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"EL-İBA.NE" çEVİRisi ÜZERİNE 
-Ele§tirel Bir Yakla§ırn-

Mehmet KUBAT 

EW-i Sünnet Kelam ekollerinden E§'artliğin kurucusu olan Ebu'l-Hasan el-E§'ar1 
(ö.324/935-36), 260/875 yılında Basra'da doğmu§tur. Küçük ya§ta babasını kaybeden 
el-E§'ar1, annesinin Mu'tezile alimlerinden EbO Ali el-Cübbai (ö.303/933) Ue evlenme
sinden sonra, onun himayesinde yeti§mi§ ve ondan Kelam tahsil etmi§tir. Bu sebeple 
kırk ya§ına kadar Mu'tezile dü§üncesini müdafaa etmi§ ve bu alanda eserler te'lif 
etmi§tir. 1 Mu'tezill görüşleri benimsemesine ve bunları savunan eserler yazmasına 
rağmen el-E§'ari, hocası el-Cübbai Ue arıla§mazlığa dü§mü§; kaynaklarda zikredilen 
farklı birtakım nedenlerle, 300 (912-13) yılı civarında bir Cuma günü Basra Camii'nde 
Mu'teZıe'den ayrılıp Ehl-i Sünnet'e intisap ettiğirii' ve Ahmed b. Hanbel (ö.241/855) 
ile diğer hadis alimlerince temsU edilen Selef itikadını benimsediğini açıklamı§tır ' 

el-E§'ari, Müslümanların çoğurıluğunu temsU eden geleneksel Ehl-i Sünnet dü
§üncesinin tartı§masız en önde gelen simasıdır. 0, sünni dü§üncenin en yaygın iki 
büyük kolundan biri olan ve Hicri 4./Miladi 10. yüzyıldan günümüze değin muhafa
zakar Müslümanların çoğunluğunun temel dini inançlarını dayandırdığı E§'ar1yye 
Mezhebi'nin kurucusu ve ku§kusuz bu dü§ünce ekolünün en ba§ta gelen teorisyenidir. 
Sünni dü§ünceriin §ekilleni§inde bu denli önemli bir rol üstlenmesinde, el-E§'ari'nin, 
hayatını sürdürdüğü Basra ve Bağdat gibi ilmi çevrelerin tesirinden ba§ka, muhafaza
kar çoğunluğun en güçlü rakibi sayılan Mu'tezUe mezhebinden ayrılı§ının büyük payı 
olmu§tur.' 

E§' arilik dü§ünce sisteminde el-İbdııe aıı Usu/i'd-Diyliııe isimli eser temel bir ba§
yapıt sayılmaktadır. Çünkü E§'arilik dü§üncesi olarak kabul edilen birçok fikir, diğer 
eserlerinden ziyade, temelde bu esere dayanmaktadır. T artı§malı bir konu olmakla 
beraber el-İbane'nin, el-E§'ar1'nin te'lif ettiği son eser olarak kabul edilmesi, özellikle 

. Yrd.Doç.Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. mkubat66@hotmail.com. 
i Bkz. Abdurrahman Bedevi, Mezdlıibu'I-İsldmiyyilı, Beyrut, 1996, s. 493 vd.; Şerafeddin Gölcük-Süleyman 

Toprak, Kefil"" Konya, 1996, s. 56. 
2 Kr§. Bedevi, Mudhibu'I-İsldıııiyyilı, s. 493 vd.; İrfan Abdulhamid, "Eş'ari, Ebü'l-Hasan", DİA, İstanbul, 1995, 

Xl/444. 
3 Bedevi, Mezdlıibu'l-İs/dmiyyiıı, s. 492 vd.; Krş. Ebu'l-Hasen el-E§'ari, tl-jbdtlt 'atı Ustili'd-Oiydllt, Dc1ru İbn 

ZeydOn li't-Tibaati ve'n-Neşr ve't-Tevzi', Beyrut, Ts., s. 9 . . 

4 Abdulhamid, "Eş'ari, Ebü'l-Hasan", DjA, Xr/444. 
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Eş'artler nezdinde bu eserin güvenirliliğini arttırmıştıf.s el-Eş'ari, inanç esaslarını ele 
aldığı bu eserde, kendi dönemine kadar geçen tarihsel süreçte İslam dünyasında ortaya 
çıkan fikir akımlarından Kaderiye, Cebriye, Mürcie gibi belli ba§lı fırkalar yarunda, 
özellikle de Mu'tezile ile EW-i Sünnet arasında cereyan eden fikri tartı§maları çok 
ustaca irdeleyip değerlendirmektedir. Bu nedenle eserin, hem daha sonra E§'ariliği 
sistemleıtiren alimler ve hem de diğer Ehl-i Sünnet bilgileri üzerinde izlenebilir 
etkisinin olduğu rahatlıkla söylenebilir. el-E§'ari'nin, önceleri Mu'tezili dü§ünce 
ekolüne mensup bir alim olu§u, daha sonra da bu mezhebi hemen her konuda ciddi bir 
ele§tiriye tabi tutu§u, el-İbane'yi daha da önemli kılmaktadır. 

el-E§'ari'nin sözünü ettiğimiz el-İbdııe aıı Ustlli'd-Diyiiııe adlı eseri Dr. Mustafa 
Çevik tarafından "Dinin İnanç İlkeleri" adıyla Türkçe'ye çevrilmi§tir.' Her uzman 
mütercimin yaptığı gibi sayın Çevik de, "Önsöz Yerine E§'ari ve E§'arilik" ba§lığı 
altında çevirdiği kitap ve müellifi hakkında bilgi vermekte ve bu kitabı neden 
çevirdiğini izah etmektedir. Mütercimin deyimiyle "İslam dü§ünce tarihinde önemli 
yeri olan bu küçük eserin'" Türkçe'ye kazandırılması gerçekten de sevindiricidir. Ne 
var ki sayın Çevik'in, "hem entelektüel hem de dini bir görev'" bilerek üstlendiği el
İbdııe çevirisinin ilmi ciddiyetten uzak olduğu görünmektedir. Çünkü yapılan bu 
tercüme ciddi hatalarla doludur ve çeviride gerekli özenin gösterilmediği açıkça 
gözlemlenmektedir. Bu yüzden mütercimin, "Çevirinin, inanç ilkeleri konusunda 
konuya ilgi duyan ki§ilere yeterince ı§ık tutacağı ortadadır. '" §eklindeki yargısına 
katılmak mümkün değildir. 

Ne kadar yoğun çaba gösterilirse gösterilsin bir çeviri yapılırken belli bir anlam 
kaybının olması kaçınılmazdır. Bunun nedeni dillerin örtü§mezliği, mantıklarırun 
farklı olu§u ve sosyo-kültürel dizgelerin farklılığıdır. Buna rağmen, bir çevirmenin, 
tercüme yapmak için en azından iki dili ve onların anlatım olanaklarıru iyi bilmesi, 
çevireceği metni ya da söylemi çok iyi kavraması, verilen mesajı çok iyi algılama sı ve 
onun diğer dile en iyi nasıl aktarılabileceğini veya diğer dilde nasıl yansıtılabileceğini 
kestirmesi zorunludur. 10 Hal böyleyken, çeviri boyunca yanlı§ aktarımlar, anlamsız 
tarumlamalar, kelime hataları ve cümle bozuklukları sürgit devam etmektedir. Yaptığı 
bu çeviriyle mütercim, yalnızca İslam dü§ünce tarihinde önemli bir yeri olan el-İbiiııe 
adlı eseri tahrif etmekle kalmamı§, ayru zamanda eserin müellifi el-E§'ari'yi de töhmet 
altında bırakmı§tır. Ayrıca yapılan bu çeviriyle okurlar yanlı§ bilgilendirilmi§tir de. Bu 
denli önemli bir eserin tahrif edilmesinde yalruzca mütercimin değil, ayru zamanda 
hiçbir kriter gözetmeksizin eseri yayımlayan İlahiyat Yayınları'na da bir sorumlulu
ğun terettüp ettiğini belirtmek gerekir. 

Ülkemizde son zamanlarda bazı yayınevleri tarafıl}dan yayımlanan birçok çevi
ri eserin benzer hatalarla dolu olması, bu eıeıtiriyi kaleme almamızın en önemli 

5 İzmirli İsmail Hakkı, Yeni iıııı-; KeMm, Umran Yayınları, Ankara, 1981, s. 69. 
is Eş'ari, Diııiıı İI/aııç ilkeleri -el-İbane 'an UsOIi'd-Diyane-, Sunuş, Notlandırma ve Terminolojik Sözlük ile 

birlikte Çeviren: Dr. Mustafa Çevik, İlahiyat Yayınları, Ankara, 2005; Bu esere bundan sonra �Çevik, 
Çeviri" şeklinde atıfta bulunulacaktı!. 

7 Çevik, Çtvirı� "Önsöz Yerine�, s. 10. 
s Çevik, Çeviri- "Önsöz Yerine", s. 8. 
9 Çevik, Çevirı� "Önsöz Yerine� i S. 10. 
\0 Mete Çamdere!i, Edmond Cary, Çeviri Nasıl Yrıprimah, �Dilbilim ve Çeviri Üzerine Birkaç Söz" (ba�!ıklı 

giri� yazısı), İstanbul, 1996, s. 19. 
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nedenidiL Sayın Çevik, bu eserin Türkçe'ye kazandırılmasım, hem entelektüel hem de 
dini bir görev olarak kabul etmektedir Il Biz de benzer bir saikle Çevik'in çevirisi 
hakkında okuyucuyu bilgilendirmenin dilli ve ahlakl bir zorunluluk olduğunu 
dü§ünüyoruz. Çevirinin pekçok zorlukları bünyesinde barındıran çetin bir uğra§ı 
olduğunun ayırdında olarak, amacımız, çevirmenin §ahsım hedef almadan ve insaf 
sınırlarını a§madan, dü§tüğü yanlı§ları bilimsel bir tarzda ortaya koymak, böylece bu 
alanda yapılacak tercümelerin daha dikkatli ve titiz olmasına, yayınlanacak eserlerin 
de daha özenle ve daha ciddiyetle yayınlanmasına katkıda bulunmaktıL 

Bu kısa mülahazalardan sonra çeviri hataları hakkındaki ele§tirilerimizi müm
kün olduğunca kısa tutarak aktarmaya çalı§acağız. Makale boyunca Çevik'in çevirisi 
için (Ç), doğru çeviri için (D) ve açıklamalar için de (A) kısaltmaları kullanılacaktır. 

1- çEvİRIDE CÜMLE DÜZEYİNDE YAPILAN HATALAR 
Çevirinin, dikkatsizlik ürünü hatalarla dolu olduğu gözden kaçmamaktadıL 

Cümle düzeyinde tespit edebildiğimiz tercüme yanlı§ları, çevirinin ne denli tahrif 
edildiğini açıkça gösteriyor: 

12 .11 � 1/ VJ §.lı .:ı! 4.,lı JI <'s..r"")ıı �'Jı .J J".<ı ( 11 J.:.<. J' §.lı .:ı! �i .j J;.ı .:.ır jp 'lJ -1 

(Ç) "Ve bir ayette her §eyin Allah'tan olduğunu söylemesi sonra da okuduğu 
ba§ka bir ayette her §eyin Allah'tan olmadığını söylemesi caizdir."" 

(D) "(Yüce Allah'ın), bir ayette 'Her§ey Allah'tandıL" dediği halde, pe§i sıra ge
len bir diğer ayette "Her §ey Allah'tan değildiL" demesi caiz değildiL" 

(A) Görüldüğü gibi mütercim "pe§i sıra gelen bir diğer ayette" ibaresini, "oku
duğu ba§ka bir ayette" §eklinde çevirmi§; "caiz değildir" ibaresini de "caizdir" §eklinde 
tercüme etmi§tir. 

14.ı:r.,..LJ.I tl..ı:-! ıl.. ,)s-J JrJ J.ıj \.:.l�";s L,.;.;J; v:li J�Ü �u. jW 11 .:ı! : lJj q; -2 
(Ç) "Öyleyse biz diyoruz ki, Allah Alımdir, Kfidirdir dediğimiz zaman bu du

rum, bizim bu Zeyd'dir, Amr'dır ve Ali'dir demek gibi salt isimden ibaret değildiL Bu 
Müslümanların ittifakıdır."15 

(D) "Bizler, "Allah alimdir, kadirdir" dediğimizde, (bu), "Zeyd'dir ve Arnr'dır" 
sözümüzdekı gibi lakapsal bir niteleme değildir. Bunun üzerinde Müslümanların görü§ 
birliği (icma) vardır." 

(A) Mütercim, Js- harf-İ cerrini "Ali''1 olarak; "..Jı-.l-lI tL.ı:-! ı,i.. JsJ: Bunun üzerinde 
Müslümanların görü§ birliği (icma) vardır" ibaresini de "Bu Müslümanların ittifakıdır" 
§eklinde yanlı§ bir biçimde tercüme etmi§tir. 

16.d!:> pi./ J..,.;J li)l...:. ,..wIJ �I .J ""- �I Js- c-11 .:ıiJ -3 

(Ç) "Kırsal ve kentsel alanda mestler üzerine meshetmek bunu inkar edenlerin 
aksine sünnettir. 17 

(D) "Hazarda (mukım ıken) ve seferde (yolculukta) mestler üzerine mesh et
mek, bunu inkar edenlerin söylediklerinin aksine, sünnettir." 

1 1  Çevik, Çt.viri, s. 7. 
12 el-Eş'ari, t.1-ibl/ııt., (Beyrut Baskısı), s. 55. 
13 Çevik, Çt.virı� s. 78. 
14 el-Eş'ari, eI-İMııt., (Beyrut Baskısı), s. 44. 
15 Çevik, Çevirı� s. 64. 
ı6 e-Eari, eI-İMı/e, (Beyrut Baskısı), s. 12. 
17 Krş. Çevik, Çevirı� s. 21. 
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(A) Mütercim, uhazar ve sefer/Ii, IIkırsa! ve kentsel alanı! olarak çevirmiş, böylece 
gerekli fıkhi bilgiyi göz ardı etmi§tiL 

LS .�)l..i </ ı.r"'-" ;r) �L.. jJ .ı..,J..<; J! r--jIy .. ı r-'t cJt.. J..wı J.aiJ ..ı.rJ.I if .;.1 .:/' �I)\.:.t' 1p!5" .:ı� -4 

(Ç) "Şimdi Kaderiye ve Mu'tezUe gibi doğru yoldan sapanların çoğu büyük ba§
larım taklit etmek için hevalarına (içinden gelene) uydulaL"19 

(D) "Haktan sapan Mu'tezile ve Kaderiyye mensuplarından çoğunu, hevaları, 
rederinilönde gelen alimlerini ve seleflerinilkendilerinden önce geçen kimseleri taklit 
etmeye meylettirdi." 

(A) Mütercim, cümleyi yanlı§ çevirdiği gibi, "seleflerinilkendilerinden önce ge
çen kimseleri]) ibaresini de tercüme etmeden atlamıştıL Ayrıca ureislerini/önde gelen 
alimlerini" ifadesini de ilmi edebe muğayir bir ifade ile, çoğunlukla hayvanlar ıçın 
kullanılan bir deyimle "büyük ba§larını" §eklinde çevirmi§tiL 
..ı; � � \ıL ..» ,..ıl .:,ıl y ....,..l=.-I IŞ.lJI r)lSjl : Jli .} ı)P'"i : Jli � .;i if. �u-. .J. .rS' � : Jli eÇ) ..:t .:.ıl,L ?� J -5 

20.yJı �ti Js r� .:ıi .1ıIJ � :  Jlil.i,ı. J! ,,:,,>r ..;..$ J ..:.J,.ü :  l)i jliJl.'l-l ıJ "! jlbJ 4!.o ..,..,l:.i :  J!,; Jp .:ıl;.Jl : 
(Ç) "Süfyan Bin Veki' §unu anlatır:"Ömer Bin Hammar Bin Ebi Hanife'nin §öy

le dediğini duydum: Babam bana, İbn Ebu Leylanın Ebu Hanife'den Kur'an yaratıktır 
sözünden dolayı tövbe etmesini istediği sözü aruattı. Dedi ki o sözünden tövbe etti. 
Ve böylece halkın içinde dola§tı. Ve devamla babam ona buraya nasıl geldin diye 
sorduğunu bana anlattı. O bana, Allah'ın bana saldıracağından korktum ve takıyye 
yaptım,ıııı 

(D) "Süfyan b. Veki' §öyle demi§tir: "Ömer b. Hammad b. Ebi Hanife'den" §öy
le dediğini i§ittim: "Babam bana olaydan haber vererek §öyle dedi: "İbn Ebi Leyla'nın 
Ebu Hanife/yi tevbeye davet ettiği söz, onun "Kur'an Mahlaktur" sözüdür. Daha sonra 
babam §öyle dedi: "(Ebu Hanife) bu sözden (Kur'an Mahluktur görü§ünden dolayı) 
tövbe etti ve o (Ebu Hanife, bu görü§ünden vazgeçtiğinin kanıtı olarak) halkın 
arasında dola§tı." Babam dedi ki, "Ben ona (EbU Hanife'ye), "Nasıl bu hale geldin 
(önceleri Kur'an'ın mahluk olduğunu savunurken, nasıl bu görü§ünden vazgeçtin)?" 
deyince o, "VaIlahi onun (İbn Ebi Leyla'nın) üzerimde baskı kuracağından korktuğu m 
için ona kar§ı takiyye yaptım" dedi." 

(A) Görüldüğü gibi, metnin diğer kısımlarını yaruı§ çevirmesinin yanı sıra mü
tercim, gerçekte "İbn Ebi Leyla'nın üzerime geleceğinden/üzerimde baskı kuracağın
dan korktuğum için ona kar§ı takıyye yaptım/görü§ümü giZıedim" diyen Ebu 
Hanife'nin, Allah'ın kendisine saldıracağından korktuğunu ve bu yüzden Allah'a kar§ı 
takıyye yaptığını iddia etmektediL 
: ..ı  Jld - .;.s- c,?JJ 11 U'-) - 11 � lıi ul,J1 JL ? .J. u-i 11 J.,&. 4i ı$�i �1 ..ı..,y .J. uL,.J\) d ..:...,;! :  � y.i Jli-6 

23: .. <.J"UI Js- �ı .:/ .?i <'i,P : JLü JP ;:i- "lJ Jp "1 .:ıi}JI : .:ı.,ı� 1;.a.- ..u 4.ıo rj 
(Ç) "Hz. Ebu Bekır dedi ki, ben ve Abbas Bin Abdul-Azim El-Em beri, Ebu Ab

dullah'a gittik. Abbas Bin Abdullah El-Azim Ahmet Bin Hambel'e sordu. O da ona 

18 el-Eş'ari, eI-İMM, (Beyrut Baskısı), s. 7. 
19 Çevik, Çeviri, s. 15. 
20 el-Eş'ari, el-İMııe, (Beyrut Baskısı), s. 29. 
21 Çevik, Çevirı; s. 44. 
22 el-İbane'nin bir başka nüshasında Hammad b. Ebi Hanife ismi, Hammad b. Ebi Süleyman şeklinde 

geçmektedir ki, bu husus, mütercimin çeviri esnasında farklı nüshalan hiç karşılaştırma zahmetinde 
bulunmadığını gösteriyor. 

23 el-Eş'ari, el-İhal/e, (Beyrut Baskısı), s. 28. 
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dedi ki burada bir topluluk Kur'an yaratıktır, yaratık değildir gibi konuşuyorlar. İşte 
bu kişiler, insanlık için Cehmiyeden daha zararlıdır. "24 

(D) "Ebu Bekir şöyle dedi: "Ben ve Abbas b. Abdulazim el- Anberi, EbO Abdul
lah Ahmed b. Hanbe!'e gittik. Abbas b. Abdulazim, Ebu Abdullah'a (Allah ona rahmet 
etsin ve ondan razı olsun) şöyle dedi: tŞimdilerde KUf'an Ile malılCtktuf, Ile de gayr-ı 
",alı/rıktur diyen bir kesim ortaya çıktı. Bunlar hakkında görüşünüz nedir?' Bunun 
üzerine o (Ahmed b. Hanbel) şöyle dedi: "Sözünü ettiğiniz bu kimseler insanlar 
üzerinde Cehmiyye'ye mensup olanlardan daha zararlıdır . . .  " 

(A) Görüldüğü üzere her Ebu Bekir adlı şahsı, i. Halife Hz. Ebu Bekir (r.a.) sa
nan mütercim, Hicretin 13. (M.634) yılında vefat eden Hz. Ebu Bekir (r.a.)'i, Hicretin 
164. yılında (M. 780) doğan Ahmed b. Hanbel ile görüştürmeyi başarmıştır. 

25.�l,ı .J;h> c: o.ı ı;i �..r r-1l,ı ...,ıu. ws"" �r..ı -7 

(Ç) "Çünkü onların akıllarıyle hatırladığı bir şeyi hatırlamasıyla birlikte akılla
nna gelir. "26 

(D) "Çünkü (cerınet ehlinin) aklına bir şey geldiği zaman, o şey akıllarına gelir 
gelmez, anında kendilerine verilir. ii 

(A) Cümleyi karmaşık ve anlaşılmaz bir biçimde çevirmesi bir yana, müterci
min, ''. Iii : kendilerine verilir" ifadesini "akıllarına gelir" şeklinde tercüme ettiği dikkat 
çekmektedir. 

27:Jü JL.; .1I .:ı1 : ..:.ı.ı� .:/  ...,..1;,.1) ( ..!l--.<> .;ri � .:.r ..!1ıL.o! LO) .1ı .;ri � if d.ıı.-i lo )  : J\...i .J.,..:.f' I.,ıL .:ı!) - 8 
(Ç) "Eğer Allah'ın "sana gelen her iyilik Allah'tarı, sana gelen her kötülük ise 

kendindendir," ayeti hakkında sorarlarsa bunun cevabı Allah'ın buyurduğu gibidir."" 
(D) "Eğer onlar, 'Saııa ge/en Iıer iyilik Allalı'taııd". Saııa ge/en Iıer kötü/ük de kendi 

(iş/ediğiıı güııalı yüzü) ııdendir'" ayetinin ne anlama geldiğini sorarlarsa, bunun cevabı 
Yüce Allah'ın şu ayetiyle verilir: Yüce Allah şöyle buyuruyor. . .  " 

(A) Mütercimin bu ibareyi de yarilış çevirdiği görülmektedir. 
..:/ • .lı I.,ıÜ ) ....,...;L.4.U) .ı......tııJ ...,....ıJ:.l ı."$"l ( � � .:ılJ �i � if ı.lı .:ı.,ı� ) p3-1) ...,.-.;Lı � ( � � .:ıl) -9 

L..) .1\ .;ri � .:/ d.ıı-i lo ) :  r-1"'':) ( I!ı..u.- .:ı� .:ı)�� Y r.,..;.ıı .Yy- JW 11 � .:/  JS' Ji) � lı JW 11 Jli..!1-.r.!J (jr ( .!.i� 
30 .(..!l--.<> .;ri � i/ d.ıı-i 

(Ç) Allah, "orilara bir iyilik erişince bu Allah'tandır, derler. Orilara bir kötülük 
erişince bu sendendir," buyurmaktadır. Allah buyuruyor ki Ya Muhammed, "de ki her 
şey Allah'tandır. Bu topluma ne oluyor ki hiçbir şeyi anlamıyor1ar?" Yine Allah "sana 
gelen her kötülük Allah'tandır. Sana gelen her kötülük kendindendir," buyurmakta
dır. 1131 

(D) "Oıı/ara bir iyilik erişirse . . .  "" Yani her ne zaman kendilerine bir bere
ket/bolluk ve bir hayır erişirse, "bu Allah katındandır" derler. Fakat her ne zaman 

24 Çevik, Çeviri, s. 42. 
25 eI-E�'ari, e/-jbdne, (Beyrut Baskısı), s. 13. 
26 Çevik, Çeviri, s. 23. 
27 eI-E�'ari, t1-jbdne, (Beyrut Baskısı), s. 55. 
2S Çevik, Çeviri, s. 78. 
29 NisA, 4/79. 
30 eI-E�'ari, e/-jbillıe, (Beyrut Baskısı), s. 55. 
31 Çevik, Çeviri, s. 78. 
32 Nis§, 4/78. 
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kendilerine bir kötülük, yani bir kuraklık, kıtlık ve muslbet nevinden bir şey erişirse, 
bu kez, "bu sendendir; yani senin uğursuzluğundandır" derler. Yüce Allah buyuruyor 
ki, Ey Muhammed, "de ki, 'hepsi A/lalı tarafıııdaııdır'. Bu topluma Ile oluyor ki hemelt hiç 
söz an/amıyorlar. "�;3 Yine Yüce Allah, "Samı geleıı her iyilik Allalı'tal1d!f. Sana geIcil her 
kötülük de kClldiııdClldir''''' buyuruyor. 

(A) Mütercim, yalnızca ayeti mealen çevirmiş, müellifin ayet ifadelerini açıkla-
yıcı mahiyetteki sözlerine hiç değinmemiştir. 

r1; .J ...J� -10 35.(�; J.kd) \ 36 

(Ç) "İşte böylece onların sözleri çürütüldü. '" 
(D) "(Bu ayette) onların (Nisa sDresinin 78. ayetinde geçen " . . derler" şeklinde

ki) sözleri hazfedilmiş olmaktadır." 
(A) Burada da tamamen yanlış bir çevirinin olduğu görülmektedir. Mütercim, 

çeviri boyunca birçok yerde yaptığı gibi, burada da metnin vermek istediği mesajı tam 
olarak kavrayamadığı ve özellikle de ibarenin öncesinde geçen hususları dikkate 
almadan tercüme etmeye çalıştığı için, "onların sözleri hazfedilmiştir" ibaresini, 
"onların sözleri çürütüldü" şeklinde çevirmiştir. 

.w.ı � ...,.......y..) �\lı • ..u, �  .:.ı� � \hJ _1138 
(Ç) İşte bu onların bu ayete ilişkin değerlendirmelerinin geçersiz olduğunu 

açıklayan bir karşı delildir." 
(D) "Bu, onların ayete ilişkin akıl yürütmelerinin/yorumlarının geçersizliğini 

açıklıyor ve onların aleyhlerine bağlayıcı (itiraz edemeyecekleri) bir "hüccet" teşkil 
ediyor." 

(A) Bu ibarenin de mütercim tarafından yanlış çevrildiği ve eksik bırakıldığı gö
rülmektedir. 

40."»r!1 �i r-"")i \.Iı .)1 .;"".j...1 J:'. JJJ.;:. � ı}.,z ,:ıl ı.r 1# )v :,.1 J=' '1 \}li .:.ıl) -12 
(Ç) "Eğer hayır derlerse, onlara denilir ki öyle ise siz iddiacuz için gerekli olan 

kanıt ile de "yaratık değildir" dediğiniz gibi yine kararsız kalın '''' 
(D) "Eğer, hayır derlerse onlara şöyle denilir: Kendinize çekimser kalmayı ge

rekli kıldığınız delilin misliyle, '(Kur'an) mahlCık değildir' deme konusunda da 
çekimser kalmayın." 

(A) Mütercim bu ibareyi de hem anlamsız ve anlaşılmaz olarak, hem de esas 
anlama ters düşecek bir biçimde tercüme etmiştir. 
oJ..u.; ( 1::'] �i �j rJ  :,J j.I • ..u.:- t ı}ü .:.ı� �j� � .:.ıi;.ıı Ji � J� L- .l:' y15 .:; .:.ı� .:ıi rıi r J : ,J JI.iı ( -13 

42"...,.; �J"'"r. ı..r:Ü .:.ıiPı .) 
(Ç) "Sonra onlara şöyle denilir: Allah'ın Kitabında, onun yaratık olmadığına 

ilişkin kacutlara neden inanmıyorsunuz? Eğer biz böyle bir şey göremiyoruz derlerse, 

33 Nisa, 4/78. 
34 Nisa, 4/79. 
35 e1-Eş'ari, el-jMl/e, (Beyrut Baskısı), s. 55. 

36 Ebu'l-Hasen el-Eş'ari, el-j/Jiiııe 'mı Ustili'd-Oiydııe, Medine, 1410, S. Baskı, s. 175. 

37 Çevik, Çeviri, s. 78. 
32 el-EŞ'ar!:, el-İbdııe, (Beyrut Baskısı), s. 5S. 
39 el-Eş'ari, eı-jbdııe (Medine Baskısı), s. 175. 

40 el-Eş'ari, el-İbdııe, (Beyrut Baskısı), s. 31. 
41 Çevik, Çevirı� s. 47. 

42 el-Eş'ari, el-İb/lııe, (Beyrut Baskısı), s. 31-32. 
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onlara §öyle cevap verilir: Kur'an'da olmadığı halde onu Kur'an'da bulamadığınızı 
neden söylüyorsunuz?n43 

(D) "Sonra onlara §öyle denilir: "Allah'ın Kitabı'nda Kur'an'ın mahlOk olmadı
ğına delalet eden delillerin olduğunu niçin kabul etmiyorsunuz?" Eğer, "onda 
(Kur'an'da bu konuda delil) bulamıyoruz" derlerse, onlara §öyle denilir: "Onda 
(Kur'an'da) bu hususta bir §ey bulamadığınızda, niçin onda (Kur'an'da bu konuda bir 
delil) olmadığını iddia ettiniz?" 

(A) Mütercim, "Onda (Kur'an'da) bu hususta bir §ey bulamadığınızda, niçin 
onda (Kur'an'da bu konuda bir delil) olmadığını iddia ettiniz?" ifadesini, "Kur'an'da 
olmadığı halde onu Kur'an'da bulamadığınızı neden söylüyorsunuz?" gibi tamamen 
mantık dı§ı ve yanlı§ bir biçimde tercüme etmi§tir. 
J� ı�! �, Ju!; � ı.,ı.,... .:ı1 � jlA. .:ıı; J; ';" ,!.m J 'Y'''u; '/) ..,. ..... uı ...:..b-l lo  JS" ..j ı".ur .:ıi �}. : � Jü - 14 

44 '1C""}l u... j.i Li .. \.:.ılS' ıJ \..ol; "n .şı' c-'-lı ...; P. PS- .:ıi,;ıı .:ı! ,...:u '1 r-Ü j.I� 4=- J.s-
(Ç) "Onlara denilir ki, insanların ihtilaf ettiği her konuda kararsız kalmanız ve 

bir sözü söylemeyi tercih etmemeniz gerekir. Ama eğer sizin için bir kanıt ile 
desteklendiğinde bazıların Müslümanların yorumlarını seslendirrnek caiz ise bu 
konuda elinizdeki kitapta daha önce aktardığımız kanıtlara dayanarak neden 
Kur'an'ıngayri malıilik (yaratılmamış) olduğunu söylemiyorsunuz?"" 

(D) "Yine onlara §öyle denilir: "Bu durumda insanların ihtilaf ettiği bütün ko
nularda çekimser kalmanız ve bu hususta herhangi bir görü§ü benimsememeniz 
gerekir. Şayet sizin için çekimser kalmanın sıhhatine delalet eden bazı Müslümanların 
te'villerini dillendirrnek caiz oluyorsa, o zaman bizim bu kitabımızın bundan önc�ki 
kısmında zikrettiğimiz delillere dayanarak niçin 'Kur'an mahlOk değildir' demiyorsu-
nuz?n 

(A) İbarenin diğer kısımlarındaki yanlı§ ve anlamsız aktarımlar bir yana, mü ter
cim "bu hususta herhangi bir görü§ü benimsememeniz gerekirn ifadesini, "bir sözü 
söylemeyi tercih etmemeniz gerekir" §eklinde çevirmi§tir. 
rL .:ı� '1 ...ıi til..<. J;ı f LO) .;..i,!' .. !..tb oJ .:ı� .:ıl 'J.ı:/ Jj,! ,...ı.; .;..liJ"jl ,J" ":";) J .:ı� ...ıi til..<. J;ı � lo .:ıı .,),!.,... '/ r-Ü -15 

46 � � LS � ı... .:ı� .:ıi 'J.ı:/ JJ! f ...ıi) .:ı� 'l .:ıi 'J.ı:/ Jj,! 
(Ç) " . . .  neden ezeli olarak Alim olanın vakitlerden bir vakit içinde Alim olacağını, 

ezeli olarak Mürid olanın (irade edenin) de bu vakitte olacağını söylemiyorsunuz? 
Onun ezeli olarak bilmediği ve ezeli olarak irade etmediği olmaz. Onun ezeli olan 
bilgisi gibi ezeli olarak istediği de ezeli olarak bildiği gibi olmaz mı?"" 

(D) "Sizler; herhangi bir vakitte bir §eyin olmasını ezelden beri bilenin, o §eyin 
söz konusu vakitte olmasını da irade ettiğini; bir §eyin olmayacağını ezelden beri 
bilenin de, o §eyin olmayacağını ezelden beri irade ettiğini ve bildiği bir §eyin, bildiği 
gibi meydana gelmesini ezelden beri irade ettiğini niçin söylemiyorsunuz?" 

(A) Görüldüğü gibi mütercim, yukarıda orijinalini ve doğru tercümesini aktar
dığımız metni de çoğunlukla anlamsız ve yanlı§ bir biçimde çevirmi§tir. 

43 Çevik, Çevin; s. 47. 
44 el-Eş'ari, eI-İbilııe, (Beyrut Baskısı), s. 32. 
45 Çevik, Çevin; s. 47-48. 
46 el-Eş'ari, eI-jMl/e, (Beyrot Baskısı), s. 46. 
47 Çevik, Çevin; s. 67. 
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48.r-""' .:/ ..lı 'j.j �  �i J! --:.ı ':l) r-"I.,o! Jw 11) � ",IS" �Ir.r L. ...s./- .:/ ...,...,.ıi :  � J�) -16 
(Ç) "Onlara denilir ki sefih olan biz Müslümanlardan bir suç görülmemiş midir? 

Allah bu Müslümanları görüyor ve onlara kötülük mal etmiyor. Kaçınılmaz olarak 
evet demeyecekler mi?"49 

(D) "Yine onlara şöyle denilir: 'Bizden Müslümanların cürmünü gören (işledik
leri suçlara onay veren) bir kimse sefih olur, fakat Yüce Allah, onları (n suçunu) 
gördüğü (günah işlemelerini istediği/dilediği) halde, Kendisi'ne sefihlik nispet edilmez, 
değil mi?' diye sorulduğunda, onların "evet" demekten başka çareleri yoktur." 

(A) Görüldüğü gibi mütercim, "bizden Müslümanların cürmünü gören (suça 
onay veren) bir kimse sefih olur" ibaresini, "sefih olan biz Müslümanlardan bir suç 
görülmemiş midir?" şeklinde, esas anlama aykırı ve soru formunda çevirmiş; liYüce 
Allah, onları (n cürmünü/suçunu) gördüğü (günah işlemelerini istediği/dilediği) halde, 
kendisine sefihlik nispet edilmez, değil mi?" ibaresini de "Allah bu Müslümanları 
görüyor ve onlara kötülük mal etmiyor" şeklinde yanlış olarak tercüme etmiştir. "Evet 
demekten başka çareleri yoktur" ifadesini de "Kaçınılmaz olarak evet demeyecekler 
mi?" şeklinde soru formuna dönüştürerek çevirmiştir. 
.".,.I.? �I).i }.J1 yb.....>i if .:ıN -.k �IS' .}ı .... \!i ;L.) J ,J.;j  (It <p. � • .,..-i ....l=.iı .:ıl) ....,...l....ı )w .\.,.:.i � 'l .:ıi .)1) ... -17 

SOy ....ı! .!ll::. � .:ıi ....,....... J )�I .u.... )1) bL ..;6..,.- 11, .:ıi � j � i.w-- ..!.Uiı � t J ....... .r ı.>.lll 
(Ç) "O da azaba uğramamak için kardeşini öldürmemeyi istedi. Günahla yasak

lanmış olan öldürmeye rağmen kardeşini öldürdü ve Cehennem ehli oldu. Bu durumda 
o ahmak olan kardeşini öldürmek istedi. Ve bununla ahmak da olmadı. Peki siz neden 
Allah'ın bir insanın ahmaklığını istediğinde ahmaklığın ona nasip olacağını ileri 
sürdünüz?"S1 

(D) " (Adem'in oğlu Habil), azap görmemek için, kardeşini (Kabil'i) öldürmeme
yi ve kardeşinin kendisini öldürüp günaha girmesini istemiştir. (Habil) kardeşinin 
(Kabil'in) kendisini öldürmesini ve onun (Kabil'in), hem kardeşini (Habil'i) öldürmüş 
olmanın günahını, hem de diğer günahlarını yüklenmiş olmasını; böylece cehennemlik 
olmasını dilemiştir. (Habil), sefih olan kardeşinin kendisini öldürmesini istemiş, fakat 
kendisi bununla sefih olmamıştır. O halde niçin kullarına sefihliği dilediği için Yüce 
Allah'a sefihliğin nispet edilmesi gerektiğini iddia ettiniz?" 

(A) Görüldüğü üzere burada da mütercim, konuyu tam olarak anlamadığından 
ve metne yeterince hakim olmadığından, bu ibareyi de yanlış bir şekilde tercüme 
ederek karmaşık ve içerisinden çıkılmaz bir hale getirmiştir. 

52.1� ıp. .!ll::' ,y  JL..; . �I u.... .h) 'rP J..i Ijt5J 4Jo� L.J ..I.;./. ':I L- ,l,.JI � "li :� Jü,ı -18 
(Ç) "Onlara eğer insanlar istemediklerini ve kötü gördüklerini yaparlarsa zor

lanmış olurlar ki bu haksızlıktır. Allah bundan uzak ve yücedir."53 
(D) "Onlara şöyle denilir: Eğer kullar, O'nun (Allah'ın) istemediği ve kötü gör

düğü şeyleri yaparlarsa, bu, O'nu (Yüce Allah'ı haşa) zorda bırakıyorlar demek olur. 
Bu ise güçsüzlük (fakr) vasfıdır ki, Yüce Allah bundan münezzehtir." 

48 el-Eş/ari, ei-İMı/e, (Beyrut Baskısı), s. 50. 
49 Çevik, Çeviri, s. 71. 
50 el-Eş/ari, el-jMl/e, (Beyrut Baskısı), s. 49-50. 
51 Çevik, Çeviri, s. 71. 
52 el-Eş'ari, ei-İMı/e, (Beyrut Baskısı), s. 48. 
S3 Çevik, Çeviri, s. 69. 
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(A) Mütercim bu cümleyi de yanlış çevirmiş, "(haşa) kulların Allah'ı zorda bı
rakmış olması"nı, kulların zorlanmış olmaları şeklinde tercüme etmiştir. 

54.1� ıp ..:.m y  11 JW . .,wlj �I u.... .hJ ...ır ri 11 .w. ..,...WI �IS" ili : � J.,i ..:.Uj J! 1y.6ri .j� -19 
(Ç) "Eğer buna cevap verirlerse onlara denilir ki Allah olmuş olan kötülükleri 

Allah ya istemiştir veya yasaklamıştır. Bu zayıflık ve zavallılık niteliğidir. Allah 
bundan uzak ve yücedir."SS 

(D) "Eğer buna karşılık verirlerse, onlara şöyle denilir: O zaman 
ma'siyetler/günahlar, Allah dilesin veya dilemesin gerçekleşiyor demektir. Bu ise 
zayıflık ve güçsüzlük vasfıdır ki, Yüce Allah bundan münezzehtir." 

(A) Görüldüğü gibi, burada da cümle hem kuralsız ve anlamsız bir şekilde, hem 
de yanlış olarak çevrilmiştir. 

56 . .;...ı.,;.i.JJ ,.ı... J � 11 .;... 11 Jr J :v.u.:. ıJj0iJ -20 
(Ç) "Onlar Resulullah'ın günahkarlara mü'minlere şefaat edeceğini de yadsıdı-

lar. 1157 
(D) "Ve onlar, Rasulullah (s.a.v.)'ın günahkarlara şefaat edeceğini inkar ettiler." 
(A) Cümlede ifade bozukluğunun yanı sıra, "inkar ettiler" ifadesinin "yadsıdı

lar" şeklinde tercüme edildiği dikkat çekmektedir. 
2- çEvİRİDE İsİM, KELİME VEYA İFADE DÜZEYİNDE YAPILAN 

HATALAR 

Çevirinin kısmen tercümeden, kısmen de dizgiden kaynaklanan bir yığın hata
larla dolu olduğu gözden kaçmamaktadır. Çevik'in Türkçe çevirisini orijinal metniyle 
karşılaştırırken isim, kelime ve ifade düzeyinde fark edebildiğimiz bu hatalardan 
yalnızca birkaç tanesine işaret etmekle yetiniyoruz: 

S8 . ..:.Lliı � 11 .j� .J'fJ � .\.$..ıJlj �1 .Jr Js- lj.ı....aJI ($jJ - 1 
(Ç) "Biz Müslümanların ölüleri için sadaka ve dualarını kabul ediyor ve Allah'ın 

bununla onları değerlendireceklerine inaruyoruz. " 59 
(D) "Müslümanların ölüleri için (verdikleri) sadakayı ve onlar için (yaptıkları) 

duaları caiz görüyoruz ve Allah'ın bunlarla onları (ölüleri) faydalandıracağına 
inanıyoruz. il 

(A) Cümlenin diğer kısmını eksik çevirmesi bir yana, mütercimin ",...... : onları 
faydalandıracaktır" ifadesini, "değerlendireceklerine" şeklinde yanlış tercüme ettiği 
görülmektedir. 

60 . . .  � JW lJ � r)UlJ ;':ıL..oJI � �  .j� 1.:,.!. r)l...llJ ')l..JI � ..,,; � jj! Ji,.; 11 .ji .J' (j0i w -2 
(Ç) "Siz böylece Allah, Nebisine bir şey öğrettiğinde Nebinin bir ilmi olduğunu 

ve Allah'ın bir ilmi olduğunu yadsıdınız."'1 
(D) "Yüce Allah, Neblsi (s.a.v.)'ne bir şey öğrettiğinde, Nebl (s)'nin bilgi sahibi 

olduğunu ve Yüce Allah'ın da bilgi sahibi olduğunu niçin inkar ettiniz? 

54 el-Eş'ari, el-İbdllC, (Beyrut Baskısı), s. 48. 
55 Çevik, çevirı� s. 69. 
56 el-Eş'ari, el-İbdl/e, (Beyrut Baskısı), s. 7. 
57 Çevik, Çevifl� s. 15. 
58 el-EŞ'ari, el-İbdl/e, (Beyrut Baskısı), s. 12. 
59 Çevik, Çevifl� s. 22. 
60 el-Eş'ari, el-İbdl/e, (Beyrut Baskısı), s. 44. 
6ı Çevik, Çevifl� s. 64. 
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(A) Mütercimin, soru formunda olan bu cümleyi düz cümle halinde çevirdiği, 
"(.>ci W: niçin inkar ettiniz?" ifadesini de "yadsıdınız" §eklinde anlamlandırdığı 
görülmektedir. 

61,!, -..lrr � )4.j 11 � & bı -3 

(Ç) " . .  madem Allah'ın bilgisini yadsıyorsunuz neden Allah'ın isimlerini de 
yadsımıyorsunuz7n63 

(D) "Madem ki Allah'ın İlmi'ni nefyediyorsunuZıolumsuZıuyorsunuz, o halde 
O'nun isimlerini neden nefyetmiyorsunuz/olumsuzlamıyorsunuz?n 

(A) Mütercimin, "inkar etme" ifadesini tercüme ederken yaptığı gibi, "nefyet
me/olumsuzlama" sözcüğünü de, "yadsımak" olarak çevirdiği görülmektedir. Burada 
doğal olarak sormadan edemiyoruz: Acaba bu sözcüklerden hangisi Türkçede 
"yadsımak" kelimesinin kar§ılığıdır? 

6(" �J ";l...,- �l,.:.),lı \-.Is. :' .:ıl �; .. :A/!lI • .ı.. 1.J� .:ı1 t?-;i 1-..i -4 
(Ç) " . . .  siz bu ayetlerin Allah'ın varlıkları bilen bir bilgiye sahip olduğunu da in

kar ettiniz."65 
(D) "Sizler bu ayetlerin, eksikliklerden münezzeh ve hamde layık olan Yüce Al

lah'ın e§yayı bilmesini gerekli kıldığını niçin inkar ettiniz? 
(A) Cümlenin eksik çevrilmesi bir yana, mütercimin ibarede soru formunda 

olan /lt.,s:.ı w : niçin inkar ettiniz?/I ifadesini, "inkar ettinİZlı şeklinde düz cümle halinde 
çevirdiği görülmektedir. 

66 .• 4! .öJ.c. , .:ı!J rl)-I .u)fl "i t}:;i w -5 
(Ç) " . . .  0 halde Allah'ın ona haramı mal etmeden rızık olarak vermesini inkar 

etmeyin. n67 

(D) "O halde siz, Allah'ın rızık verdiği kimseye, o rızkı mülk/mal edindirmese 
bile, ona haram! rızık kılclığını niçin inkar ettiniz?JJ 

(A) Bu cümlede de mütercimin, ii t.,s:.i w : niçin inkar ettiniz?" ifadesini bu kez 
"inkar etmeyin" §eklinde olumsuz olarak çevirdiği görülmektedir. Böylece çeviride bir 
tutarlılığın olmadığı da kolaylıkla fark edilmektedir. 

6e . . . Jw 11 j,i if �)ı.s:.ıı .j'l.L:. .:ı� .:ı1 t}:;i w Jı\ı �Jlı �; ,:ı1S" bı -6 
(Ç) " . . .  mü'minlerin ba§arısı Allah ile oluyorsa inkarcıların Allah tarafından 

bo§verildiğini inkar etmeyin." 
(D) "Mü'minlerin ba§arıya ula§maları Allah ile oluyorsa, kafirlerin ba§arısız ol

malarının Allah tarafından olduğunu niçin inkar ettiniz? 
(A) Bu cümlede de yapılan yanlı§ aktarırnın yanı sıra, mütercimin, " (.>ci W : ni

çin inkar ettiniz?" ifadesini "inkar etmeyin" §eklinde çevirdiği dikkat çekmektedir. 
69.�JlIJ ,J!)� ı,.S..i..a .:ıi;JI .,)� .:ıl t}:;i w -7 

(Ç) " . . .  0 zaman Kur'an'ın inkarcılar ve mü'minler için bir hidayet olduğunu in-

62 eI-E�'ariJ eI-jMl/e, (Beyrot Baskısı), s. 43. 
6.� Çevik, Çevin; s. 64. 
64 el-Efari, el-İbıll1e, (Beyrut Baskısı), s. 44. 
6s Çevik, Çevifl� s. 65. 
(\(\ el-E�'ari, el-İMı/e, (Beyrut Baskısı), s. 60. 
67 Çevik, Çeviri, s. 87. 
68 el-E�'ari, el-İM/le, (Beyrut Baskısı), s. 60. 
69 

el-E�'ari, el-İbdııe, (Beyrut Baskısı), s. 63-64. 
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(D) "O halde Kur'an'ın kafirler ve mü'minler için hidayet verici olduğunu niçin 
inkar ettiniz'lı! 

(A) Aynı şekilde bu cümlede de mütercim, "t,Ç;1 w : niçin inkar ettiniz?" 
ifadesini "inkar etmeyin" şeklinde çevirmiştir. 

�L.-- ,J r _871 
(Ç) "Ömer b. Hammar."" 
(D) "Ömer b. Hammad." 
f., ,I _9" 
(Ç) "Hz. Ebu Bekir"." 
(D) "EbO Bekir." 
? ,J ..u-ı _1075 

(Ç) "Ahmet Bin HambeL." " 
(D) "Ahmed b. HanbeL." 
3- çEvİRİDE TERCÜME EDİLMEDEN ATLANAN KlSlMLAR 
Çeviride mütercimin tamamen tercüme etmeyip geçtiği birçok kısım da bu

lunmaktadır. Tercüme edilmeden atlanan bu kısımlarla ilgili tespit edebildiğimiz 
birkaç örneği sunmakla yetiniyoruz: 

(Ç) ( . . . )" 
(A) Mütercimin, "İnsanlara isabet eden şeyler, (insana isabet eden her kötülü

ğün, onun işlediği günahlar yüzünden olduğuna inananların düşündükleri gibi, kendi 
yapıp ettiklerinin bir sonucu olarak), başlarına geliyor değildir" şeklinde çevrilmesi 
gereken bu ibareyi, çeviri boyunca birçok yerde yaptığı gibi, çevirmeyerek atladığı 
görülmektedir. 
rJ..i.l1 J-.,...ıı .}J- .r---- jW .11 <.ı'J �L-ll y! IY'� i)! r-+ı..ı.ıi Jri.;t l.o.,..t- �I �iJ) \.A.,.I.- .JW ,dJ l.o.,..t- Y'� r-iJI <.ıl �;l. � J -2 

79 . ./�'Jl J! lY'� I)! U� '} tS .. :. .... n yl �..1ıi Iri;. � .;.,...ıI Js- j>..J :r .11 Jı "Yy.; .. :.AJL-lI J; � 
(Ç) ( . . . )" 

(A) Yine mütercimin, "Ay, semavatın hepsinde bulunduğu halde, (bununla) 
Yüce Allah, ay'ın, semavatı tamamen doldurduğunu kastetmemiştir. Bu nedenle biz 
bütün Müslümanların dua ederlerken ellerini semaya doğru çevirdilderini görüyoruz. 
Çünkü Yüce Allah, bütün semavatın üzerinde olan arşa istiva etmiştir. Eğer Yüce 
Allah arşa istiva etmemiş olsaydı, Müslümanlar dua ederlerken ellerini yere çevirme
dikleri gibi, semaya doğru da çevirmezlerdi" şeklinde çevrilmesi gereken bu ibareyi 

70 Çevik, Çıviri, s. 93. 
7ı el-E§'arl, ıl-İbdııc, (Beyrut Baskısı), s. 29. 
72 Kc§. Çevik, Çeviri, s. 44. 
73 el-E§'aci, cl-İbdııe, (Beyrut Baskısı), s. 28. 
74 Çevik, Çcvirt� s. 43. 
75 el-E§'arl, d-jbdlle, (Beyrut Baskısı), s. 29. 
76 Çevik, Çcviri, s. 43. 
77 el-Eş'arl, d-İbdllt, (Beyrut Baskısı), s. 55. 
78 Kr§. Çevik, Çeviri, s. 78. 
79 el-Eş'aci, eI-İbdllt, (Beycut Baskısı), s. 34. 
eo Krş. Çevik, Çeviri, s. 50. 
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çevirmeyerek atladığı görülmektedir. 

(Ç) ( .)" 
(A) Yine mütercimin, "çünkü bunun manası bilmektir" §eklinde çevrilmesi ge

reken cümleyi de çevirmeyerek atladığı görülmektedir. 
8J.,J� 4 ,:ıl$" } ... i ,J� '1 w p>"t. -4 

(Ç) ( . .  )'" 
(A) Mütercim, "Böylece Yüce Allah olmayan §eylerin, olmaları durumunda, na

sıl olacaklarını haber veriyor" cümlesini de tercüme etmeden atlamı§tır. 
,:I", .h Iili ) ...,..ıL..o.iIJ J........ill) ...,.....u\,.1 � ( c,...... r+-'" .:ı1) .11 J.;.s. .J'  1..La .:ı}.,.Lı ) ;;ıı) ...,........ı-ı .:r- ( o..:.....- r+.-'"' Lı!) -5 

85 . . .  � lı. JL.:; .11 Jü..!loJ-!..l ı;i ( .!l.l.a 
(Ç) Allah, "onlara bir iyilik eri§ince bu Allah'tandır, derler. Onlara bir kötülük 

eri§ince bu sendendir," buyurmaktadır. Allah buyuruyor ki Ya Muhammed . . ... 
(D) "Oıı/ara bir iyi/ik erişirse . . .  "87 Yani her ne zaman kendilerine bir bere

ketlbolluk ve bir hayır eri§irse, "bu Allah katındandır" derler. Fakat her ne zaman 
kendilerine bir kötülük, yani bir kuraklik, kıtlık ve musibet nevinden bir §ey eri§irse, 
bu kez, "bu sendendir; yani senin uğursuzluğundandır" derler. Yüce Allah buyuruyor 
ki, Ey Muhammed . . .  " 

(A) Görülüyor ki mütercim, yalnızca ayeti mealen vermi§, müellifin "yani her 
ne zaman kendilerine bir bereketibolluk ve bir hayır eri§irse", "yani bir kuraklik, kıtlık 
ve musibet nevinden bir §ey eri§irse'l ve I/yani senin uğursuzluğundandırll gibi ayeti 
açıklayıcı ifadelerini çevirmeden atlamı§tır. 

4· çEVİRİDE SIKÇA GÖRÜLEN CÜMLE BOZUKLUKLARı 
Yine çevirinin kısmen tercümeden, kısmen dizgiden kaynaklanan bir yığın dik

katsizlik ürünü hatalarla dolu olduğu gözden kaçmamaktadır. Tercüme ettiği 
cümle/eri bir kez daha dönüp okusaydı eğer, Çevik'in, çevirisinde bir bozukluk 
olduğunu fark etmesi zor olmayacaktı. Her ne kadar çevirinin ba§ tarafında son 
okumanın da Mustafa Çevik tarafından yapıldığı söyleniyorsa da, çeviri boyunca değil 
son okunmanın, ikinci kez okumanın bile yapılmadığı açıkça fark edilmektedir. 
Türkçe çevirisini orijinal metniyle kar§ıla§tırırken fark edebildiğim bu cümle 
bozukluklarının yalnızca birkaç tanesine i§aret etmekle yetiniyorum: 

(1) "Bu ayrılıktan sonra E§'ari'nin Mu'tezile mezhebi ile bir çok konuda anla§
mazlığa dü§tü,'188 

(2) "Mu'tezile, Allah'ın zatından ayrı sıfatları olmadığını söylerken Efari ise Al
lah'ın zatından ayrı bilme, görme ve i§itme gibi sonsuz sıfatları olduğu ileri sürer."89 

(3) "Eğer biri Nebi'nin "Rabbinizi göreceksiniz" sözünün "zorunlu olarak Rab-

8I'e!.Eş'ari, d-jM/le, (Beyrut Baskısı), s. 45. 
82 Krş. Çevik, Çevirı� s. 66. 
ss el-Eş'ari, tl-İMı/e, (Beyrut Baskısı), s. 66. 
84 Krş. Çevik, Çev;ri, s. 97. 
ss el-Eş'ari, el-İbl/ııe, (Beyrut Baskısı), s. 55. 
€(i Çevik, Çevin; s. 78. 
87 Nisa, 4/78. 
88 Krş. Çevik, Çeviri, "Önsöz Yerine"', s. 8. 
89 Krş. Çevik, Çevir( "Önsöz Yerine", s. 8. 
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binizi bileceksiniz" anlamındadır derse Ona şöyle denir: 1190 

243 

(4) "Ve eğer kelamın yaratılması caiz ise cansız olanın konu§ması caiz olma
sın?1I91 

(5) "Ya Allah'ın kendisinin dı§ındaki bir §ey için olan 'ol' sözünün yaratık 01-
maz.'192 

(6) "Tıpkı eğer, Allah yarın güne§ doğarsa sana hakkını vereceğim derse ve gü
ne§ de doğarsa ve onun hakkını vermezse sözünden durmamı§ olur."93 

(7) "Eğer derlerse ki, "Eğer Allah haram ile rızıklandırsaydı bunu onlara mülk 
edindirmi§ olurdu' derlerse onlara §öyle denilir:"" 

(8) "Eğer küfürden derlerse denilir ki onlar kafirken küfürden sapma ondan gi
derme nasıl olur?n95 

(9) "O halde Allah'ın kendi Cennetine koymaları sizce mümkün §efaatin anla
mı nedir?'I96 

(10) "Biz A1i'nin ve Abbas'ın (Allah onlardan razı olsun) ona biat ettiklerini ve 
halifeliğinin onayladıklarını gördük."" 

5· çEvrnİDE SIKÇA DÜŞÜLEN ÇELİŞKİLER 

Mütercimin hem kendi görü§lerini aktarırken, hem de el-E§'art'nin görü§lerini 
çevirirken sık sık çeli§kilere dü§tüğü de gözden kaçmamaktadır. Çeviri boyunca tespit 
edebildiğimiz bu çeli§kili ifadelerden yalnızca birkaç tanesini sunmakla yetiniyoruz: 

(1) Mütercim, bir yandan el-E§'ari'nin bu eseri için, "İslam dü§ünce tarihinde 
önemli yeri olan bu küçük eser"," "inanç ilkelerini açıklayan bu küçük ama etkin 
eser"99 ve kitabın müellifi için de uEş'ari gibi önemli bir İslam düşünürün, loo tabirierini 
kullanırken, öbür yandan el-E§'ari'nin Kur'an'ı anlarken izlediği metodun bizzat 
Kur'an'dan hareketle olmadığını, bilakis onun önceden farklı gerekçelerle geleneksel ve 
tarihsel olarak vaz'edilen esasların (usul=sabiteler) ı§ığında Kur'an'ı anlamaya 
çalı§tığını iddia etmektedir. 101 

102.pl) rı! J..ı..i JL.; .11 OJ! J� \;)I .ı-UL1 rı � ı;i "ıJill �j) -2 
(Ç) "Kaderiyye §öyle der: 'kader' ismini hakkettiğimizi söylüyoruz çünkü biz 

Allah'ın küfrü ve §wi belirlediğini iddia ediyoruz " I03 
(D) "Allah'ın §erri ve küfrü taktir ettiğini söylediğimizden dolayı Kaderiye bi

zim "kader" ismini hak ettiğimizi (gerçekte kendilerine değil, bize kaderiyye denilmesi 
gerektiğini) iddia etti." 

90 Krş. Çevik, Çeviri, s. 29. 
91 Krş. Çevik, Çeviri, s. 39. 
92 Krş. Çevik, Çeviri, s. 40. 
93 Krş. Çevik, Çeviri, s. 84. 
94 Krş. Çevik, Çeviri, s. 87. 
95 Krş. Çevik, Çeviri, s. 91. 
96 Krş. Çevik, Çeviri, s. 101. 
97 Krş. Çevik, Çeviri, s. 105. 
98 Çevik, Çeviri, "Önsöz Yerine", s. 10. 
99 Çevik, Çeviri, "'Önsöz Yerine", s. 7. 
100 Çevik, Çevirı� "Önsöz Yerine", s. 7. 
101 Çevik, Çeviri, s. 25. 
102 el-Eş/ari, el-lbdne, (Beyrut Baslası), s. 57. 
103 Çevik, Çeviri, s. 81 .  
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(A) Bilindiği üzere Ehl-i Sünnet alimleri, kaderi inkar ettikleri gerekçesiyle önce
leri Kaderiyye, daha sonraları da Mu'tezile mensuplarını /Ikaderılı ismiyle nitelendir
mişlerdir.'"' Sünnl alimlere göre Kaderiyye-Mu'tezile, insanların fiillerine ait kudreti 
yine insanlara münhasır kıldıklarından, bu fiillere yönelik olarak Allah'a hiçbir irade ve 
tasarruf nispet etmediklerinden lo' ve kaza ve kaderi de Allah'tan nefyedip, insanı bir 
bakıma kendi kaderinin yaratıcısı kabul ettiklerinden kaderi nitelemesini hak 
etmektedirler. Kaderl-Mu'tezilt alimler ise, Ehl-i Sünnet mensuplarının kendileri 
hakkında kullandıkları zem, yergi ve küçümseme ifade eden'''' "kaderiler" lakabını 
kabul etmemiş'07 ve bu isme şiddetle karşı çıkmışlardır. Bu alimlere göre, kötü fiilleri 
Allah'tan nefyeden Kaderiyye ya da Mu'tezile için değil, şerri, küfrü ve çirkin fiilleri 
Allah'a nispet eden ve önceden takdır edilmiş yazgının insanı mecbur edişine inanan 
Cebriyye ve Müşebbihe için kullanılmasının daha doğru olduğunu savunurlar. Sözünü 
ettiğimiz alimler, tezlerini güçlendirmek için bir çok delil ileri sürer ve dolaysıyla 
kaderı olmadıklarını savunurlar.'08 Kısacası bu alimler, gerçekte Cebriyyeye ait olması 
gereken ve kötü bir anlam içeriğine sahip olan "Kaderiyye" isminin, cebr görüşünü 
savunan muhalifleri tarafından, Emevl iktidarının da desteğiyle, Kaderiyye ve 
Mu'tezile'yi kötülemek için kullanıldığına dikkat çekerler.'09 

3. (Ç) "Mu'tezile, Cehmiyye ve Haruriye düşünürlerinden bazıları Allah'ın 
"Rahman Arşı İstİva ettill ayetinin "O İstİva etti, sahip oldu ve egemen oldu/ 
anlamında olduğunu söyledi. Faka'lO Allah her yerdedir."" 

(A) Çevik'in yukarıda aktardığımız çevirisinden, "Fakat Allah her yerdedir" di
yenin müellif e1-Eş'ar! olduğu anlaşılmakta, en azından bu görüşün el-Eş'ari'ye ait 
olduğu ima edilmektedir. Oysa bir sayfa sonra yine Çevik'in çevirisinde yer alan, 
"Mu'tezile, Haruüye ve Cehmiye Allah her yerdedir diye iddia etti"'12 cümlesiyle bu 
görüşün e1-Eş'arl'ye değil, hasımlarına ait olduğunu görüyoruz. Daha önce de 
vurguladığımız gibi, şayet mütercim, yaptığı çeviriyi bir kez gözden geçirme zahme
tinde bulunsaydı, doğal olarak böyle bir çelişkiye de düşmemiş olacaktı. 

SONUÇ 

Araştırmamız sonucunda şunu rahatlıkla ifade edebiliriz ki, e1-Eş'ar!'nin eI-İbdııe 
aıı Usııli'd-Diyaııe adlı eserinin Mustafa Çevik tarafından "Diııiıı İııaııç İ/ke/eri" adıyla 
yapılan çevirisi, bilimsel bir eserde bulunmaması gereken birçok hata içermektedir. 
Şüphesiz Çevik'in çevirisinde yer alan hatalar yalruzca bizim bu makalede işaret 
ettiklerimizden ibaret değildir. Eserde, çeviri boyunca hemen her sayfada benzer diğer 

104 Abdulkahic e1-Bağdadi, d-Fmlt Bıyııe'/-Fimk, Beyrut, Ts., s. 114 vd.; Ebu'l-Muzaffec el-İsferayint, et-Tabsir 
(i'd-Diıı ve Teıııyizıı'l.flfkali'ıı-Nltciyeıi aııi'l-fmki'f-HA/iktıı, Tah. Kemal Yusuf el-HOt, Beyeut, 1983, s. 63; 
Ahdulkecim eş-Şehristani, tI-Mi/e1 l't.'ıı-NiIUll, Beyrut, 1986, 1/43 vd. 

105 EbCı MansOr el-Maturidt, Kitabıı't-Tevhid, Tah. Fethullah Huleyf, Mısır, Ts., s. 384. 
106 e1-Maturidi, Kitabıı't-Tevlıid, s. 314 vd. 
\07 Krş. el-Maturidi, Kirabu'r·Tevlıid, s. 314. 
108 Kadi Abdulcebbar, Şerllıı'I·Usfili'I-HamSt, Kahire, 1996, s. 772-776. 
109 Kadi Abdulcebbar, Fazlu'I-İ'tiz.11 ve Tabak..1tu'I-Mu'tezile, Tunus, 1974, S. 345; a.m., Şerhu'I-UsCıli'l-

Hamse, s. 772. 
1 10 Bu sözcük "fakat" olmalı. 
III Çevik, Çeviri, s. 50. 
1 12 Çevik, Çevi,,� s. 51. 
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birçok kelime hataları, ifade ve cümle bozuklukları ve çeviri yanlı§ları bulmak 
mümkündür. Bununla beraber, okurların söz konusu çeviri hakkında genel bir kanaat 
sahibi olmalarını sağlayacak kadar örnek verdiğimizi dü§ünüyoruz. 

Çevik, kelami literatüre hakim olmadan, gerekli dikkat, özen ve titizlik göster
meksizin yaptığı bu çevirisiyle yalnızca müellif el-E§'ari'yi töhmet altında bırakma 
gibi bir haksızlığa yol açmakla kalmamı§, aynı zamanda okuyucuları yanlı§ bilgilen
dirmek gibi bir sorumsuz.luğu da sergilemi§ olmaktadır. Diğer taraftan birçok saygın 
ilim adamının eserlerini yayımlamakla tanıdığımız İlahiyat Yayınları'nın da, bu denli 
açık hatalarına rağmen, hiçbir kriter gözetmeksizin böyle bir eseri yayımlamasını 
doğrusu çok dü§ündürücü buluyor ve yadırgıyoruz. 

Bu çalı§mada ele§tirel bir bakl§la i§aret ettiğimiz hatalar, yalnızca Çevik'in çevi
risi ile sınırlı değildir. Özellikle İslami alanda yayımlanan birçok çeviri eserde benzeri 
yanlı§lıklar sıklıkla mü§ahede edilmektedir. Bu nedenle çeviri eserlere dair yaptığımız 
türden ele§tirilerin, hem çevirmenlerin ve hem de çeviri eserleri yayımlayan yayınevle
rinin sorumluluklarının bilincinde hareket etmelerine, böylece bu alanda yapılacak 
tercümelerin daha dikkatli ve titiz olmasına, tercüme eserlerin de daha özenle ve daha 
ciddiyetle yayımlanmasına katkı sağlayacağını umuyoruz. 


