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HIKMET BAYUR
~çinde bulundu~umuz devirde din ile ilgili sorumlara büyük
önem verilmektedir. Ancak bunlar çok kere tarih ve bilim bak~m~ndan
de~il, duygu veya aç~~a vurulmak istenilmiyen türlü menfaatler yönünden ele al~nmaktad~ rlar. Hiç ~üphesiz bu yol yanl~~~ve sosyal bak~mdan zararl~d~r.
Son yüzy~llardaki Osmanl~~ ve Islâm tarihi bunu ispata yeter.
Matbaan~n üç yüz y~l kadar geç ülkemize sokulmas~, Rönesans devrinden itibaren Bat~da f~~k~ran bilimlerir~. tâ Tanzimata kadar Osmanl~~
genel ö~retimine ve 1916 y~l~na kadar da medreselere sokulmamas~,
ate~li silahlar~n tekâmülü üzerine yeni usul sava~lar~n gerektirdi~i
biçimde talim etmeyi gâvur taklidi sayan yeniçerilerin en az iki yüz
y~l hemen durmadan yenilmemize sebep olmalar~, bilgisizli~in, taassubun ve bir tak~m gizli menfaatlerin ac~~sonuçlar~d~r. Bunlar baz~lar~nda dine ba~l~l~~~n da sars~lmas~na yol açm~~lard~ r. Bu y~k~ml~~
gidi~i "Hayatta en hakiki mür~it ilimdir" diyen Atatürk durdurmu~tur.
Bütün bunlara bakarak diyece~im ki hiç ~üphesiz her yurtsever, bütün
sorumlar gibi, dinimizi ilgilendiren sorumlar~n da ancak ve ancak
tarihsel ve bilimsel bak~mdan incelenmesine önem vermek lüzumuna
inanm~~t~ r.
Türlü görev ve i~lerim dolay~siyle bir çok dinsel konularla ilgilenmek ve bunlar üzerinde bilgiler edinmek zorunda kald~m; bu amaçla ~eriye vekilli~i, müftülük, müderrislik gibi görevlerde bulunmu~~
bir çok kimselere ba~~vurdum. Bunlar aras~ nda Ismail Hakk~~Izmirli
(eski Istanbul Ilahiyat Fakültesi profesörlerinden) ve ~erefettin Yaltkaya (ayn~~yerde profesörlük ettikten sonra son y~llar~nda Diyanet
~~leri Ba~kanl~~~~etmi~tir) ayar~nda, onlar gibi ve onlar ölçüsünde her
sorulan soruya bütün kan~tlariyle bilimsel biçimde kar~~l~k verecek
kimseye rastlamad~m.
Esasen bunlar~n her ikisi yurdumuzda tamnm~~~bilginler olduklar~~gibi, birincisi Do~u'da, Hindistan ve Afganistan'da de~erli Islam
filozoflar~~aras~nda an~lmaktad~r. Anglikan kilisesi ad~na yap~lan baz~~
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sorular üzerine mütareke y~llar~nda yazm~~~oldu~u "El cevab-üs sedid
fi beyan-: Din-üt-tevhid" adl~~eseri bütün ~slam dünyas~nda be~enilmi~di.
~kincisi ise Arapcaya pek az Arap edibinin varabildi~i bir derecede
hakim olmakla ünlüdür. Kendisinden istemi~~oldu~um bir incelemeyi:
"Gazalarda kiiffardan istiane etmek ve kiiffar ile i~tirak eylemek caiz midir?"
ba~l~~~~alt~nda pek bilimsel biçimde yazm~~~ve yaz~s~n~~"Türk Inkillib~~
Tarihi" adl~~eserimin c;lt III, K~s~m I, sahife 344-346 s~nda not olarak
yaymlam~~t~m.
Çok kere bilgileri k~t olan ve taassuplan da hemen hep ondan
do~an koyu mutaass~plar ise bu iki büyük bilgini pek sevmezler.
A~a~~da bu iki bilginin 1934 y~l~nda dile~im üzerine " Kur' an~n
Türkçe tercümesiyle namazda okunmas~" ba~l~~~~alt~nda yazm~~~olduklar~~
bir incelemeyi yay~nl~yorum; okunurken görülece~i gibi, sorumun her
yönü en güvenilir kaynaklara dayan~larak incelenmi~, kendi dü~üncelerinin leh ve aleyhinde var olan kan~tlar aç~kca ortaya konulmu~~
ve yazarlar~n inançlan da belirtilmi~tir.
Bu yaz~n~n üslübundaki bir özellik üzerinde ayr~ca durmak isterim; orada ilk devre Müslümanlar~= safiyeti muhafaza edilmi~~
ve sonralar~~padi~ahlarla zamane büyüklerine yap~lan dalkavukluklara ve onlarla eserlerine kar~~~kullan~lan dalkavukça üslüba yana~~lmam~~, "Hazret" gibi sonradan uydurma tabirleri kullanmaktan
sak~n~lm~~t~r.
Bu de~erli yaz~y~~daha uzun zaman sakl~~tutmay~p onu Atatürkün tarihsel incelemelerin yay~nlanmas~~için kurdu~u bu dergide okuyucular~n istifadesine sunmay~~ dogru buldum.'
H~KMET BAYUR

Mart 1934 de henüz soyad~~ kanunu ç~kmam~~~ oldu~undan and~~~m~z iki
bilgin imzalar~nda yaln~ z öz adlar~n~~ kullanm~~lard~r.

KUR'ANIN TÜRKÇE TERCÜMESIYLE
NAMAZDA OKUNMASI
Bu meselenin ba~~nda Kur'an~n ne oldu~u bilinmek lâz~md~r. Ebu
Hanife'ye göre Kur'an lâf~z de~il; belki lâfz~n ifade etti~i mânad~r.°
Bunun için Kur'an~n arapça, Türkçe, ve acemce gibi herhangi bir
dile ihtisas~~yoktur. Mânadan ibaret olan Kur'an~n herhangi dil ile
ifade olunmas~~müsavidir.2
Ebu Hanife'nin bu baptaki delilleri ~unlard~r :
1—
(s.o.34;1 j'-~uara suresi âyet 196= ~üphe yoktur ki
Kur'an; önden gelip geçen Peygamberlerin kitaplarmda var idi.
suresi ayet 18.~üphe yoktur ki
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2—

bu Kur'an; ilk kitaplarda var idi.
Pek a~ikârd~ r ki Kur'an; önden gelip geçen Peygamberlerin kitaplarmda arabi de~ildi. Halbuki bu âyetlerde kat'i surette Kur'an~n bu
kitaplarda mevcut oldu~u beyan edilmekte oldu~undan Kur'an kelimesinin önden gelip geçen Peygamberlerin kitaplar~ nda olan ile Peygamberimize indirilmi~~olan aras~nda i~tirak noktas~n~~ifade etti~i anla~~lmaktad~r. Bu i~tirak noktas~~ise yaln~z arapça de~ildir. Belki arapçan~n
ifade etti~i mânay~~bildiren herhangi bir dil ile olan terkibi hususIdir.
Bundan dolay~~namazda okunmas~~emredilmi~~olan Kur'an; bu
i~tirak noktas~n~~ te~kil eden Kur'and~r. Bu ise yukar~da söylenildi~i
veçhile arapçan~n ifade etti~i mânay~~bildiren herhangi bir dil ile olan
terkibi hususidir. Kesilen bir hayvan~ n kesildi~i esnada çekilen besmelenin herhangi bir dil ile çekilmesi icma ile caiz oldu~u gibi; namazda
dahi herhangi bir dil ile olursa olsun Kur'am k~raat caiz olmu~~olur 3.
‘
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Bundan dolay~~Kur'amn yaln~z namazdan ibaret oldu~unu kabul
eden ~mam Ebu Hanifeye göre bu kitab~n arapça olan hususi naz~m ve
terkibini giizelce telâffuz kudreti olanlar ile bu nazm~~arabiyi telâffuza
kudreti olm~yanlar aras~nda bir fark gözetmeye bir mahal kalmad~~~ndan
nazm~~arabiyi telaffuz kudreti olsun ve olmas~n herhangi bir kimsenin
namazda Kur'an~~herhangi bir dil ile okumas~~caizdir. 4
Namaz~n ba~lang~c~nda dahi ~mam Ebu Hanife'ye göre arapçadan
ba~ka herhangi bir dil ile Allah zikredilerek mesela (Tanr~~Uludur..
...) demek caiz olur. Çünkü: ( u-Lal
Ma suresi ayet
15= Rabb~n~n ad~n~~anar anmaz namaza durdu). Ayetiyle sabit oldu~u
veçh üzere namaz~n ba~lang~c~nda maksut olan, Tanr~'n~n an~lmas~d~r.
Bunun ise hiçbir dile ihtisas~~yoktur. Tanr~'y~~herhangi bir dil ile
anmak di~er bir dil ile anma~a müsavidir. 5
Netice: imam Azama göre arapçadan ba~ka herhangi bir dil ile namaz~n ba~lang~c~nda Tanr~'y~~anmak namaz~n içinde Kur'an~~ve ka`delerde te~ehhütleri okumak ve cuma günleri hutbe irat etmek caiz olur. 6
Imam Azama göre ezanda muteber olan urftur. 7
~akirtlerinden Hasan Bin Ziyad'~n imamdan rivayetine göre bu
nokta ~öyle izah ediliyor: Mesela acemce ezan okundu~u takdirde halk
ezan oldu~unu anl~yacak olursa bu ezan caizdir, anlam~yacak olurlarsa
caiz de~ildir. Çünkü ezandan maksat namaz vaktinin gelmi~~oldu~unu
halka bildirmektir.
~mam Ebu Yusuf ve ~mam Muhammed'e göre Kur'an yaln~z mâna
de~il; mana ile beraber nazm~~arabinin mecmuundan ibarettir. Bunlar~n
delilleri ~unlard~r :
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-Zuhruf suresi âyet 3= Biz o kitab~~

arapça Kur'an k~ld~k.
>L4 -~uara suresi ayet 195 = aç~ k bir dil ile olan
arapça ile (sana indirdik).
2

J

Imameyn bu âyetlerden Kur'a= yaln~z mana de~il; laf~z ve manadan mürekkep oldu~unu anlam~~ lard~r. Bunlara göre laf= ve mana
Kur'an~n ayr~~ayr~~birer rüknüdür. ~ukadar var ki laf~ z rüknü zait
olmakla aciz zaman~nda sak~t olur. 9
Halbuki:

obi:»

-Raad s~~resi ayet 37= biz o kitab~~hükmü
arabi olmak üzere indirdik, Buyruldu~u halde yine bu ayet; hükmün
arabi diline ihtisas~na delâlet etmiyor. Çünkü acemce ile olan hüküm
dahi bu kitap ile hükümdürw.
Bununla beraber bu iki Imam Kur'an~n hususi nazm~~olan arapçay~~
telâffuzdan âciz olan kimseler hakk~nda arapçadan ba~ka herhangi bir
dil ile kur'an~n okunmasm~~caiz görmü~~olduklar~ndan ustatlar~~ile bu
iki ~akirt aras~nda ihtilaf kalkm~~~olur. 11
Imam Ebu Hanife'nin bilahara ~akirtlerinin fikirlerine rücu< etti~i
di~er bir ~ akirdi Nuh Bin Meryem-ül Mervezi'den naklolunmu~sa da bu
nakil hilâfiyat kitaplarmda görülmüyor. Yaln~z hilâfiyata ait manzum
bir eser yazan Ömer Bin Muhammed-ün Nesefi (vefat~~h. 357) Ebu
Hanife ile tilmizleri aras~ndaki yukar~ki ihtilaf~~bildirdikten sonra ~u:
"Ebu Hanife'nin bilahara tilmizilerinin kavline döndü~ünü kendisinden itimada ~ ayan olan raviler rivayet etmi~~olduklar~ndan aralar~nda
ihtilaf kalmam~~t~r" sözünü söylüyor.
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Ve bu âyetin ~ erhinde Zevzeni, Imam~~Aza= bu rücu< rivayetini
Ebu Bekir Raziye atfetmektedir. 12
halbuki:
(Ebu Bekir Razi) Ahkâmül-Kur'an~nda ~uara suresindeki yukar~da
zikretti~imiz

> L5.43 4.; âyet in de :

JI

"bu âyet; Kur'an~n bir dilden ba~ka bir dile naklolunmas~n~n Kur'an~~
Kur'an olmaktan ç~karm~yaca~~na delildir.."" diyerek Imam~~Âzam gibi
Kur'an~n manadan ibaret oldu~unu beyan etmekte oldu~undan Imam~~
Azarn ile ayni fikirdedir. Ve bu rücuu rivayet etmedi~i meydandad~r.
Bundan ba~ka bu rücu` rivayeti kat'i olmak için (h. 370) te vefat etmi~~
olan Ebu Bekir Razi'ye de~il; ilk as~rlara kadar ç~kanlmak, daha sarihi
Imam~~Âzama mülâki olan kimselerden veya tek bir kimseden inkitaa
u~ramaks~z~ n müselselen rivayet edilmek lâz~ m gelirken biz bu rivayeti
Imam Âzamdan iki üç as~ r sonra yaz~lm~~~olan kitaplarda görüyoruz.
Ebu Bekir Razi'den sonra (h. 490) hududunda vefat eden SeralDi,
Mepsutunda asla bu rücu<dan bahsetmiyor. Bilâkis Serhasi, Ebu Hanife'nin namazda Kur'anm arapçadan ba~ka bir dil ile okunmas~n~~caiz gördü~ünü söyledi~i s~rada diyor ki:
"Iranh'lar Selman'dan Kur'an~n birinci suresi olan Fatiha'y~~acemce
yaz~p kendilerine göndermesini istemi~ ler. Selman da bu sureyi acemce
yaz~p kendilerine göndermi~~ve bunlar dilleri arapçaya yat~nc~ya kadar
namazlarda fatihay~~acemce okumu~lard~r." I~te Ebu Hanife namazda
kur'an~n arapçadan ba~ ka bir dil ile okunmas~mn caiz oldu~unu bununla
istidlâl etmi~tir. Bununla beraber namaz k~lan kimseye vacip olan, belâgat ve fesahatiyle insanlar~~acze dü~üren Kur'an~~okumakt~r. Umum
insanlar~~ acze dü~ürmek ise yaln~z arapça ile de~il herkesin konu~tu~u
ana dili ile olaca~~ndan mesela: Iranilerin acze dü~meleri arapça ile de~il
kendi lisanlan olan farisi ile zahir ve sabit olmu~tur. Ve Allah~n kelâm~~
olan Kur'an mahMk ve muhdes de~ildi. Lisanlar ise umumiyetle mahlök
ve muhdestir. ~u halde Kur'an~n bir lisan~~mahsusu kalmam~~~olur."
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Bir sat~r kadar okunamam~~t~ r.
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~afiiye göre namazda Kur'am farisice okumak hiçbir veçhile caiz
ümmi olup Kur'an~~arapça okumakta aciz olan kimse hiçbir
~ey okumaks~z~n namaz k~lar."
Hülâsa: ~mam Azam nazm~~arabiyi rükân olarak kabul etmedi~i
ve kendisinin rücuu ise sonradan ~uyu` buldu~u halde bilithara gelen
fakihler imameyn ile beraber nazm~~arabi'nin rüknü adi de~il ancak
rüknü zait oldu~unu ve aciz zaman~nda sukut edebilece~ini ileri sürmü~ler ve bu noktada her iki taraf~n ittifak~~has~l olmakla art~k hanefi
in~amlar~~aras~nda bir ihtilâf kalmam~~t~r.
5/Mart/1934
M.

~. HAKKI

~EREFETT~N

* * *

Yukardaki incelemede ünlü ~slam yazarlar~ ndan al~nm~~~parçalar ve not olarak da bunlar~n bir ço~unun arapça metinleri vard~r.
A~a~~ da bu metinlerin al~ndd~ klar~~eserlerle yazarlar~ n adlar~~bulunmaktad~r. Say~ lar notlardaki say~ lara tekabül etmektedir.
Not ~~ ve ~~o: Kitab-ül Muhtelif, Ebu-1 Leysi Semerkandi.
4 Ve 1 t: ~erh (Cami-üs Sagir), Hüsamettin el Buhari
6, 7, g, 12: ~erhi Manzumei Nesefi, Zevzeni
5, 8, 13, 14: Mebsutü Sarahsi C. S. 36
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