
K İ TAPL I K

101ŞUBAT 2022 TÜRK DİLİ

Türkçe, yüzlerce yıldan günümüze 
kadar dünyayı farklı algılama biçim-
leri karşısında, sürekli kendine ayna 
tutmuş ve bu algılama biçimlerinin 
gerektirdiği yeni kelime ve kavramlar 
türetmiştir. Orhun Türkçesinin hemen 
ardından Uygur Türkçesi Dönemi’nde 
özellikle dinȋ metinlerin tercümesinde 
hem yeni kabul gören dinlere duyulan 
saygı hem de tam olarak anlaşılma kay-
gısıyla yüksek hassasiyette ve dikkatte 
tercümeler yapılmış, bu tercümeler 
Türkçenin söz varlığının zenginleşme-
sini de sağlamıştır. Türkçe bir yandan 
dinȋ terimler bir yandan da bilim te-
rimleri yönünden genişlemiştir. Uy-
gur Dönemi’nden itibaren Türkler, bir 
tercüme geleneği oluşturmuşlar ve bu 
alanda tecrübe kazanmışlardır. Çin-
ceden, Sanskritçeden ve Soğdcadan 
yapılan tercümelerde Türkçe ana dilli 
aydınlar, dünyayı başka bir algılama ve 
anlama sisteminin söz, dizim ve kalıp-
larını kendi algılama ve anlama siste-
miyle karşılaştırıyor ve belki de ilk defa 
ana dillerine bir ayna tutuyorlardı. Bu 
dönemdeki tercüme faaliyetleriyle pek 
çok yeni kavram ve terimin türetilme-
si sağlanmıştır. Medeniyet dairesinin 
10. yüzyıldan itibaren değişmesiyle bu 
defa başka bir dünyayı algılama siste-
miyle tanışılmış ve Farsça ile Arapça, 
Türkçenin dünyasına değişik bakım-
lardan nüfuz etmiştir. İslamiyet’in 
kabulünden sonra yapılan ilk Kur’an 
tercümeleri Arapçadan değil Farsçadan 
yapılmıştır. Karahanlılar Dönemi’nde 
yapılan tercümeler ve Eski Anadolu 
Türkçesi Dönemi’ndeki anonim satır 
arası tercümeler, çok dikkatli ve isabetli 
sözler seçmek için büyük çaba harcan-

dığını göstermektedir. Osmanlı Türk-
çesi Dönemi’nde de dinȋ, ahlaki, tıbbi 
ve otacılıkla ilgili eserlerin tercümeleri 
devam etmiş ve Kur’an tercümeleri de 
hassasiyetle yapılmıştır. Cumhuriyet 
kurulduktan sonra Mustafa Kemal Ata-
türk’ün Kur’an tercümelerine hususi 
ehemmiyet vermesi, Kur’an’ın Türk 
toplumu tarafından açık ve anlaşılır ol-
masını istemesi, hurafe ve bidatlerden 
kurtulmuş bir din anlayışını tesis için 
olsa gerekti.

 Böyle bir giriş, çok mühim bir tercüme 
faaliyeti olarak Türkçeye kazandırılan 
Keşşaf Tefsiri Zemahşerȋ adlı eserin bu 
yazıda kısaca tanıtılacak olması sebe-
biyle oluşturuldu. Eserle ilgili bilgilere 
geçmeden önce birkaç noktaya değin-
mek gerekir. Türklük bilimi araştırma-
cıları, Zemahşerȋ adı anılınca doğal ola-
rak Mukaddimetü’l- Edeb’i hatırlamak-
tadır. Bilim dünyasına değerli Türko-
log Nuri Yüce tarafından kazandırılan 
bu eser, Harezm Dönemi Türkçesinin 
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sözlükçülük alanında yazılmış önemli 
eserlerinden biridir. Türk Dili ve Ede-
biyatı Bölümlerinin temel kaynak eser-
leri arasında kullanılan Mukaddimetü’l- 
Edeb bir sözlük biçiminde hazırlanmış-
tır. Nuri Yüce, “Mukadimetü’l- Edeb 
Nasıl Bir Eserdir?” başlığının altında 
eserin Harizm Şahı Anuş Tigin’e ithaf 
edildiğini ve yazılış tarihinin 1128-
1144 arasında olabileceğini belirttik-
ten sonra eserin Zemahşerȋ tarafından 
Arapça öğrenmek isteyenlerin kolayca 
kullanabileceği şekilde hazırlandığını 
ve Arapça kelime ve kısa cümlelerden 
ibaret olan pratik bir sözlük olarak dü-
zenlendiğini ifade etmiştir1Nuri Yüce. 
Zemahşerȋ’nin Mukaddimetü’l-Edeb 
dışında pek çok lügati ve eseri vardır 
ama arakasında bıraktığı en önemli 
eser şüphesiz Keşşâf’tır. Arapça olarak 
tam adıyla El- Keşşâf ‘An Hakā’ikı Ğavâ-
midı’t-Tenzîl ve ‘Uyȗni’l-Ekāvȋl Fȋ Vu-
cȗhi’t-Te’vȋl. İşte bu eserin tercümesi, 
Keşşâf Tefsiri adıyla Murat Sülün editör-
lüğünde Türkiye Yazma Eserler Kuru-
mu Başkanlığınca 2016 yılından itiba-
ren yayımlanmaya başlandı. Oldukça 
hacimli bir eser olan Keşşȃf tercümesi 
aşağıdaki künye bilgilerinden de anla-
şılacağı üzere toplam altı cilt olarak dü-
zenlenmiş ve her ciltte hem aynı kalan 
hem de farklılaşan çevirmenlerce ter-
cüme edilmiştir: 

1. cilt, 1. baskı 2016’da Adil Bebek-Mu-
hammed Coşkun- Necdet Çağıl-Ömer 
Çelik, 

2. cilt, 1. baskı 2017’de 1. Baskı Abdü-
laziz Hatip-A. Enes Ateş-Aydın Temi-
zer-Mehmet Erdoğan- Muhammed Coş-
kun-Ömer Çelik, 

3. cilt, 1. baskı 2017’de Abdülaziz Hatip- 
Adil Bebek- Muhammed Coşkun- Murat 
Sülün,

1  Nuri Yüce, Mukaddimetü’l- Edeb, Türk Dil Ku-
rumu Yayınları, Ankara 2014, s.7.

   4. cilt, 1. baskı 2018’de Adil Bebek- 
Muhammed Coşkun- Mehmet Çiçek- 
Mehmet Erdoğan- Murat Sülün- Necdet 
Çağıl- Ömer Çelik- Sadrettin Gümüş; 

5. cilt, 1. baskı 2018’de Adil Bebek- Ah-
met Alim- Avnullah Enes Ateş- Aydın 
Temizer- Mehmet Erdoğan- Necdet Ça-
ğıl- Nedim Yılmaz- Nihat Uzun; 

 6. cilt, 1. baskı 2020’de Abdülaziz Hatip- 
Harun Öğmüş-Mehmet Erdoğan-Murat 
Kaya- Mustafa Öztürk- Necdet Çağıl- Ni-
hat Uzun- Ömer Çelik gibi alan uzmanı 
kişiler tarafından tercüme edilmiştir.

 1. cildin 2020 yılında 2. baskısı da ya-
pılmıştır. Görüldüğü üzere altı cildin 
farklı sayılarında toplam 17 çevirmen 
yer almıştır. Aynı zamanda alanlarında 
uzman ve öğretim üyesi olan bu değerli 
çevirmenlerin adlarını topluca şu şe-
kilde verebiliriz: Abdülaziz Hatip, Adil 
Bebek, Ahmet Alim, A. Enes Ateş, Aydın 
Temizer, Harun Öğmüş, Mehmet Çiçek, 
Mehmet Erdoğan, Muhammed Coşkun, 
Murat Kaya, Murat Sülün, Mustafa Öz-
türk, Necdet Çağıl, Nedim Yılmaz,  Ni-
hat Uzun, Ömer Çelik, Sadrettin Gümüş. 

Kur’an tercümeleri, meal- tefsirler ciddi 
emek harcanarak, yüksek sorumluluk 
duygusuyla ve yorucu çabalarla hazır-
lanmaktadır. Türkiye Türkçesine ter-
cüme edilmiş ve Türkiye Cumhuriye-
ti’nde basılmış pek çok Kur’an tercüme 
ve tefsirinde Zemahşeri’nin Keşşaf’ına 
değişik açılardan atıf bulunmaktadır.  
Hâliyle bu atıflar Zemahşerȋ’nin tefsi-
ri hakkında merak uyandırmaktadır. 
Okuduğum meal-tefsirlerde Zemah-
şerȋ’ye yapılan atıflar ve ondan alıntıla-
nan cümleler özel olarak ilgimi çekmek-
teydi.  Özellikle Muhammed Esed’in dil 
bilimsel ve anlam bilimsel dipnotların-
da Zemahşerȋ’ye sürekli başvurduğu 
ve pek çok bakımdan onunla hemfikir 
olduğu görülmektedir. Yazma Eserler 
Kurumu tarafından yayımlanan Keşşȃf 
tercümesini görünce “Artık sadece atıf-
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lardan ve yorumlardan Zemahşerȋ’nin 
ne düşündüğünü değil, doğrudan onun 
ne düşündüğünü ve söylediğini yapı-
lan tercüme vasıtasıyla görebileceğiz.” 
diye düşündüm. Bu, Türk okuyucuları 
ve araştırmacılara büyük bir fikrȋ hiz-
met anlamına geliyor. Bir bilim insanın 
yüreğini genişleten de bu; tercümenin 
tercümesinden değil doğrudan tercü-
menin kendisinden yararlanma yolu 
açılmış oluyor okuyucu ve araştırma-
cılara. Keşşȃf’ın Türkçeye tercümesinin 
editörlüğünü yapan Murat Sülün, “Edi-
törün Önsözü”nde “Çünkü bu eserin 

-hakkıyla çevrilmesi bir yana- ne dediği-
ni tam anlamak bile istisnai bir iştir. Bu 
sebeple, çeviri kadrosu, alanında yetkin 
uzmanlardan oluşmaktadır.” ve “Oysa 
Keşşȃf’ı Keşşȃf yapan, Arap dili ve edebi-
yatı çerçevesinde Kur’an-ı Kerim’e getir-
diği şahane açıklamalar, dakik kelime 
ve kavram analizleridir, Mu’tezilȋ oluşu 
değildir.” ve “Bu bakımdan, meseleye 
her şeyden evvel ‘klasik tefsirlere kay-
naklık eden şaheser bir tefsiri anlama 
ve aktarma çabası’ olarak yaklaşılmalı.” 
demektedir. Murat Sülün’ün “Önsöz”de 

“İlim erbabının bile anlamakta güçlük 
çektiği dil açıklamalarıyla ve derinlikli 
ilmȋ terimlerle dolu olan Keşşȃf gibi bir 
eseri Türkçeye çevirmenin kitlelere ne 
gibi bir faydası olabileceği de sorgula-
nacaktır şüphesiz.”  cümleleriyle belirli 
bir ölçüde kaygısını da ifade ettiği gö-
rülmektedir. Ancak onun bu kaygısı-
nın, ilim ve kültür erbabının merak ve 
araştırma duygusu var olduğu sürece 
kalıcı olmayacağını söylemek isterim. 
Araştırmacılara ve meraklılarına özel-
likle de lisansüstü eğitim alan ve sos-
yal bilimlerde mukayeseli çalışmalar 
yapan pek çok kişiye faydası olacağı 
kesindir. Sülün, çeviri yapılırken dik-
kat edilen hususları da okuyucuya an-
latmıştır. Buna göre Keşşȃf metnindeki 
her şeyin Türkçeye aktarıldığını, ayet 
çevirilerinin editörce yapıldığını ve 
bunun ifade ve üslup birliğinin korun-

masına katkı sağladığını belirtmiş ve 
önceliğin Zemahşerȋ’nin Kur’an’ı nasıl 
anlayıp anlattığını vermek olduğunu 
vurgulamıştır. Ön sözden sonra “Gi-
riş”te “Carullah Ez-Zemahşerȋ ve Ölüm-
süz Şaheseri El-Keşşâf”  başlığıyla onun 
hayatı, tahsili ve ilmȋ şahsiyeti, eserleri, 
Keşşâf’ın genel özellikleri, dil incelikle-
ri, lugavi açıklama örnekleri, kıraatler, 
farklı görüşler, “Bid’at Yorumlar” ifa-
desi, “Tarihî, Siyasi Şahsiyetlere Yakla-
şım”, “Mu’tezile”, “Tefsir İlmi Açısından 
Sorunlu Yaklaşımlar” başlıklarında 
ayrıntılı bilgiler verilmiş ve akabinde  

“el-Keşşâf’ı Açıklama Çabaları, Haşiye, 
Şerh ve Ta’lîkler” başlığında pek çok 
eser sıralanmıştır. Bunların ardından 

“Çeşitli Tezler” başlığında Keşşâf’la ilgi-
li tezler verilmiş ve ardından makale-
ler de gösterilmiştir. Keşşȃf’ın tercüme 
düzeni karşılıklı sayfalara yerleştirme 
biçiminde oluşturulmuş, Arapça metin 
sağ tarafta, Türkçe tercüme sol tarafta 
yer almıştır. Hem Arapça hem Türkçe 
metin beşlik satırlarla numaralandırıl-
mış, Arapça cümlenin Türkçe tercüme-
sini takip etmek son derece kolaylaştı-
rılmıştır. Bir sayfada ortalama 30-35 
satır bulunmakta bunlar beşerli olarak 
artmaktadır: 5-10-15-20-25-30-35. 

Arapça bilgim, Gazi Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsündeki doktora ders-
lerinde merhum Ziyad Akkoyunlu’dan 
aldığım Arapça dersleri ve özel gayre-
timden ibarettir, bu sebeple uzmanlığı-
ma dâhil olmayan bu noktada gereksiz 
söz söylemek istemem. Keşşȃf’ın Arap-
çadan Türkçeye tercümesi üzerinde 
filologlar ayrıca durmalıdır; ancak 
üzerinde asıl durmak istediğim husus 
Keşşȃf’ı tercüme eden Murat Sülün baş-
kanlığında Abdülaziz Hatip, Adil Bebek, 
Ahmet Alim, A. Enes Ateş, Aydın Temi-
zer, Harun Öğmüş, Mehmet Çiçek, Meh-
met Erdoğan, Muhammed Coşkun, Mu-
rat Kaya, Murat Sülün, Mustafa Öztürk, 
Necdet Çağıl, Nedim Yılmaz,  Nihat 
Uzun, Ömer Çelik, Sadrettin Gümüş’ten 
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oluşan bilim insanları ekibinin çok dik-
katli, titiz, hassas bir Türkçe Kur’an 
metni ortaya koymuş olduklarıdır. 
Bunu görmek ve anlamak için metni 
okurken oluşan zihinsel açıklığa, cümle 
dizilişindeki akıcılığa, kavram ve keli-
me tercihindeki isabete bakmak yeterli 
olacaktır. Ayrıca, Zemahşerȋ’nin tercü-
me için kolay bir üslubu olmadığını, yer 
yer diyalektik bir yöntem kullandığını, 
tefsirini yaparken de bir muhataba dö-
nük sanatlı, mecazlı örneklerle konuş-
tuğunu belirtmek gerekecektir. Çeviri 
ekibinin bütün karmaşık ve uzun anla-
tımlarda son derece başarılı olduğunu, 
bu başarı için uzun bir zaman ve emek 
harcadığını tefsir tercümesini okurken 
görmek mümkündür. Zemahşerȋ’nin, 
zamanının belki de en iyi düşünen ve 
ifade eden âlimlerinden biri olduğu 
ve anlam, üslup, söz dizimi, köken bil-
gisi gibi dil biliminin derin sularında 
döneminin en anlaşılır izah ve bakış 
açılarını geliştirdiği göz önüne alınır-
sa çevirmenlerin zaman zaman girift 
hâle gelebilen cümlelerin üstesinden 
gelmiş olmalarını, onların da üstün bir 
fehim ile kurgu sağlama yeteneğine 
bağlamayı uygun hâle getirmektedir. 
Ana dili Türkçe olan Zemahşeri’nin, 
ana dili Arapça olan aydın ve âlimlere 
her bakımdan örnek olacak bir Arapça 
bilgisiyle vücuda getirdiği Keşşȃf tefsiri, 
elimizdeki Arapçadan yapılmış Türkçe 
tercümesiyle sanki titizlikle Zemahşerȋ 
tarafından yapılmış hissine götürmek-
tedir okuyucuyu. Onun bütün zekâ in-
celikleri, üslup kıvraklıkları, mantıksal 
çözümleri, diyalektik söylemleri, telif 
bir eser gibi sunulmaktadır aynı za-
manda bilim insanı olan çevirmenlerce. 

 Metin olarak oldukça hacimli olan 
Keşşȃf’ın ancak böyle bir tercüme ku-
rulu ile üstesinden gelinebilirdi. Her 
çevirmeni/bilim insanını ayrı ayrı kut-
lamak doğal bir görevdir. Belki bundan 
sonra onlardan isteyeceğimiz, tercüme 
sürecini edebȋ bir metin hâline getire-

rek karşılaştıkları çetin durumları nasıl 
hallettiklerini anlatan bir yazı yazma-
ları. Böyle bir yazı, uzun soluklu yorucu 
çalışmalar için yola çıkacak genç bilim 
insanları için yol gösterici ve ufuk açıcı 
olacaktır. 

Pek çok meslektaşım gibi tarihsel dö-
nemlerdeki Türkçe Kur’an tercümeleri-
ni derslerinde işlemiş ve bunlar üzerin-
de ayrıntılı olarak durmuş biri olarak en 
büyük gönencim “Artık bizim de Türki-
ye Türkçesiyle bir Keşşȃf tercümemiz 
var.” diyebiliyor olmam. Bir teşekkür de 
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkan-
lığına. Prof. Dr. Muhittin Macit yöneti-
minde kalıcı eserler yayımlanıyor.  Çok 
önemli projeler çerçevesinde Osmanlı 
Dönemi bilimsel ve klasik eserlerinin 
tercümeleri de sosyal bilimler alanına 
mühim katkılardır. Bunlardan Mahmut 
Hekimoğlu tarafından tercüme edilen 
Şakāik-i Nȗmaniyye, Ekrem Demirli-Ö-
mer Türker tarafından tercüme edilen 
İbn Sina’nın  Kitābu’ş-Şifa İlahiyat Me-
tafizik I ve II, Ahmet Kâmil Cihan-Salih 
Yalın-Arslan Taher’ce tercüme edilen 
Sühreverdi’nin El- Elvāhü’l- İmadiyye 
(Hikmet Levhaları), Ali Durusoy editör-
lüğünde Salih Aydın çevirisiyle  Kaz-
vinȋ’nin Hikmetü’l-Ayn (Varlık Hikme-
ti) ve eleştirili metin olarak Ramazan 
Ekinci tarafından hazırlanan Habibȋ 
Ahmed Bin Derviş’in Şakā’ik Tercümesi, 
Osman Güman çevirisiyle Cürcani’nin 
Delailü’l-İ’caz’ı (Sözdizimi ve Anlambi-
lim), Yazma Eserler Kurumunun bilim 
hayatımıza kazandırdığı  çok önemli 
eserlerden bazılarıdır.

Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kuru-
mu dünden bugüne en önemli dil, tarih 
ve kültür abidelerini yayımlayarak ne-
siller arası dil, tarih ve millȋ şuur köprü-
sünü sağlamlaştırmakta; Türkiye Yaz-
ma Eserler Kurumu da tarihî dönem-
lerde Türk düşünce hayatına ve insan-
lığa eserleriyle yeni ufuklar kazandıran 
şahsiyetlerin eserlerini tercüme yoluy-
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la araştırmacıların istifadesine suna-
rak yeni dönüşümlerin ve oluşumların 
kapısını aralamaktadır. Bu çalışmalar, 
bir devleti “Devlet” olarak yaşatmak 
için gereken en önemli zihinsel çabalar-

dır. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu çatısı altındaki kurumlarımı-
za ve Yazma Eserler Kurumuna yayım-
ladıkları telif ve tercüme eserler için ne 
kadar teşekkür etsek azdır. 

Eski Türkiye Türkçesinin  
Deyimler Sözlüğü

Kadir Uzun

Bilindiği üzere XI. yüzyıla kadar tek 
bir koldan gelişen Türk dili, bu yüzyıl-
dan sonra Türk boylarının coğrafya ve 
kültür değiştirmelerine paralel olarak 
ayrı ayrı bölgelerde farklı lehçe adla-
rıyla gelişme göstermiştir. Bu lehçeler 
XIII. yüzyıldan itibaren çeşitli yazı dil-
leri oluşturmuşlardır. Oğuz boylarının 
Anadolu’ya gelip yerleşmeleri netice-
sinde bu coğrafyada Oğuz ağız özellik-
lerine göre gelişen bir yazı dili teşekkül 
etmiştir (Akar, 2012: 281).

Batı Türkçesinin başlangıcı olarak ka-
bul edilen XIII-XVI. yüzyıllar arasın-
daki dönem; Eski Anadolu Türkçesi, 
Eski Osmanlıca “Altosmanische”, Eski 
Türkiye Türkçesi, Tarihî Türkiye Türk-
çesi ve Oğuz Türkçesi olarak adlandırıl-
maktadır. Yaygın kullanılan adıyla Eski 
Anadolu Türkçesi; Anadolu Selçuklu 
Devleti, Anadolu Beylikleri ve Osmanlı 
Devleti’nin kuruluş yıllarında meyda-
na getirilen eserlerin oluşturduğu dö-
nemin adıdır. Eski Anadolu Türkçesi2, 
kendi içerisinde;

a) Selçuklular Dönemi (on birinci- on 
üçüncü yüzyıllar arası),

b) Beylikler Dönemi (on dördüncü yüz-
yıl),

2  Bundan sonra EAT kullanılacaktır.

c) Osmanlılar Dönemi (on beşinci yüz-
yıl ortalarına kadar) olmak üzere üç dö-
neme ayrılabilir (Demir, Yılmaz, 2012: 
89).

Sezer Özyaşamış Şakar tarafından ha-
zırlanan, Eski Türkiye Türkçesinin Deyim-
ler Sözlüğü adlı çalışma, XIII. yüzyıldan 
XVI. yüzyılın başlarına kadar EAT’nin 
dil özelliklerinin görüldüğü belli başlı 
eserlerin taranması neticesinde tespit 
edilen deyimlerin tanımlanması ve 
tanıklanmasından oluşmaktadır. Bu 
çalışmada ilk olarak bu döneme ait ast-
ronomi, botanik, edebiyat, siyaset, ta-
rih, tasavvuf ve tıp alanlarında telif ve 




