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Öz
Kırgızistan’da İslami ilimler sahasında yapılmakta olan çalışmalar daha yeni gelişmektedir.
Kırgızistan 1991 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonra, ülkede İslamî ilimlerle ilgili
kitaplar bağımsızlık öncesine göre daha çok yayınlanmaya başlamıştır. Bu çerçevede
Kur’an’ın Kırgızca’ya tercüme edilmesi yönünde çabalar da gündeme gelmiştir. Aslında daha
önceden bu yönde çabalar olmuşsa da, bunlar Kur’an’ın doğrudan Arapça metninden değil,
Rusça tercümesinden hareketle gerçekleştirilmiştir. Geçtiğimiz yıllarda bir heyet tarafından
Arapçası esas alınarak tercüme edilen ve Erkam Yayınları tarafından yayımlanan Kırgızca bir
meal bu noktada dikkat çekmektedir. Dini bir hizmet olarak Kırgızistan’da ücretsiz olarak da
dağıtılan bu meal, iyi niyet taşıyan bir faaliyet olmakla birlikte, çeviri konusunda bazı
hatalarla malüldür. Bu makalede, Kırgızistan’daki Kur’an çalışmalarına bir nebze katkı
sunmak amacıyla söz konusu meal tahlil edilmekte ve ihtiva ettiği bazı yanlışlıklara dikkat
çekilmektedir.
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Abstract
Introduction and Evaluation of a Kyrgyz Translation of the Qur’an: Iyık Kuran:
Maanilerinin Kırgızça Kotormosu Menen
Studies in the field of Islamic sciences in Kyrgyzstan have started recently. After Kyrgyzstan
gained independence in 1991, much more works on Islamic studies have been published in the
country than ever before. During this new period, much effort has been made towards making
a Kyrgyz translation of the Qur’an. Although there were attempts to that end before, those
translations were made not directly from the Arabic original but from the Russian translations
of the Qur’an. In this sense, a new Kyrgyz translation, which was prepared by a committee
based on the Arabic text and recently published by Erkam Yayınları in Istanbul, deserves
special attention. This translation, which is distributed in the name of religious services, is an
activity undertaken out of good will; however, it contains many errors in terms of translation.
This study thus offers a brief introduction of this translation and a linguistic analysis and
points out to translation mistakes with a view to contributing to the Qur’anic studies in the
country.
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