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Sözlükte “dönmek, ıslahetmek”vb.anlamlara gelen evl kökünden mimlimasdarolanmeâl,“ulaşılanhedef,gaye”mânasındamasdar-isimolarakdakulla-nılır(Mešåyîsü’l-lu³a,I,158-162;Lisânü’l-
£Arab, “evl”md.).Aynıköktente’vîltefsir,fıkıh,kelâmgibiilimleredairkaynaklar-da“naslardakibirlafzataşıdığımuhte-melmânalardanbiriniyüklemek,kapa-lılığıgidermek”anlamındasıkçageçer
(bk. TE’VİL).ErkendevirlerdenitibarenKur’ân-ı Kerîm’in çeşitli diller yanındaTürkçe’yedeçevirileriyapılmaklabirliktebunlarameâldenilmesiTürkçe’yeözgüyenibirdurumdur.KelimesondönemOs-manlıTürkçesi’nde“mânavemefhum”karşılığındakullanılmış,bununlabirsö-zünlafzanveyaharfiyendeğilmânavemefhumitibariylebaşkabirdileakta-rılmasıkastedilmiştir.Bunagöremeâlkelimesisözünaktarımkeyfiyetiniifadeedenörfîbiranlamkazanmış,dahasonra“Kur’an’ınharfiyendeğilmânavemef-humbakımındantercümesi”anlamındaterimleşmiştir.Türkçe’deKur’ançevirileriiçinmeâlke-limesininkullanılmayabaşlanmasıCum-huriyetdevrininilkyıllarınarastlar.Nisan-Eylül1924tarihleriarasındaSüleymanTevfîkel-Hüseynî,HüseyinKâzımKadriveAlbayCemilSaid’eaitüçayrıKur’ançevi-risiyayımlandı.II.Meşrutiyetdönemindehızkazananmilliyetçilik,Türkçülükgibicereyanlarınetkisiyleortayaçıkan“Türk-çeKur’an”meselesiyleilgilitartışmalarınCumhuriyetTürkiyesi’ndekiilkürünleriolanbuçeviriler,döneminDiyanetİşleriReisiRifatBörekçiileriyasetinmüşave-reheyetiâzasıAhmetHamdi(Akseki)gibi

listesiiçinayrıcabk.Halîlen-Nahvî,s.
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medHamdiYazır,HasanBasriÇantaygibiisimlerbaştaolmaküzereKur’ançevirisiyapanlarınbüyükçoğunluğu,imkânsızka-bulettiğiharfî/lafzîtercümeyebenzerbirçeviritarzınıbenimsemişvebudurummeâllerdekidilinbirhukukmetnindekigibikuruveyavanolmasınayolaçmıştır.Busebepleçevirilerdelafzındüzanlam-larınasadakatprensibigözönündebu-lundurulmaklabirlikteKur’anhitabındakiduygusaletkiler,muhatabıngönüldün-yasınanüfuzedençarpıcıvurgular,dilveüslûptakiestetikunsurlarzarargörmüş-tür.Fakatbuönemlikayıpenbaşındankaçınılmazkabuledilmiştir.BuanlayışagöreKur’an’dakimânanınmeâldeeksikifadeedilmesininsebebiherşeydenönceKur’an’ınmu‘cizolması,kendisinianla-makveanlatmaktanmuhatabıâcizbıra-kanmûcizevîbirözelliktaşımasıdır.Önemlibirmeseledemeâlinbizâtihisahihliğikonusudur.Buhusustagözetilentemelşart,Kur’anmetnindenanlaşılanmânanınbellibiryorum(te’vil)anlayışınauygunluğuolmuştur.Buradasözkonusuyorumanlayışıisebellibirkelâmsistemi-nedayanmalıdır.Sonuçtabirâyetinneşekildete’vilvetercümeedileceğinidil-bilimselkurallardançokkelâmîkabullerveprensiplerbelirlemiştir.Çünkügeneldinîdüşüncevebakışaçısıkelâmîsistemegöreşekillenir.Kur’ançevirisisözkonusuolduğundabirkelâmîmuhitteortaklaşabenimsenmişilkelereuygundüşenmeâldoğru,tersdüşenmeâlyanlıştır.MeselâKıyâmesûresindeki(75/23),“...ilârabbihânâzırah”ifadesinin“rablerinebakacaklar”şeklindeçevirilmesiEhl-isünnet’initikadîkabullerinegöredoğru,Mu‘tezile’nintev-hidilkesiaçısındanyanlıştır.Şüphesizbu-radaikifarklıtercümeyedilbilimselgerek-çelerbulunabilirsedebuayırımıdoğurandilbilimideğililâhîkelâmsıfatınınma-hiyeti,halku’l-Kur’ânmeselesi,Kur’an’ıni‘câzıgibikelâmîkonularveprensiplerdir.Kur’an’ınArapçaoluşuilkbakıştalisanîbirmeselegibigörünmeklebirliktebil-hassafıkıhusulündemânanınyanısıranazmındaKur’an’ınaslîbirunsurukabuledilmesiilâhîkelâmsıfatınınmahiyetiyleilgilibirkelâmîbakışaçısınıyansıtır.Bu nagöreKur’an’ınArabîliğimânadade-ğilnazımdadır,ArapçaolanmânadeğilnazımdırveKur’anancakArapçametinolarakKur’an’dır.Elmalılı’nınifadesiyle,ArabînazmındiğerbirlisandamuadiliniyapmakmümkünolsaydıKur’antercümeedilmişolurdu.YalnızotercümeArabîol-mayacağıiçinKur’andeğilKur’an’ınter-cümesiolurdu(Hak Dini,I,13).Kur’an’ın

Kur’an çevirileri için tercümeyerinemeâlkelimesinitercihetmeninnedere-cedeisabetliolduğutartışmayaaçıktır.Nitekimtercümekelimesinindahanesnelvedenetlenebilirbirfaaliyeteişaretetme-sinekarşılık,-tefsirvekelâmgeleneğindeyeryerkeyfîlik,kuralsızlıkgibiçağrışımla-rıbulunan-te’vilileaynıköktentüreyenmeâlinbirsözeveyametneazçokyorumkatmaanlamıtaşıdığı,busebepleKur’ançevirilerininmeâldiyeadlandırılmasınınisabetlibirterciholmadığıdüşünülebilir.ÖteyandanbilhassaÂl-iİmrân(3/7) ve Kehf(18/78,82)sûrelerindekiâyetlerdik-katealındığındate’vilin“birşeyiniçyüzü,gerçekmahiyeti,bumahiyetintesbitvetayini”gibianlamlarageldiği,dolayısıylatercümeveyatefsiredilecekmetindekiasılmuradıtayinleeşdeğerbiranlamifa-deettiğidesöylenebilir(Râgıbel-İsfahânî,
el-Müf redât, “evl”md.;Mustafavî,I,189). Buanlamdate’vil “birkelâmüzerindedüşünmek, onun üzerinde tasarruftabulunmakvesözüondanmuratedilenasılmânayayöneltmek”demekolduğu-nagöre(Tâcü’l-£arûs, “evl”md.) me âl de “te’vilinkazandırdığıyorumunneticesi”anlamınagelir.Ancakmeâlkelimesininterimleşmesürecinde“evl”kökünün“ek-silme, eksiltme” şeklindeki anlamınınesasalındığıdüşünülürsemeâlKur’an’ınharfiharfinedeğilmânavemefhumiti-bariyletercümesi,dolayısıylaeksikçeviriolarakdeğerlendirilebilir.Meâlitefsirîvemânevîtercümediyenitelendirmekdemümkündür;çünkümeâlentercümedemânavemefhumesasalındığıiçinasılmetninmantukundanziyademefhumu,yanilafızdanesöylendiğindençoknesöy-lenmekistendiğiyansıtılmayaçalışılır.Budurumdayorumkaçınılmazolduğundanmeâldeeksiklikkadarfazlalıkbulunmasıdamümkündür.Elmalılı’nınkendimeâlinitefsirinbirhulâsasıolaraknitelendirmesidebunugösterir(Hak Di ni,I,9).Sonuçolarak-istertercümeistermeâldenilsin-herKur’ançevirisihemdilbilimini(len-
güistik)hemyorumbilimini(hermenötik) ilgilendirençabalarınürünüdür.Çünküçe-virideçokanlamlılık,yananlamlılık,sen-taksbakımındanvesemantikaçıdanfarklımânalaragelmeihtimalitaşıyanKur’anifadelerindenterciheşayanmânayıbulupçıkarmakiçintakdirvetayindebulunmaksözkonusudur;böyleoluncaçevirisırasın-datefsirvete’vilkaçınılmazdır.Meâl,“Kur’an’ınmânasınıvemefhumu-nuesasalanbirtercümetarzı”olarakta-nımlanmışolmasınarağmenbutanımınçerçevesinibelirleyenvegeliştirenMuham-

isimlerineleştirilerineuğradı.BasınadayansıyançeviritartışmalarısonundaDi-yanetİşleriReisliği’ninbuişeelatmasıgerektiğinedairbirkanaatoluştu.21 Şubat1925tarihindeTürkiyeBüyükMil-letMeclisi’ndeDiyanetİşleriReisliği’ninbütçesigörüşülürkenmeclisbaşkanlığınasunulanbirönergede,bazılarıtarafındanKur’ân-ıKerîm’in“hatâ-âlûd”birsurettetercümeveneşredildiğiningörülmesindensözedilerekKur’an’ınTürkçetercümevetefsirininDiyanetİşleriReisliğitarafındanoluşturulacakbirheyetehazırlatılması,bunun içindevletbütçesindenödenekayrılmasıtalepedildi.ÖnergeninkabuledilmesiüzerineDiyanetİşleriReisliğita-rafındanbuişiyürütmeklegörevlendirilenAhmetHamdiAkseki,KâmilMirasileyap-tığıistişaresonundatercümekonusundaMehmedÂkif’e(Ersoy)birteklifgötürdü.MehmedÂkif’inKur’an’ıhakkıylatercümeetmeninimkânsızolduğudüşüncesiylebuteklifiuygunbulmamasıüzerinekendi-siniiknaiçinMuhammedHamdi(Yazır) veBabanzâdeAhmedNaimgibiâlimlerinyardımınabaşvuruldu.MehmedÂkif’legörüşmelerinbirindeMuhammedHam-di’nin,“Kur’an’ıhakkıylatercümeetmeninmümkünolmamasıtabiidir;ancakbubirmeâlolacaktır”demesiüzerinevedahasonrayapılangörüşmelersonundaMeh-medÂkiftercümeişiniüstlendi(Eşref
Edib,s.158-160).Bubilgilerdenanlaşıldı-ğıkadarıylameâlkelimesininKur’anter-cümesiyleilgiliilkkullanımıMuhammedHamdi’yeaitolupHak Di ni Kur’an Di li adlıtefsirininmukaddimesindekelimeyleilgiliaçıklamalardabulunmuştur(I, 30). TefsirininikinciadıdaYe ni Me al li Türk-
çe Tef sirşeklindedir.Meâlkavramı,1949yılınınilkayların-dabaşlayanvegiderekşiddetiniarttıranTürkçeKur’anveTürkçenamaztartış-malarıylabirdefadahagündemegeldi.BuyıllardaIsmayılHakkıBaltacıoğlu’nunKur’an’ınözTürkçe’ye,gelenekselhalkTürkçe’sineçevrilmesigerektiğindensözetmesi,böylebirçeviriyidinintemelkay-nağınıanlamakaygısındanziyademillîleş-meninbirgereğiolarakdeğerlendirmesi,İzmirliİsmailHakkı,MuhammedHam-diYazırveÖmerRızaDoğrul’unKur’ançevirilerinieleştirmesi(Baltacıoğlu,I/2-3
[1952],s.34-35),muhafazakârâlimlerdemeâlkavramınasahipçıkılmasıyönün-debirduyarlılıkoluşturdu.AynızamandaHasanBasriÇantay’ındabenimsediğime âlkavramı,1960’larınbaşındanitibarenyayımlananKur’ançevirilerininçoğundaortakadolarakkullanıldı.
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( معاني القرآن )
Kur’an’ýnfilolojiktefsirini

konualanilimdalývebudaldayazýlmýþ
eserlerinortakadý.

˜ ™

Meânî,“birşeyintahliledilerekgerçekmahiyetininortayaçıkarılması”(Halîlb.
Ahmed,III,243)veyadahaözelolarak“laf-zıniçerdiğianlamınbelirlenmesi”(Râgıb
el-İsfahânî,el-Müfredât, “£any”md.)anla-mınagelenma‘nâkelimesininçoğuludur.Ebü’l-AbbasSa‘lebgibibazıdilcilermâna-nın,“birşeyiaçıklamakveanlaşılırkılmak”anlamındatefsîrkelimesiyleözdeşolduğu-nusöylerken(Teh×îbü’l-lu³a, “£any”md.;
Tâcü’l-£arûs, “£any”md.)Râgıbel-İsfahânîmânavetefsirkelimelerininyakınanlamlıolsalarbilearalarındafarkbulunduğunubelirtir.Meâni’l-Kur’ântarzıeseryazan-larKur’an’lailgilifilolojiktahlillerinimâna,seleftennakledilenvedilleilişkiliolmayanyorumlarıisetefsirvete’vilkelimeleriyleifadeetmişlerdir.Nitekimâyetlerfilolojikyöndenaçıklandıktansonraseleftengelenfarklıbiryorumaktarılırken,“Tefsirdeşöy-lenakledilir”veya,“Müfessirlerşöyleder”

1960’lıyıllarınikinciyarısındanitibarenTürkiye’deki İslâmî hareketler Musta-faes-Sibâî,SeyyidKutub,Mevdûdîgibifarklıbölgelerdeyetişmişmüslümanfikiradamlarınaaitdinî-fikrîeserlerinTürkçetercümelerineyönelmiş,siyasîkarakte-riağırbasanbuçevirilerinhazırlandığıortamda1980’live1990’lıyıllarınTürki-ye’sindemuhaliflerincemeâlci,meâlcilikgibiisimlerleanılanbazıeğilimlerortayaçıkmıştır.Meâlcilikadlandırmasıgeneldeanakaynaklaradönüşsöylemini,özeldeKur’anmerkezliİslâmanlayışınısavunan,buanlayışçerçevesindediniensafşekliyletemelkaynağındanöğrenmekgerektiği-nivurgulayanbirhareketindinîdüşünceçizgisiniifadeeder.Sözkonusuhareket,Kur’an’ıanlamaçabasındaİslâmîilimler-
de ki 1400yıllıkbirikimibilinçliolarakih-malettiğigerekçesiyleeleştirilerekonuolmaklabirlikte,özellikle1980’liyıllarınsonlarındanitibarenTürkiye’demeâlsa-yısınınartmasındaveKur’anmeâlioku-maalışkanlığınınyaygınlaşmasındaetkisigörülmüştür.MeâlkelimesiKur’an’ınTürkçeçeviri-leriniifadeedenteknikbirterimolma-nınötesindedinî,fikrî,siyasîanlamlarveîmâlariçerenbirkavramadönüşmüştür.BuiçeriğiyleTürkiyeCumhuriyeti’niner-kendönemlerinedamgasınıvuranGarpçısekülermodernleşmeprojesinindinîbo-yutuylailgilikısmındaolupbitenleringa-riphikâyesinedeişareteder.BilhassaII.MeşrutiyetdönemindefikrîzeminioluşanveCumhuriyet’inilkyıllarındahıristiyanBatıdünyasındakiProtestanlıktecrübe-sinebenzerşekildeuygulamayakonulanTürkçeKur’anveanadildeibadetproje-sinemuhafazakârâlimlerinkarşıçıkışıylakavramlaşanmeâlkelimesininbaşkabirİslâmîkesimingeliştirdiğimeâlcilikdeni-lençizgide,yakıngeçmiştevegünümüz-deProtestanlığın“solascriptura”(sadece
kutsalkitap)prensibinihatırlatan“Kur’anİslâmı”söyleminitanımlamaküzeredekullanılmasıilginçtir.Böylecekelimeninıstılahîmânadakiilkkullanımındagözeti-lenmaksatlameâlcilikçizgisindekikulla-nımındakastedilenmânaarasındagaripbiraykırılıkoluşmuştur.
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