi kaybolınuştur.

İnsanlığın bugün nasıl yeni bir
putçuluk alemine döndüğünü görmek garipsenecek bir şey değildir.
Bir çok Avrupalı, putçuluğun yeni
bir versiyonuna doğru yönelmiş
bulunmaktadır. Kahinierin etkisine,
şarlatanlığa, hurafelere ve kağıt oyunlarına olan inancın artmış olduğunu görmek ınüırıküdür.
3
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Akılcı düşüncenin büyük ilerleme kaydetmesine rağmen bütün
bunlar oluyor. İnsanoğlu, kendini
yaratan birinin varlığını unutup benliğini kaybedince bu şekilde şaş
kınlıkar içinde kalır. Pek çok harabe
ve v1rane nefis, hayatın anlamsızlığının neden olduğu uçurumdan
kendisini kurtaracak bir lınanı beklemektedir. Ne var ki, o medeni hayattan ve müslümanlara ait olan
şerefli, yüce düşünceden ibaret bir
modelin yokluğunu
,, hissetmektedir.
Mütercim sayfa 16'da haccın
mecburi bir ibadet olduğunu belirtiyor. Adeta bu, onun doğal olarak,
"namaza yaklaşmayın" stili üzerinde
gittiğinedelll olmaktadır. Hac, bilindiği üzere gücü yeten için zorunlu
bir ibadettir.
'J L.S-'~
~ ili UJ' •) • "J•(0 1 A,
) •
·: c.s,
V J::::J .<---:H J • r
0

;; Jc~_;}(~~~~~~~ *c~~ r.S~
~~~~vwı~~_J--~ı::ıu-~~

~ ~ :.:Uı ~~.:...u;; J --~ ~1 t_ıı;_:.ı
4~Wı
"Şüphesiz alemiere bereket ve
hidayet kaynağı olarak insanlar i-

çin yapılan ilk ev (ma(bed), Mekke'deki ((Ka(be"dir. Orada apaçık
nişfineler, (ayrıca) İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren, emniyette
olur. Yoluna gücü yeten/erin o evi
haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse
bilmelidir ki, Allah bütün alemlerden müstağnfdir. " 1
Chouraqui bu şekilde ayetteki
1

.Al·i 'İmran, 96-97.

"yoluna güç yetirenler" ibaresini hazfetmekte ve sadece haccın farz olduğunu söylemektedir. İslam! akldenin gayr-ı müslimlere nakli hususunda bu tür insanlara nasıl güvenilebilir?
İKİNCİ BÖLÜM

Tercüme Üzerine Mülahazalar
1-Chouraqui tercümesi boyunca rahmet, ralıman ve ralılın kelimelerini, crJ) (rahime) kelimesinin
lügav1 aslına istinaden acımak şek
linde tercüme etmiştir. Bu apaçik bir
hatadır. Zira rahmet, kendi içinde
sevgi, meyil, şefkat, ve vermeyi
barındırmaktadır.

Bu kelimeler büyük insanİ delaletlere sahibdirler. Allah 'ın en
büyük sıfatlarından biri de rahmet
sıfatıdır. Ralıman ve Ralılın aynı
zamanda Esrna-i Hüsna'dandır. İnce
ma 'nalar taşıyan, ilham veren ve
büyüklüğe delillet eden bu kelimeler,
Kur'an'ın siyakına ve onun ince
delaletlerine münasip düşen "Misericorde" ile tercüme edilmesi gerekirken, ona bedel olarak (matrice) ile
tercüme edilmiş, böylece bir anda
kadının rahmi (matrice) oluvermiştir. Bu adamın verdiği 1zahlara
göre, biz Allah'ı kadının rahmi
suretinde görürüz. Rahmin içine
giren de odur, çıkan da. O, rahmin
işlevidir. O tercüme boyunca Matriciel, Matriciant ve Matrice kelimelerini kullanmıştır. Bu oynama, inanç
ölçeğinde boş ve batıldır. Zrra bu,
tarihi boyunca şefkatİn ve hoşgö
rünün sembolü haline gelmiş ve
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böylece bilinen bir ümmetin inancını
yaralayan bir dokunuştur.
Eğer biz, düşünce tarihi çerçevesinde bu tercümeyi tahlll edersek, bu tercümenin düşünce alanında
kültürel bir geriliği teınsll ettiğini
göreceğiz. Bu böyledir, z!ra 1649
yılında Andre Du Ryer'in yaptığı
Fransızca ilk Kur'an tercüınesinde,
besınele doğru bir şekilde tercüme
edilmiştid Au nom De Dieu
Ciement & Misericordieux.
17. asrın tercümesi (adı geçen
Ande Du Ryer'in tercümesi), Savary'nin de zikrettiği gibi 2 daha çok
hatalar taşıyan bir tercüme olarak
addedilir. Ona yapılan daha pek çok
eleştirilere rağmen, o bahis ınevzuu
olan bu konuda en iyi tercüme olarak
kabul edilir. Şüphesiz ki insan fikri,
yeni olanın eskiye göre daha ınüs
tefid ve ileri bir anlayış içinde olmasını bekler, ne var ki arkadaşımız
geriye dönüşü terdh etmiştir.
2-c~) (Muttakln = sakınan
lar) kelimesini c~.r) korkanlar, irkilenler (les freınissants) diye tercüme etmiştir. Oysa Fransızcada buna
daha uygun olan les pieux kelimesi
vardır. Sonra bu kelimeye bir dipnot
düşmüştür. İçinde koınik iğnelerne

lerin bulunduğu bu dipnotta şöyle
diyor: Korkup irkilınek kelimesinin
kullanılmış olması, Tevrat'ın da kul1

.Anre Du Ryer, L'Alcoran De
Mahomet, Rotterdam, 1770, p. 379.

2

.Savary, (C.E.), Le C oran, Traduit de
L'Arabe, Gargnier, Paris, 1882, p. X.

landığı

kelimeye uygun düşmek
tedir. Yani kutsal bakış çerçevesinde
(sayfa 32) insanlardan korkup irkilen
demektir. Açık bir şekilde görünınektedir ki, Tevrat düşüncesi tamamen buna hakim olmuş durumdadır.
O Kur'an'ın kendine has olarak
kullandığı ınuayyen Iafızları, Tevratta bulunanlara döndürıneye çalış
maktadır. Bu adaının Tevrat ve İncil
hakkında geniş bir bilgisinin olduğunu söylemek gerekir ve bu bilgi
sayesinde o tarih ve Kitab-ı Mukaddes ile ilgili ilmi çevrelerde şöhret
kazanmış tır.

Ne var ki, ınuttakln (les
pieux) keliınesinin, les freınissants
ile değiştirilıniş olması, sadece Tevrat'ın kullanımına uygun düştüğü
için değildir. Bilakis o, Batılıların
zihninde İslam hakkında bilinınekte
olan şeyi ifade etmektir. Bununla bu
konuda, A vrupalıların, İslamiyetİn
korku, kasvet ve şiddet dilni olduğu
şeklindeki tasavvurlarını kasdediyoruın. B uradan kutsal bakış çerçevesinde korku, onun anlayışına göre
Batılıların zihniyetine haşyet ve
takvadan daha yakın ve daha uygundur. İslam'ın saf Avrupa kültürü
ile bezenmiş insanlar nazarında biT
dinden çok, korku ve şiddete yakın
biT anlayış olduğu hususuna düşünce
tarihi de şahidlik etmektedir.
Avrupalıların İslam hakkın

daki tasavvurlarının daha ziyade onun korku, ürküntü ve terör dini olduğuna, onların medeniyetlerindeki
kültürel ve edebi eserleri şahid olarak gösterebiliriz. Burada, 1784 tari-
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beşeri bir ayrım olduğuna işaret et~
rnek istemektedir. Oysa Kur'an İlaili
bir metindir.
4-Mütercim, Kur'an'ın müs-

hinde ölen Fransız ansiklopedist filozof Diderot'un (~1) ~ı JY- ~~)
(Sağır ve Dilsiz Hakkında Hitab"
adlı kitabında, islam aleminin iş
lerinin, bu alemin tabiatında var olan
kölelik, sıkıntı ve istibdadı nasıl

lümanların yaptıklan antlaşmalara
bağlı kalmalannın

ve onlara saygı
göstermelerinin gereğinden -ki bu,
insanlık medeniyetinin en büyük yapı taşlanndan biridir- ve iki tarafın
da üzerinde ittifak ettiği bentlere
saygı ve bağlılıktır- bahsettiği yerleri
tercüme ederken, Kur'an metnini
anlaşılmaz bir şekle sokmaktadır.
Allah Teala şöyle buyuruym:

yansıttığı hakkındaki görüşlerini

vermiş olalım.

Quinet

1

19. asır da ise, E.

(~yili ; J_,....::Jı J ~ı) (Hıris

tiyanlık

ve Fransız Devrimi) adlı kitabında kendisiyle İslamiyeti kasdettiği Muhammed'in dininden çok
bahsetmekte ve onun nasıl sertlik,
şiddet ve acımasız bir din olduğunu
belirtmektedir. 2 Bu anlayış bugün
de aynı şekildeAvrupalıların zihninde devam edegelmektedir. İslam,
hukukla ilgilenen Avrupaimm n azarında kabalık ve taassub dlnidir. Biz
buradan, Andrea Chouraqui'nin fıt
ratının neden tercümesi esnasında
şiddet ve kasveti ifade eden kelimeleri terdhe meylettiğini kolaylıkla
anlayabiliyoruz.
3-Chouraqui, Kur'an'ın cüzlerini ve biziplerini gösteren ibareleri, Mushaf-ı Osmani'de olduğı
gibi sayfa kenarlannda not edeceğine, Kur'an nassı içine sokmuş
tur.
O, cüz, hizb ve ruh'ların sonuna işaret eden ibareleri Kur' an nassının içine almakla, bu ayrımın Müslüman alimler tarafından yapılmış
1

2

.Diderot (D), Oeuvres Completes, Le
Club Français du Livre, tombe II, p.
577.

~

... ı.~_:w~ ı)jt ı_;:TCr.,iJı ~t Ç~

"Ey fmiin edenler! Akidlerinizin gereğini yerine getirin ... "3
O, bunu şöyle tercüme etmiş
tir: "Ohe, Ceux qui adherent.
Remplissez les obligations." (Ey inananları Taahhütleri doldurun).
Fransızcadaki bu ibareyi okuyan, ifadede bulunup ayeti mübhem
kılan ve anlaşılınasını güçleştiren
kapalılığı ve karışıklığı görecektir.
Bu ayet, büyük İslaffiı bir hükmü
açıklamaktadır. Şüphesiz ki bu,
gayr-i müslimlerin de bilmeleri temenni edilen ince ahlaki prensiplerdendir. İki taraf arasında akdedilen andiaşmaya bağlı kalmak ne
yüce bir ahlaki meziyettir. İşte insanlık düşüncesinin ulaşabildiği en
yüce nokta: Verilen ve üzerinde ittifak sağlanan söze bağlılık.
O "yerine getirin" ma 'nasına
gelen ( ı)jt) (evfı1) kelimesini, doldu-

.Bak. "Le Temps de la Reffexion", II,
1981, p. 220.

3

.el-Maide, ı.
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run

anlamına

gelen ve ey._:) kökün-

den türeyen cıJY..:.J) ile tercüme etmiş
tir. Tartı için kullanılan c~ı ı))f)
(efva'l-keyl)'in, tartıyı doldurmak
anlamındaki c~ı Ye:.) (meleu'l-keyl)
ma 'nasında olduğu doğrudur. Fakat
andiaşmayı yerine getirmek anlamındaki (~ı J)f) (evfa'l-'akd), tartıyı

doldurmak

c~ı

anlamındaki ~jf)

(evfal-keyl)'den farklıdır. :u:,)

c'~ı (Akde bağlılık)

olmadığını dereetsin diye vermektedir. Biz bu hitaba -Discoursdeğişik yerlerde de rastlayacağız. Dinin aslının bir olduğunu söylememiz
gerekir. Bu ayet vahyin hakikatini
izah etmektedir:
t>,.uı:, L-;;; ~:, L. er-ı ':u ı~ ;J0 ~,
, , , -· , ,
G' , , ,

~ J U"""T' J

şeyi doldurmak anlamındaki) c::~1)

imtila arasındaki farkı çağımızda
anlamak ne kadar da kolaydır.
"Remplir" fiilini kabul etmek mümkündür; ancak Remplissez !es Obligations ifadesi, kapalı bir ifildedir.
Biz obligations kelimesini Contrat
kelimesi ile değiştirerek şu ibareyi
öneriyoruz: Remplissez V os C ontrats (= Anlaşmalarınızın gereğini
yapın).

5-Yusuf sılresini tercüme ederken, sfueyi sunuşta şunları yazdığım
görüyoruz: "Yusuf'un Kur'an'daki
hayatı, Tevrat'takinin tekranndan
başka bir şey değildir."(s.457).
O bu sözünü, genel hitabının
başında Kur'an'ın, Tevrat'ta bulunanların tekranndan başka bir şey
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,o, o,

WJL,.>-31

·. J L. J
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anlamındaki

birinci vefa, ma 'nevi bir hal ve tasavvura bağlı olan ve onunla gerçekleşen bir durumdur. İkincisi ise, yani
c;p::_lı :u:,) (tartıyı doldurmak) dokunulabilen bir duyu ile ilgilidir. (Ahde
vefayı ifade eden) c).ij) vakar ile (bir

"ı

r-:'A;;

j,o >;o,

~
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.
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"Dfni ayakta tutun ve onda
ayrılığa düşmeyin diye, Nuh' a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi,
İbrahfm'e, Musa'ya ve isa'ya tavsiye ettiğimizi Allah size de din kıldı.
Fakat kendilerini çağırdığın bu
(dfn), Allah'a ortak koşanlara ağır
geldi. Allah dilediğini kendisine
(peygamber) seçer ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir. Onlar
kendilerine ilim geldikten sonra,
sadece aralarındaki çekememezlik
yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer
belli bir süreye kadar Rabbinden
bir (erteleme) sözü geçmiş olmasaydı, aralarında hemen hüküm
verilirdi. Onlardan sonra kitaba v/iris kılınanlar da onun hakkında
derin bir şüphe içindedirler. "1
Dinin aslına bağlı olan bu
nokta açıklamaya ve izaha muhtaçtır.
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Zrra o düşünce tarihi alanında en
mühim gayedir. Şüphesiz ki din birdir, Allah katından, akıllarının idrak
etmeye güç yetiremeyeceği bir şekil
de insanların arasından bazı peygamberlere indirilmiştir.
İlahi vahyi insanlara nakletmek Peygamberliğin en önemli esaslarındandır. İnsanlığa ince bir ahlak
anlayışı veren bu vahiy, koymuş olduğu ahlaki esaslara bağlı kalmaları
şartıyla insanları mes 'fid eder. Zira
o, insanın ruhi ve maddi ihtiyaçlarını
birlikte gözetir. Günah ve sevabm
esasları ile ruhun ölmezliğini insanlara bildirmek de peygamberliğin
mühim esaslarındadır.
Din, sonraları çağlar boyunca tebd11 ve tahrife boyun eğmiştir.
Din hurafeler ve şarlatanlıklarla karışmıştır. Her fetret döneminde Allah
Teala, insanlan yeniden doğru d1ne
götürmeleri için bir elçi göndermiştir. Yüce duygulara ve hür akla
sahib olanlar, bu hurafe ve vehimleri
bırakıp ona tabi olmuş, dünyev1 meş
galelerin peşine düşenler ise ondan
yüz çevirmişlerdir. Vehim ve şarla
tanlık kuyusuna düşenler de böyle
davranmışlardır. Allah Teala, kendinden önceki dinlerin üstünde olan
bir din ve kendinden önceki semavı
kitapları koruyup kollayan Allah 'ın
kitabı ile Hz. Muhammed'i gönderineeye kadar her toplumda ve çağda
vaziyet böyle devam etmiştir.
Şüphesiz ki 18. yüzyılda aydınlanma çağı felsefesi (bu asrın felsefesi mevcut Avrupa fikir anlayışı
için laiklik esasını temsll ediyordu)
d1nin aslına ulaşınaya çalıştı. Ne var

ki insan aklı, -büyük zihni gayretiere
rağmen- metafizik hususlan ve gaybiyyatı idrak etmekten geri kaldı. Bunun neticesi olarak onlar, "Doğa dini" denen anlayışa dönmeye çağırdı
lar.
Eğer bu felsefi anlayışa sahib
insanların yanında, insan ve hayat
konusunda islamı ve imanı görüşü
yansıtan doğru kaynaklar olsaydı ve
bu dönemde müslümanlar dönemin
fikir anlayışı seviyesinde olabilselerdi, bu felsefi anlayış İslam'ı
bina ederdi ve on yedinci asrın sonu
ile on sekizinci asrın başında Avrupa
vicdanında bulunan (ma 'nevi) krizi
çözmek için bir çare sunmuş olurdu
dersek, ileri gitmiş olmayız. Fakat
ne yazık ki onların yanında bulunan
İslam ile ilgili kaynaklar, kilisenin
hazırladığı kaynaklardı ve bu kaynakların ışığı altında dini kerih gördüler. Dini kınamak için yazılmış
olan tarihi kaynaklar, tarihi gerçekleri ortaya çıkarmak için yazılmış
olanlardan çok daha fazladır.
İslam'ın halen kötü niyet ile
ve tutarsızca Batılılaı·a arzedilmesi,
bu zorluğun başlıca sebeplerinden
biri olaı·ak gösterilebilir. Bazı müslümanların ahlakı da bugün ne yazık
ki bu büyük d1nin en kötü davetçilerindedir. Bize düşen, gerek fikri
seviye açısından, gerekse ahlaki yaşayış bakımından, cesaretli bir şekil
de hata yaptığımızı i 'tiraf etmektir.
6-Chouraqui yine Yusuf süresinin tercümesinde:

&1Ç-)1l;~1~14~~~
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Recit kelimesini kullanmaktadır. Robert sözlüğüne göre bu kelime, hakiki veya hayall olduğuna bakıl
maksızın herhangi bir şeyin hikayesini ifade eder. Bundan dolayı
mütercime, rivayet ve edebi ma'nası
i 'tibariyle değil, fakat tarihi ma 'nası
i 'tibariyle histoire kelimesini kullanması yakışırdı. işaret edilmesi gerekir ki, Fransızcada conte kelimesi
hikayeye, roman kelimesi de rivayet
ma 'nası i 'tibariyle kıssaya delalet
eder.
7-

"Biz sana bu Kur' an'ı vahyetmekle geçmiş milletierin haberlerini sana en güzel bir şekilde anlatıyoruz. Gerçek şu ki, sen bundan
önce (bu haberleri) elbette bilmeyenlerden idin. " 1
ayetini şu şekilde tercüme .ediyor:
"Biz sana hikaye/erin en güzelini an/atıyoruz." (s. 458).
Tabiidir ki, hikaye, kıssadan
farklıdır. Zrra birincisi te se metmek
için anlatılır. Kıssa ise (Kur'ani
ma'nası ile) ibret için anlatılır. Nitekim Allah Teala şöyle buyuruyor:
'o\S' C:. .ı.~\._J'il.J/'1,~~ ~ ~ ;:ıLS-'.ill~

~'j_j-) .ı.~) ~ ~QT~'_Gt &. W)~

~~;;..; c>l.il J-:~ ~:, (.$~ ~ ~~ ~~

~~~(.$~

:,

J:
onların kıs~a

' ~::ı;.~ ~:,lJ ~~ J ~:L. J ~~ J5- ,a';~
"A;,do'ısun ki,

~arında akıl sahibieri için
ıbretler vardır. (Bu Kur' an)

pek çok
uydurolabilecek bir söz değildir. Fakat o,
kendinden öncekileri tasdik eden
her şeyi açıklayan (bir kitap)dır;'
fman eden toplum için bir rahmet
ve bir hidayettir. " 2
Şüphesiz ki Kur'an'ın kıssa kelimesini kullanması, bazen zamanla
yok olup gitmiş maziye ait olaylarla
ilgili veya Kur'an'dan önceki semavi
kitaplarda bulunup da tahrif edilmiş
olan sahih tarihi rivayetlere delalet
etmek içindir. Kur'ani siyakı içerisinde kıssa kelimesi, hatırlatma ve
geçmiş olan tarihi ifade eder.
Chouraqui ise hikaye anlamına gelen
1

.Yusuf, 3.

2

.Yusuf, ll 1.

(Yusuf) erginlik" çağı'na
ona (isabetle) hükmetme
(yeteneği) ve ilim verdik. İşte güzel
davrananlan biz böyle mükajatlan3
dınnz. "
erişince,

açıklamak için düştüğü açık
dipnotta mütercim hedefini
çok açık bir şekilde beyan etmektedir
ki o da, okuyucuyu, Tevrat'ın asıl
olduğu ve Kur'an'ın da sadece onu
taklid eden ve ondakileri nakleden
bir eser olduğu konusunda ikna etmektir.
462. sayfada diyor ki: "Yusuf'un kıssası ile ilgili olarak Kur'an'ın Tevrat'tan ayrıldığı yerlerde,
Kur'an Yahudi alimierin kaynaklarından ilham almaya çalışır.'' Bu
söz herhangi bir yoruma gerek
bırakmayacak kadar açıktır. Çünkü
bu, onun Kur' an tercümesindeki

ayetini

layıcı

3
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genel hitabını

açığa vurmaktadır.

8-(Müşrik)

kelimesini ( r-"L...)
hissedar, ortak, katılımcı ile tercüme
etmektedir. Biz onu,
ı;~~~ ::ıç;·). ıı

w: ı;.:.ı~_.Jı ~t ~ ~

~~ ~ ::ır,cı-.ı.;. ~~ -~ ri;.Ji ~1
~ :-1ıı j1 y~G ocı1 ~ ~ :tı ~ :__;~

~~

'

Ey fmtin edenler! Müşrikler
ancak pisliktirler. Onun için bu
yıllardan sonra Mescid-i Hartim'a
yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan
korkarsanız, (biliniz ki) Allah dilerse sizi kendi lütfundan zengin
edecektir. Şüphesiz Allah iyi bilendir, hikmet stihibidir. " 1
ayetini aşağıdaki şekilde tercüme
ederken görüyoruz: "Ohe, ceux qui
adherent, les associateurs sont immondes! Qu'ils n'apporchent pas de
la mosquee Inderdite." (Ey iman
edenler, ortaklar pistirler. Onlar
Yasak Mescide yaklaşmasınlar).
Şüphesiz ki Fransızca dilinde,
Allah'ın varlığını bildiği halde, O'na
olan iman ile birlikte aynı anda başka
ilahiara da iman eden kişiyi ifade
eden müşrik lafzının delalet ettiği
şeyi gayet iyi açıklayan kelimeler
vardır. Polytheiste kelimesi, müşrik
kelimesinin doğru karşılığıdır. Fakat
tercümede kullanılan associateur kelimesi, hissedarlık ve katlımcı/ık
anlamlarına gelmektedir. Her ümmet tarafından dini bir kelime olarak
bilinen müşrik kelimesi ile bunun
arasında ne kadar da fark vardır! Öy1

.Tevbe, 28.

le ki, müşrik kelimesi tarife ihtiyaç
duymayacak kadar açık bir şekilde
bilinen kelimelerden olmuştur. Şüp
hesiz ki, ortak koşmayı ifade eden
müşrik kelimesi ile ortaklığı, hissedarlığı ifade eden müşarik kelimesi arasında hata, okuyucuyu
Kur'ani metnin mefhfimu ve medlfilü etrafında hayrete düşürmek
tediL Bu, gayr-ı müslim okuyucuyu
Kur'an metninin anlaşılmazlığına ve
ma 'kUl olmayışma hükmetıneye sevkeder.
Yine görüyoruz ki o bu-ayetin
tercümesinde Mescid-i Haram'ı ya1t ~~) diye çevirsak mescid (
miştir. Bilinmektedir ki, Mescid-i
Haram, doğal olarak her müslümanın
kafasında Mukaddes Mescid olarak
belirir. O, Allah' ın, onda haram şey
lerin yapılmasını yasaklamakla şe
reflendirdiği bir mesciddir. Yani orası güvenli bir ibadet mekanıdır. Biz
şu ibareyi öneriyoruz: La Sainte
mosquee.
9-isra suresine yaptığı tercüme, siyonist siyasi düşüncenin özgürlüğü için tercümeyi istismar edişinin önemli bir nev'ini oluştur
maktadır. Bu, tercümedeki en büyük
kötülüktür. Kur'an metninin dipnotları içine ideolojik anlayışını ifade eden bu siyasi görüşleri sokması,
onun objektif olmadığını göstermektedir. Zira ilmi emanet, tarafsızlık ve söz konusu husus üzerinde
güven telkin edecek şekilde muamelede bulunmayı gerektirir.
Lakin biz görüyoruz ki o, her
Müslüman nazarında kutsal olan bir
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tercümesini siyonİst
için istismar ediyor. işaret etmek gerekir ki,
Siyonizm, Faşizm ve Nazizim'in bir
nev'idir. Irkçılığın türlerinden biridir. Her ırkçı hareketin sakıt olması
gerekir. Tarihi vak'alarda bizim iÇin
dersler ve ibretler vardır. Yakında
insani açılımlar içerisinde ırkçılık
kesin olarak bozguna uğrayacaktır.
Tercümeyi tavzih sadedinde
dipnotlar içerisinde yer verdiği Siyonist düşünceleri yaydığına dair delillere gelince:
Sayfa 55 ı' de diyor ki:
"Şüphesiz ki Mescid-i Aksa,
Hicretten ı 622 yıl önce İbram kralı
Süleyman'ın Elohim(Allah)'in şa
nını yüceltmek için kurduğu Kudüs
kitaba

yaptığı

görüşlerini özgürleştirmek

tapınağıdır."

Onun bu ibaresi, Mescid-i
Kudüs tapınağı olduğunu
ifade etmektedir. O Yahudiler açı
sından doğrudur. Fakat Müslümanlar veya Batı medyasının dediği üzere Araplar açısından doğru değildir.
Batı medyasının bu tavrı da çok
gariptir, zira İsraillilerden bahsederken Y ahudl diyorlar, fakat Filistiniiierden bahsederken Arap diyorlar. Burada dikkat çekilmesi gereken
husus şudur: Yahudi derken bunu
bir dinin sıfatı olarak kullanıyorlar,
fakat Arap derken bunu bir dinin
değil, bir ırkın ve bir kavmin sıfatı
olarak kullanıyorlar.
Andrea Chouraqui bu sözüyle şunu murad ediyor: O kesin olarak
İbrani kralın döneminde bina edilAksa'nın

miştir. Dolayisiyle Yahudiler ona,
yani Kudüs' e sahi b olmak noktasında daha müstehaktırlar. Bu hususu tahlil etmeden önce belirtmeliyiz
ki, bu adam Eski İbrani tarihi konusunda geniş bir bilgiye sahibtir. Bu
onun hakkında belirtmemiz gereken
bir husustur. Fakat şunu da belirtmemiz gerekir ki, biz Süleyman ve
Davud'a ondan daha yakınız ve
onlara sahib olma noktasında ondan
daha çok hak sahibiyiz.
Yahudilerin Kudüs'e sahib
olmak konusunda daha çok hak
sahibi oldukları şeklindeki görüşüne
gelince, bu onun dar ırkçı görüşünden kaynaklanan bir husustur.
Özet olarak şunujfi.de ediyor ki,
bugünkü İbraıllier, eski İbranilerin
varisleridir, onların mirasını devralıyorlar. Buna benzer konularda bizim görüşümüz ise, açı bakımından
bu ırkçı görüşten daha geniş, daha
derin ve daha kapsamlı bir görüştür.
Bu böyledir, zira müslümanlar, bu
iki peygamberin üzerinde bulunduğu
tevhid akldesinin tabi '1 uzantıları
durumundadırlar. Yahudiler ise, sadece onların ırkl, yani cinsi uzantıları
durumundadırlar. Allah şahiddir ki,
kimse sırf ırkı dolayısıyla bir üstünlük elde edemez. Bu ırkçılık, din,
tevhid ve akide mirasına sahib olma
şerefini taşımaz.

Davud ve Süleyman, ancak Alyasaklanndan sakınmaları ve
tevhid anlayışı üzere olmalan dolayısıyla Allah katında değer kazanmışlardır. Aklde, akldeye, tevhid de
tevhide miras olur. Şimdi Kur'an'ın
lah'ın
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Davud Peygamber

hakkındaki

vardır."2

gö-

rüşlerine bakalım:

w-ı~)-)~~;~:.: ,IJ ~b

Irkları,

renkleri ve dilleri ne
olursa olsun, müslümanlar bu baba
Davud'un ve bu oğul Süleyman'ın
varsileridir dersek, Rabbant dinin

w1 ~~~~ ~) ... ~
~y\31)

" ...Davtld kendisini denediği
mizi sandı ve Rabbinden mağfiret
dileyerek eğilip secdeye kapandı,
tevbe edip Allah'a yöneldi. " 1
oğlu

Bu da onun

doğasından uzaklaşmış olmayız.

~ J..:.;.Jı '1\J) ı;.~;, :ı>.)~~~~ QT'..Lil) ~

::..,~)) * 0:,.:..;:.,Ji .)~::.,.. p ~ ı:t,;.J <.S/lll
) ~1 ~/ı:'. ı:~~~ ~1 ~ Jli) ~~~~ ;;, :~''
- ~ 0ı j',;,';li ~ 1-:.ıJ. ~J ~~ JS- : .,_. G.;Jf

Süleyman'-

dır:

·.w), '}"l.
~ '1 t5::t. ~ ~) ~ ~1 ~~ JLJ * y\31

J.

•r-'~ ~~. ,..:_,,
'.'.'ı' b
. , r ~ <.S't~ uı),
•
r:.r-::--"

,

,.

,-'Andolsun ki Bi; Davtld' a ~e
Süleyman'a ilim verdik. Onlar: !}izi
Müslüman kullannın bir çoğundan
üstün kılan Allah' a hamdolsun dediler. SüleymanDavud'a varisoldu
ve dedi ki: Ey insanlar! Bize kuş
dili öğretiidi ve bize her şeyden
(nasfb) verildi. Doğrusu bu apaçık
bir lütuftur. " 3

"

~ \3~ * ...,..C.) i :::J1 :d1 [_<.S~::.,.. L.. ":!
..

"

~

"

::,..ı<·· ll)* yC,..1;· ::.. :ı.;..~ .;.tı <.S~(.::)
,..,..

"

"

"'

*)li:,..":!!~ 0;).:: ~).-Tj * ~V"'i:,J-)
..

"

~ 01)
--

,..

"

ı;:

ç.t:;jS~

* ._,..L._,.. ~ ~1 )1 ~\J Gj~ 1-:.ıJ.
-;!'

,..

"

"'

"

.a:t._,..t.
~ j ~) G~
ı:: '
/
"Andolsun ki Biz Süleyman'ı
imtihan ettik. Tahtının üstüne bir
ceset bırakıverdik. Sonra o yine eski
haline döndü. Süleyman, Rabbim
beni bağışla, bana, benden sonra
kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver. Şüphesiz Sen dilima
bağışta bulunansın dedi. Bunun
üzerine Biz de, istediği yere onun
emriyle kolayca giden rüzgan, bina
kuran ve dalgıçlık yapan şeytanlan,
demir halkalara bağlı diğer yaratıklan onun emrine verdik. "İşte bu
Bizim bağışımızdır. İster ver, ister
(elinde) tut; hesapsızdır" dedik.
Doğrusu, onun Bizim katımızda
büyük bir değeri ve güzel bir yeri
1

Şunu da belirtmemiz gerekir
ki, Peygamberlere varis olan, Peygamberlerin üzerinde olduğu hal
üzere olduğu ve onların dini üzere
olduğu zaman onlara varis olmuş
olur. Peygamberlik mirası ırka bağlı
değildir. Hiçbirzaman ırka bağlı da
olmamıştır. O ancak Nübüvvet ehlinin üzerinde olduğu şeye ittibil' ile
olur. Kur'an, ırkçılık görüşünü aşıp
ondan ali olsunlar diye müslümanlara pratik bir örnek vermektedir. Bu örnek Nuh'un oğlu ile olan
alakasıdır. Nuh'un oğlu onun ehlinden değildir. Zira o uygun olmayan davranışlar yapmıştır.
Şüphesiz ki bu bozuk ırkçılık

.Sad, 24.
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3
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-----------

CHOURAQUI'NİN KUR' AN-I KERİM TERCÜMESi ÜZERİNE
TENKİTLİ BAZI MÜLAHAZALAR

mantığı, eşiğinde bulunduğumuz

21.
asla bir yardım ve bir önderlik elde edemeyecektir. 20. asırdaki
önderliğine gelince, bu milletierin
onun pisliğinden ve hilelerinden
gafil olmalarından kaynaklanmış tır.
İşte meşhur Yahudi pisliği. Allah'ın
seçkin milleti olmak şeklindeki
efsaneye rağmen, asla bu iğrenç ırk- _
çılığa bir nusret nas1b olmamıştır.
Muhakkak ki ırk, rengi, beşerin
rengini, dilini ve bazı huylarını miras
alır, fakat asla nübüvvet ınİrasını
yüzyılda

devralaınaz.

Bu kültür, bir ınirastır, sadece bir millete ait olan bir ınal
değildir. Fakat bu miras, ( Kur'an,
Fecir suresinde turası miras ma 'nasında kullanmaktadır) peygamberlerin metodu üzere gidenlerin hakkıdır.
Bunlar iste Arap olsun, ister İbram,
istt(r Farslı olsun, ister Yunanlı, yahut Latin ...
Şüphesiz ki Kur'an pek çok
konuda bu kavmi gediğe karşı savaş
aÇmıştır. Biraz evvel Nuh'un oğlu
nun ehlinden sayılınadığına işaret
ettiğimiz gibi. Zira o, babasının yolu
üzere gitıneıniştir. Başka bir ınev
zu' a da işaret etmek gerekir ki, o da
Allah'ın Kureyşlilere, yani Kureyş
ve İslamdan önceki Cahiliyye ehline,
insanların döndüğü yerden dönmeleri konusundaki eınridir. Beşer ve
milletler arasındaki tüm engeller zail
olsun diye Allah'ın iradesi açık bir
şekilde böyle tecelli etmiştir.
J.:Jıı ı 3~ı) ~uı ~Lit ~ ::_,.. ı~t ;J ~
'

'

"Sonra insanların (sel gibi)
yerden siz de akın. Allah'tan mağfiret isteyin. Çünkü Allah affedici ve esirgeyicidir. " 1
Bu, Kureyşlilerin diğerlerin
den kendilerini üstün görmek şeklin
deki görüşlerine karş! açılmış bir
savaştır. Ebu Zerrü'l-Gıfari, Bilal-i
Habeşi' ye, "Ey karanın oğlu!" dediği
zaman, Hz. Peygamber ona, "Sen
kendisinde cahiliyye kalıntıları bulunan bir adamsın" demişti. Sadece
renk ve ırka değer veren, fakat yüce
ahlaki gidişata ve hareketlere bakınayan dar ve ınahdud cahiliyye
görüşü ...
10-Siyonist siyası görüşlerini
sokmak suretiyle tercümesinde yaptığı istismar çerçevesinde, 552. sayfanın 5 numaralı dipnotunda şöyle
diyor: "Bütün ta'llkler ve açıklama
lar Davud ile Calut arasındaki savaşa
ve aynı şekilde Buhtnasır'ın eliyle
aktıkları

İsralloğullarının ınahvedilişine işa

ret etmektedir.''
Bu haşiye, "Bunlardan ilkinin
zamanı gelince, üzerinize güçlü kuvvetli kullarıınızı gönderdik. Bunlar
evlerin arasında dolaşarak (sizi)
aradılar. Bu, yerine getirilmiş bir
va'd idi" anlamına gelen İsra suresinin 5. ayetini açıklamak için konulmuştur.

Chouraqui'nin bu haşiyeşine
i 'tiraz ediyoruz: O
burada Davud ile Calut arasındaki
savaştan bahsederken ve Buhtnaş undan dolayı

'

4~~ :# :Jıı ~1
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sır'ın Filistin'i tahrib etmesinden söz
ederken İsrall ismini Filistin' e bedel
olarak kullanmıştır. Doğru olan
tarihi görüş ve tarafsız olan bütün
tarihi kitaplardaki görüş gösteriyor
ki, 1948 yılında Siyonİst devletin
kurulmasından önce hiç bir zaman
Filistin topraklan mutlak olarak
İsrall ismini almamıştır.
İsrail isminin bu Kur'anl tercümenin içine sokulması, Filistin
topraklan konusunda tarihi hak
sahibi olduklarını iddia eden
Yahildilerin iddialarını tasdike götüren hususlardan birini temsil etmektedir. Şöyle ki, onlar buranın kendilerine va' d edilmiş topraklar olduğunu iddia ediyorlar. Biz anlayamıyoruz, Yahildilerin kendilerine
Allah' ın seçkin milleti demeleri
kendi kendileri ile bir alay mıdır,
yoksa eğlence midir? Bu ne seçimidir? Şüphesiz ki Allah Tevhld
davetine sımsıkı sanlmaları ve insam
ahiakın güzellikleriyle kendilerini
bezemeleri hali hariç, hiç bir toplumu başka topluma tercih etmez.
Bu toplum, -az bir kısmı hariçcimrilik ve korkaklık yönünden
yeryüzündeki toplumların en kötüsüdür: Onların ne tarihleri ne de
geçmişleri şerefli bir konuma ve
saygın ahlaki bir tasarrufa şahid
olmamıştır. Nasıl olur da şantaj ve
alçaklıkları ile tanınan aşağılık bir
toplum, Allah'ın seçkin toplumu
olabilir?
ll-Enbiya kelimesini, bilinen Prophete kelimesine bedel
olarak, ilham alanlar ma 'nasına
gelen inspires kelimesi ile tercüme

etmektedir. Nebl ile ilham alan
arasında ne kadar da fark vardır!
Nebl, kendisine vahyedilen kimsedir, o tevhld davetini çevresinde
bulunan diğer insanlara haber vermek için Allah tarafından seçilmiştir.
ilham alan kimse ise, peygamber
olmayan, sıradan bir insandır. Baş
kalarının güç yetiremediği bazı
şeylerin kendisine ilham edilmesine
sebep olan şeffaflığından faydalanır.
Hz. Peygamber, İslam ümmeti içinde
ilhama eren bazı kişilerin olduğun
dan bahsetmiş tir. Hz. Ömer de illıam
aldığını zikretmiştir.

Vahiy, onun yanında ilham
Inspiration. Mütercim
bunu Fransızcada vahye delalet eden
ve Arap dilindeki medlfilüne uyum
sağlayan ma 'rfif kelimeye, Revelation yani vahiy kelimesine bedel
olarak kullanmaktadır. Chouraqui'yi
Allah Teala'nın "Sana vahyettik... "
ayetini, sayfa 207'de şu şekilde tercüme ettiğini görüyoruz: "Sana ilham ettik= Nous t'avons inspire."
Burada belirtmemiz gerekir ki
onun vahiy kelimesini tercüme
ederken seçmiş olduğu inspiration
kelimesi ve vahyediyor kelimesi
yerine seçtiği inspirer füli, Tevrat'la
ilgili tasavvurundan ve Kitab-ı Mukaddes mefhfimu hakkındaki ideolojisinden kaynaklanmaktadır.
Bunun daha iyi anlaşılması
için diyoruz ki: Şu an Ehl-i Kitab'dan
Yahudi'ler ve Hıristiyanlar, Tevrat ve
İncil metninin vahiy değil, sadece
ve yalnız ilham olduğuna inanı
yorlar. Bu yüzden Chouraqui bu
tercümesi boyunca vahiy kelimesi
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yerine ilham kelimesini terelli etmiş
tir.
12-0nu biz c)S':Jl) (küfür) kelimesini de mahvetmek ma 'nasına gelen effacage ile çevirdiğini görüyoruz. Oysa Fransızcada atheisme
kelimesi bilinmektedir. Kafir kelimesi de onun tercümesinde mahveden anlamına gelen effaceur ile
çevirilmiştir. Oysa bu lafzın incroyants ve atheiste kelimeleri ile tercümesi mümkündür.
Chouraqui' nin küfür kelimesi
için effacage kelimesini seçmesi,
kelimenin aslına rücu' etmek şek
lindeki yönteminden kaynaklanmaktadır. Küfür aslı i'tibariyle örtrnek demektir. Fakat tercüme için
seçilen kelime, Kur'an'ın küfür
kelimesi ile kasdettiği ma 'nayı ifade
etmemektedir. Aynı şekilde örtrnek
ve kapatmak anlamına gelen kelimenin lügav1 anlayışına da uymamaktadır. ( ~;)J1 )S') demek, onu kapatmak, örtrnek demektir. Araplar,
<:.,:..:..ı1 )S' yÇ.Ji':.ıl) yani "Bulut, Güneş' i kapattı, örttü" derler.
13-Dört numaralı dipnotta
(sayfa 205), şöyle diyor: Kur'an'da
İsa'nın yükselmesi, bu elçinin istisna! konumunu ve diğer ilhama erenlere (yani peygamberlere) değil de
sadece ona verilmiş olan yaratmak
ve diriltmek gibi özel güç ve kudretleri te 'k!d etmektedir. Sonra da
susmaktadır. Bu, Kur'an'daki "namaza yaklaşmayın" ayetini okuyup,
sonra da susanın durumuna benziyor.
Şüphesiz İsa Peygamber'in bir

ölüyü diriltmesi fiilen viiki' olmuş
tur. Onun bir kuşu yaratması da hiç
bir müslümanın inkar etmediği bir
hakikattır. Fakat bunların tümü Allah'ın adıyla ve O'nun izniyle olmuş
tur.
ı 4-Ta.ha sfuesindeki,

::r: ~~~ ::.ı1 :(.~..;!- ?1~w ?~'ı:., ::ıı 1)u )>
4P~~;;ç.o~J~~~)

dediler: Bu ikisi muhakkak ki sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve sizin örnek yolunuzu ortadan kaldırmak isteyen
iki sihirbazdır sadece!"
ma'nasına gelen 63. ayeti aşağıdaki
gibi tercüme etmiştir:
"İls disent "Qui, ces deux-la
sont des sorciers, ils veulent Vous
expluser de Votre terre par leurs
sorcelleries et s'enfuir avec vas
Voies exemplaires."
Şüphesiz ki "sihirleriyle"
(leurs sorcelleries) kısmına kadar
ayetin tercümesi, açıkça görüldüğü
gibi doğru bir tercümedir. Ancak
ayetin "sizin örnek yolunuzu ortadan
kaldırmak isteyen .. " kısmı komikliğe sebep olacak durumdadır. O şu
anlamdadır: "O ikisi, sizin örnek
yolunuzia kaçıyorlar" Şüphesiz ki
(~Al) (Hereb) kelimesi olumsuz bir
ma'naya gelmektedir. Hereb, kanuna, örfe ve ahlak! esaslara aykırı bir
iş yapanın sıfatıdır. Bu kişi cezadan
kurtulmak için kaçar. O Allah' ın
peygamberlerine yakışmayan bir
"Şöyle

sıfattır.
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sadedinde şöyle bir dipnot düş
mektedir: Şüphesiz ki bu cümle kapalıdır, anlaşılması zordur. O burada
ayet kelimesi yerine cümle demeyi
tercih etmiştir. Zira ayetin kapalı ve
anlaşılmaz olması, ona nisbetledir,
zira o Arapçayı iyi bilmemektedir.
Eğer iyi bilseydi, o zaman ayet kapalıdır demesinin anlamı ne?
15-Ahkaf suresinin dördüncü
ayetindeki

...

~ J,~~~~ ~ 11~ ~rt ~
"Yoksa onların göklere ortak•••

lıkları mı vardır?"
kısmını şöylece

tercüme etmiştir:
"Ont-ils une societe dans les
ciels." Yani Kur'an siyakında şirk
kelimesi, ortaklık, şirket değil, naslb
veya cüz' anlamına gelmesine ve bu
anlam muract edilmesine rağmen, bu
tercümede kelime şirket .anlamını
kazanmıştır. Bu haliyle ayet, anlaşılması ve idrak edilmesi zor tılsımın
nev'llerinden birine dönüşür.
16-B u tercümede c~) (bel ağ)
kelimesi daima uyarı, Ikaz anlamına
gelen alerte ile tercüme edilmiştir.
Oysa belağ, bundan daha derin ve
daha geneldir. Zira belağ tebliğ, yani
ulaştırma anlamını ifade eder. Bu da
bir daveti insanlara ihtiva ettiği
müjdeleme ve Ikaz etme türünden
şeylerle ulaştırmak demektir. Fakat
tebliğ veya belağın Ikaz şeklinde
sadeleştirilmesi Kur'an'ın ma'nalannı parçalamak olarak değerlen
dirilir. Bu tür tercümeye Al-i 'İmran
suresinin 25 'inci ayetini tercüme
ederken yaptığını, örnek olarak
hatırlatınz.

Açıklamamız

gerekir ki, "Ba-

tı"lı aklın İslam' a karşı olan tavrı,

tercümenin eğilimine etki etmektedir. Bu böyledir, zira "Batı"lının İs
lam hakkında bildiği tek şey, -2 numarada belirttiğimiz gibi- onun
zorbalık ve şiddet dini olduğudur.
Bu yüzden Chouraqui beHiğ kelimesi
yerine uyan ve Ikaz anlamına gelen
tahzir kelimesini kullanmıştır.
17 -Chouraqui İslam kelimesini sakinlik, yatışma anlamında, yahut selamı iade etmek (Pasification)
anlamında kullanmaktadır. Tabiidir
ki, bu anlam ile, Allah' a teslim olma,
Dlnin öğreti ve esaslarına gönüllü
olarak boyun eğme ile yüzü sırf
Allah' a yöneltme anlamına gelen
İslam arasında hiç bir alaka yoktur.
O yüzden biz şu tercümeyi öneriyoruz:
"Soumissuion ala Volonte divine."
18-(Mücahid) kelimesi bu tercümede fanatik, ateşli taraftar anlamına gelen c~) (mütehammis
= zele) ile çevirilmiştir. Dini bir
delaleti olan müdihid ile herhangi
bir olaya aşırı hayranlık duyan, yahut
herhangi bir spora veya cinse aşırı
ilgi duyan kimsenin durumu gibi
sosyolojik delaleti olan mütehammis
kelimesi arasında ne kadar da çok
fark var! Biz ya bu kelimenin yerine
(Lutteur) kelimesinin kullanılma
sını, yahut da mücahid kelimesinin
Fransızcada Moudjahed şeklinde
ma 'rfif olduğu üzere aynen yazılma
sını öneriyoruz.
Burada mütehammis kelimesi-
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nin "Batı"lı anlayışta taassub ile
alakah olduğunu belirtmemiz gerekir. Zira taassubun ve hoşgörüsüz
lüğün en belirgin delaleti, herhangi
bir fikre aşırı bağlılıktır.
19-Chouraqui Ehl-i Kitab tabirini Les tentes de L' Ecrit şeklinde
çevirmektedir. Bu ise çadır, oba
anlamına gelen ( :1 ~. ~ ;._) (haymetun)
kelimesinin çoğul u. olan ( :--:-'~\ r~)
yani Kitap obası, çadırı) anlamına
gelmektedir. Bu tuhaf bir şeydir. Zira
Ehl-i Kitab kelimesini ifade etmek
için Fransızcada bilinen kelime Gens
de Livre' dir. Andrea Chouraqui gibi
geniş bir ilme ve kültüre sahib olan
bir adamın bunu bilmemesi düşünü
lemez. O halde niçin o bilinen ibareyi
almıyor da, kapalı ve anlaşılmaz bir
tercüme yapıyor? Bize göre bunun
cevabı, mütercimin, isrfmoğullannın
Allah'ın peygamberleri ile olan
karanlık tarihlerini silmek için verdiği gayretindediL Nisa suresinin
153. ayetini tercüme ederken onu
Ehl-i Kitab tabirini ifade etmek üzere
Tentes del' Ecrit tabirini kullanırken
görüyoruz. Bununla o, İsralloğul
larının peygamberlere yaptıkların
dan, onların bazılarını haksız yere
öldürmelerinden, Hz. M usa' dan
kendilerine Allah 'ı açık bir şekilde
gösteımesini istemelerinden, zulümlerinin boyutundan ve buzağıyı tanrı
edinmelerinden vb. bir takım tasarruflarından bahseden bu ayetteki
Kur'ani hedefi yok etmektedir. Bu
durumda ayet, isralloğullarının rası1ller ve nebller tarafından konul-

muş olan asıl hedeften, yani tevhid
risaletinden sapmalarını gösteriyor.
Bu ayeti tercümeden okuyan kimse,
kendi kendine bütün bu suçları
işleyen Kitab obası, kitab çadırı kimdir? diye sorar.
Bu ayetin konusu ile ilgili
dipnotta da şöyle diyor: Şüphesiz ki
E lo him 'i - İbran1cede Allah'ı ifade
ediyor- görme arzusu, Musa'nın
arzusu idi, İsralloğullannın değildi.
Zira onlar bu konudaki arzularını,
"Bize babamızı göster" şeklindeki
farklı bir ibareyle İsa'ya ifade
edecekler."
Bu dipnotla okuyucuya, Kur'an' ın tarihi bir hata yaptığını,
İsralloğullarının Musa'dan Allah'ı
kendilerine göstermelerini istemediklerini intibilım vermeye çalış
maktadır. O tarim bilgilerini, Fransızca tercümeyi okuyan kişiye
Kur' an' ın tarihi bir ha ta i çinde
olduğu anlayışını verecek şekilde
kullanmaktadır. Ayetin nassı, İs
ralloğullannın Musa'dan Allah'ı
kendilerine göstermesini istedikleri
konusunda son derece açıktır:
~ ~~ ~ J:;; ::ıı :--:-'~\ J-:.1 ::,Ll_;__:_;~
:Jı1 G!1 1)w ~~ ~ ;54 ~; 1)L ~ ~u1

~ ... r-Y:'-~ ~'-"'"'·ll ~- .L;..t.; -'~
o

o.-'

-'---

ll•

- -

;;

-'-'"-""'

.-,l',o,

1

H ••• Ehl-i Kitab senden, kendilerine gökten birkitab indirmeni
istiyor. Onlar Musa'dan bundan
daha büyüğünü istemişler de, "Bize
Allah'ı apaçık göster" demişlerdi.
Zulümleri sebebiyle hemen onları
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yıldırım çarptı ... "

1

gın düştü. Ayılınca

Görüldüğü gibi ayet, İsrail
oğullannın

Musa'dan kendilerine
göstermesini istemeleri konusunda gayet açıktır. işaret edelim
ki, Musa da bunu Rabbinden taleb
etmiş, "Rabbim kendini bana göster
de Sana bakayım" demişti. İsra
Iloğullarının isteği de bu şekilde idi.
Ne var ki Chouraqui şöyle diyor: İsrmloğulları Musa'dan böyle
bir şeyi hiç bir zaman istemediler.
Ve şöyle devam ediyor: Zira gerek
Yuhanna ineili 8/14'te, gerek A'raf
suresi 143. ayette ve gerekse Huruc
sifrinin 18/14.'te yer aldığı gibi,
görme talebi sadece Musa'dan gelAllah'ı

miştir.

Bu sözünü tahlll ettiğimiz zaman Chouraqui'nin şöyle dediğini
görürüz: "Şüphesiz ki Kur'an A'raf
suresi 143. ayette dediği ile kendi
kendini nakzetmektedir."

w J,
pı -sr,wı ~ 3~) :J Jli J.~J:r.i,jr ,.d
~~ Jli'l~~ ~lS J ~~ .;__._; ~G-

p
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"

~~ ~ t.:_ucu-;) ~~~~)::.ı /-o~
/

Ju 'Jut ı ',u c~.;__.~~) t.}'~ ·~
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4. :-~ -' ı ı 'ı' ı Gr~) 2..Dı
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"Musa tayin ettiğimiz vakitle (Tura) gelip de Rabbi onunla
konuşunca, "Rabbim bana (kendini) göster; seni göreyim" dedi.
(Rabbi) "Sen beni asla göremezsin.
Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde
durabilirse sen de beni göreceksin."
buyurdu. Rabbi o dağa tecelti edince onu paranıparça etti. Musa da bay1

dedi ki: aseni
noksan sıfatiardan tenzfh ederim,
sana tevbe ettim. Ben inananların
ilkiyim. " 2
Biz A'raf suresinin 143'üncü
ayeti ile Nisa suresinin 153'üncü
ayeti arasında herhangi bir tenakuz
yönü görmüyoruz. Zira ikinci ayette
İsrailoğullarının görme konusundaki
talepleri var, oysa A 'raf suresindeki
ayette Musa'nın talebi vardır.
Açıklamamız gerekir ki, Huruc sifri ile Yuhanna ineili İsra
iloğullarının bu görme talebini zikretmiyor ise, müslümanlar açısından
bir problem yoktur ve mesele gayet
açıktır ki, Kur'an daha önceki semavi kitapları koruyup kollayan, Yahudl alimleri ile Hıristiyan papazlarının onlardaki tahriflerini tashih edendir. Esasen onlar bugün de
onu tahrif etmekten geri durmamaktadırlar. Nitekim onlar 1948 yılında
keşfedilen Ölü Deniz yazmalarını
tahrif etmektedirler ve halen onlarla
oynamaktadırlar. Bu, onların kitaplarla oynamak konusunda ma 'ruf
olan tarihi geçmişlerinin bir uzantısı
olarak addedilir. Kutsal kitaplada
oynamak, Alıd-i Kadim ve Alıd-i
Cedid'in tarihi konusunda araştırma
yapan her ilim erbabınca bilinen bir
husus haline gelmiştir. Geriye Yahudilerin ve Hıristiyanların akidelerini
sarsacak olan şu soru kalmaktadır:
Tevrat ve İncil Allah'ın kelimesi
midir?
20-Cuma suresinin tercümesini hızlı bir şekilde okuduğumuzda,
2

.en-Nisa, 153.
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onun bu suresinin tercümesinin mukaddimesinde sürenin Medine'de ilham edilenlerden olduğunu söylediğini görüyoruz. Biz daha önce geçen ll numaralı paragrafta onun niçin vahiy kelimesi yerine ısrarla ilham kelimesini kullandığım izah
etmiştik. B urada onu c<.J::-"ı) kelimesini, c(,f"ı) kelimesinin lüğavi aslına
istinaden les matries şeklinde tercüme ettiğini, c.iıı ;--S~) ibaresini de
c.iıı ö_?l~) =La Memoire de Die, yani
Allah'ın hiifızası şeklinde tercüme
ettiğini görürsün.
21-Nasr suresine yaptığı takdirnde vahyin bu sürede ileri bir merhale halini aldığını zikretmektedir.
Biz vahyin almış olduğu bu ileri
merhalenin ne olduğunu anlayamıyoruz. Bu, Mekkeyi fethetmek gibi
büyük bir zafer elde etmiş iken
Allah'ın Peygamberinden hamd, tesbih ve istiğfar yapmasını istemesi
şeklinde tecelll eden bu sürenin yüce
ve ince ma' nalarına işaretten bedel
olarak söylenmiş olmalıdır. O tam
muzaffer olmuş iken, ondan tesbih
ve istiğfar etmesinin istenmesi,
kulun, zaferin zirvesinde iken Rabbine tevazu'da bulunması ve ona
boyun eğmesi ne yüce bir büyüklüktür! Yardım ve fetih gelince ve
insanlar dalga dalga Allah'ın dinine
giriyor olunca, onlara reislik taslama, kendini onların başına melik
yapma, bilakis, tesbih ve istiğfar et.
Tıpkı daha önce Mekke'de davetini
izhar ettiğin zaman seninle alay
ettikleri, dalga geçtikleri ve senı

Mekke' den kovuldukları zaman tesve istiğfar ettiğin gibi.
Zayıf iken tesbih ve istiğfar;
zafer ve fetih elde etmiş iken yine
tesbih ve istiğfar. Zl'ra mes'ele
Allah'ın dinine girişin mahiyetinin
ne olduğu ölçüsünde bir grubun
diğeri üzerine galebe çalması değil
dir. Yardımı yiğitlik ma 'nasına gelen
necde = secours ile tercüme etmektedir. Fetih suresi ise victiore yani
nasr olmuştur. "0 tevbeleri kabul
edendir"i les voila, c' est le retour
şeklinde, yani lüğavi aslı i 'tibariyle
dönmek, rücu' etmek ma 'nasına
geldiği için kelimenin asll ma 'nasına
istinadla "bu dönüştür" anlamında
Dılı

çevirmiştir.

22-ihlas suresini de temizlenrnek anlamına gelen c~) (tatahhur
=purification) ile çevirmiştir. Bu,
onun Kur'ani veya şer'i muradı
vermek değil, tercümesini üzerine
bina ettiği kelimenin kök aslına
istinaden tercüme etmek yönteminden dolayıdır. Süreyi takdlın ederken
şöyle diyor: Bu sürenin aslı çalkantılıdır. Sonra da bu sürenin başında vermiş olduğu bu hükmün ne
ma 'naya geldiğini açıklamaya gitmez. Oysa bu süre bu dinin haZınelerinden büyük bir hazinesini temsll eder ki o da tevhid hazinesidir,
Allah'ın tevhidi hazinesidir. Bu da
öyle bir hazine ki, ideolojik saplantılardan kurtulmuş hür ve düşünebilen bir akla sahib olan gayr-i
müslimi İslam'ın büyüklüğünü i'tirafa sürükler. Zira bu tevhid, insanların Allah'ı bırakıp put ittihaz et-
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tikleri hevalarının ilahlığını reddeden mantıklı bir akıl ile gerçek
bir ahenk teşkil etmektedir.
Netice
Şüphesiz Andrea Chouraqui
bu tercümesi için büyük bir gayret
sarfetmiştir. Ne var ki o, metodunda
hata yapmıştır. Bu metod, tercümede, Kur'an1 siyakı içerisinde ve
şer'! delaletleri çerçevesinde kazandığı ma' nalarına bakmaksızın sadece kelimenin lügav1 aslına bakıp
ona göre kelimeyi tercüme etmek
şeklindedir. Bu tercümenin, sahibinin ilminin çokluğuna rağmen
şu ana kadar yapılanların en kötüsü'
olması, Kur'an1 nassa mütenasib
olmayan bu yöntemin tabi '1 net1cesidir.
Bunun sebeplerini özet olarak
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şu şekilde

verebiliriz: Tevrat hakkültürünün ona tahakküm etmesi ve Alıd-i Kadim ile Alıd-i Ced1d' in tarihinin tercüme esnasında onun düşüncelerine hükmetmesi.
Bundan dolayı görüyoruz ki dipnotların çoğu, Kur'an'ın. temas ettiği
hususlarda Tevrat ve Indi'in tarihi
ile ilgili yansımalar taşımaktadır.
Belki de bunun sebebi, bu adamın
Kur'an tercümesinden önce, uzun
yıllar Tevrat ve İndlin tarihi ile
uğraşıp ona dalmış olmasıdır. Bu tercümesine giriştiği zaman akl! yapısı
büyük bir şekilde Y ahud1 ve Hı
ristiyan tarihinin etkisinde idi. Bazı
Tevrat ve İndl metinlerinin sılı
hatinin süreci konusunda da böyle
kındaki

olmuştur.

