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Hayatı, Kişiliği ve Düştince/eri ile Mıılıammetl Hamidulla/ı Sempozyımm 

" MUHAMMED HAMIDULLAR'IN 
KUR' AN ve KUR' AN TARİHİ ÇALIŞMALARI 

Mehmet Emin MAŞALI * 

Muhterem Hocalanm ve değerli hazırı1n! Hepinize saygı ve 

hürmetlerimi arz ediyorum. Bu yazı, ilim yolunda çileli bir hayat 
. q 

sürmüş ve ömrünün büyük bir bölümünü vatanından uzakta, "va-

tan-ı ğayr-i me'lüf' olarak tavsif ettiği Paris'te' geçirmiş ·bulunan, 

çok sayıda İslam klasiğinin gün yüzüne çıkmasına öncülük ettiği 

gibi pek çok ilm! eser de kaleme almış bulunan merhum Muham
med Ham1dullah'ın Kur'an ve Kur'an tarihi çalışmalarının takdim 

ve tavsifiyle sınırlı bir muhtevaya sahiptir. Betimleyici ( deskiripti±) 
bir dilin esas alındığı bu çalışmada ilkin Muhammed Ham1dullah'ın 

Le Saint Coran isir:iıli Kur'an tercümesi üzerinde durulacak, daha 

sonra ise onun Kur'an tarihine ilişkin araştırmaları hakkında bilgi 

sunulacaktır. 

I. Muhammed Hamidullah'ın Kur'an Tercümesi Çalışması 

Muhammed Ham1dullah'ın Kur'an tercümesi çalışması "geç
mişten günümüze değin yapılan Kur'an çevirilerinin tanıtımı" ve 

"Kur'an'ın Fransızca'ya tercümesi" olmak üzere iki ana eksende 

seyretmektedir. Nitekim Ham1dullah, Quran in Every Language 

(Hyderabad-Deccan 1936, 1939) isimli çalışmasında, tespit edebil-

* Dr. İlahiyet Fakültesi, eminmasali@hotmail.com 

Burada onun, Fransızcada Müslümanlar tarafından yapılan ilk Kur'an meali olma 

özelliğini de taşyan ve ilk neşri 1958 yılında yapılan şu çalışmasına işaret etmeliyiz: 

Le Saint Coran, Brentwood 1989; Türkçe çevirisi: Aziz Kur'an, çev. Abdiliaziz Hatip

Mahmut Kanı k, İstanbul 2000 
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diği kısmi veya tam bütün Kur'an tercümelerinin bibliyografik bir 
listesini vermiş, buna ek olarak da Fatiha süresinin muhtelif diller
deki çevirilerini takdim etmiştir2 • 

Hamldu Ilah, Kur'an 'ın diğer dillere tercümesinin bir zorunluluk 
olduğu kanaatini taşımaktadır. Zira o, İbrahim 14/4 ayetinin de işaret 
ettiği veçhile, her peygambere kendi halkınm diliyle vahyedilmesi
nin bir zorunluluk oluşu gibi ilahi mesajı bütün insanlığa ulaştınnak 
amacıyla diğer dillere çevirmenin de her ümmetin ifa etmesi gere
ken bir görev olduğu kanaatindedir3 • Kur'an'ın diğer dillere tercüme 
faaliyetinin ilk örnelderini Hz. Peygamber zamanında verdiğini ve 
mütekamil ilk Kur'an çevirisinin yaklaşık h. 345 senesinde gerçek
leştirildiğini belirten Hamidullah, günümüze değin muhtelif dillerde 

çok sayıda tercümenin yapıldığmı ifade etmektedir. Bu çerçevede, 
Kur'an'm tercümesinin caiz olup olmadığı meselesine de değinen 
Hamidulllah, bu konuyla ilgili ilginç bir tespitte bulunur. Şöyle ki 
ona göre bu konu XIX. asrın sonlarından önce İslam dünyasının 
gündemine girmemiştir. Anılan dönemle birlikte kendini gösterme 
sebebi, İslam dünyasının içinde bulunduği.ı siyasi krizde aranmalı
dır. Zira bu tartışmanın zuhur ettiği dönem Hıristiyan Batı 'nın İslam 
dünyasını istila ettiği zamana tekabül etmektedir. Öyle ki bu süreçte 
istilacı batılılar hilafet merkezi olan Osmanlı devleti ile Arap dev
letlerinde Kur' an' ın diğer dillere tercümesine yasak getirınişlerdi. 

Hamidullah'a göre bu tarz bir tartışmanın Hindistan, Endonezya, 
Afganistan ve İran' da gündeme gelmemesine karşm Osmanlı top
raklarında ve Arap devletlerinde gündeme geliş nedeni de bu ger
çekte saklıdır'. 

Muhammed Hamldullah'ın Kur'an tercümesine dair olan ve 
bu yazıda esas üzerinde duracağımız çalışması ise 1958 yılında ta
mamlanmış olup ilk baskısı 1959'da Paris'te gerçekleşmiş olan Le 

Saint Coran isimli Kur'an tercümesidir. Bugüne kadar da on beş 

2 Görmez, Mehmet, "Hamidullah Hocamız Üzerine: Mehmet Said Hatiboğlu ile Söyle

şi", lslô;niyiitl ki tabiyat biiiten (Ekim-Aralık 2005), s. 5. 

3 Tuğ, Salih-Yaşaroğlu M. Kamil, "Muhammed Hamidullah", DİA, XXX (İstanbul 

2005), 536. 

4 Aziz Kw·'an, s. 402/4. 
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kadar baskı yapmış olan bu eserin bazı baskılarında Kur'an'ın Arap

ça metni bulunmamaktadır5 • Harriidullah, ilk olarak 164 7 'de Andre. 
Du Ryer tarafından gerçekleştirilen tercüme ile başlayan• ve Savaıy 
(1783), Kasımiriski (1840), Regis Blachere (1945-51) çevirileriyle 
devam eden Fransızca Kur'an çevirileri geleneğini tetkik etmiş, ka
bul görmüş olmalarına rağmen Kasımiriski ve Blachere çevirilerinin 
dahi pek çok noksanları bulunduğunu görerek' bu noktadaki eksikli

ği gidermek amacıyla Le Saint Coran'ı kaleme almıştır. 

Hamidullah' ın Kur' an tercümesi dikkatle incelendiğinde onun 
çeviri ve yorum kuramma ilişkin şu genel tespitlerde bulunmak 

mümkün gözükmektedir•: 

1. Kur'an'daki kelimeler ve terimleP, nüzul dönemindeki de

laletlerine uygun şekilde anlamlandırılmalıdır.9 Zira birçok Kur'ani 

lafız, tarih içerisinde anlam değişimine maruz kalmıştır. Bu yüzden 
söz konusu kelimeler, birçoğu geç dönem İslami ilimler terminolo
jine ait izafi anlamlarından arındırılmalıdır. Diğer bir ifadeyle bu tür 

kelimeler tarih içerisinde anlam yüklemesine maruz kaldıklarından 

5 Hamidullah, Muhamıned, "Tedvinü'l-Kur'iini'I-Kerim ve Teriicimuh", Medrif lslômi 

2/3-3/1 (2003), c., s. 541-542. 

6 Hamidullah, Muhammed, Aziz Kur'an: Çeviri ve Açıklama, çev. Abdülaziz Hatip

Mahmut Kaııık, İstanbul 2000, Beyan, s. 101 (Bu eser bundan sonra "Aziz Kur'an" 

diye anılacaktır. Bu esere ilişkin aftların tefsiri mahiyettekinotlara olması durumunda, 

atfın yapıldığınotun rakamı sayfa numarasından sonra gösterilmiştir. Sözgelimi 313/1 

.şeklinde yapılan atıfta 313 sayfa numarasını, I ise atfın yapıldığı tefsir kaydının numa

rasını göstermektedir.). 

7 Yaşar, Hüseyin, Avrupa ve Kw·'an, İzmir 2002, Tibyan Yayıncılık, s. 298. 

8 Hamidullah, Muhammed, Kur' ön-ı Kerim Tarihi, çev. SalihTuğ, İstanbul 199,3, İFAV, 

s. 105 (Bu eser bundan sonra "Tuğ" şeklinde anılacaktır). 

9 Hamidullah'ın gerek çeviri ve yorum kuramı gerekse meiil-tefsirinin özellikleri ile 

ilgili değerlendirmelerimiz, bu medlin "Aziz Kur'an" adıyla yayınlanan tercümesini 

esas almaktadır. Bu durumda şöyle bir sorun kendini göstermektedir: Acaba medlin 

Türkçe tercümesi, orijinal metnin çeviri kuramını yansıtabilir mi? "Aziz Kur'an" üze

rinden resmedilecek bu kuram, Hamidullah'a mı yoksa mütercimlere.mi aittir? Her iki 

sorunun cevabı da kanaatimce "evet"tir. Zira her ne kadar mütercimler kimi yerlerde 

bazı tasarruflarda bulunmuş olsalar da, bu durum, meali n temel özelliklerinin tespitini 

engelleyecek nitelikte olmasa gerektir. Öte yandan meali dilimize kazandıran Beyan 

Yayınlarının yayın kurulu, çeviride Hamidullah'ın kuramma mümkün mertebe sadık 

kaldıklarını ifade etmişlerdir. 
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nüzfıl döneminde ifade ettikleri anlamların ötesine taşınmışlar ve 

anlam buharlaşmasına maruz kalmışlardır; dolayısıyla da tarih bo
yunca kendilerine ilişmiş anlam yükünden arındırılarak, yani vahyin 
getirmiş olduğu asli manalanyla karşılanmalıdırlar10 • Hamidullah bu 
temel prensip uyarınca "Aziz Kur'an"da İslam, Müslüman, cennet, 
infak, din, Kur'an vb. kelimeleri çevirirken lügatiasli anlamını esas 

almıştır. Ancak bu tür bir çeviri, kimi zaman çevirinin yapıldığı dilin 

edebi zevkiyle uyuşmayan garip ifadelerin ortaya çıkmasına, dolayı
sıyla ana metinde kastedilen anlamın muhataba ulaşmaması gibi çok 

temel bir soruna yol açmaktadır. Sözgelimi Hıcr suresi 15/87 ayette 

geçen "el-Kur'anü'l-azlm" ifadesi, "Aziz Kur'an"da literal olarak 

karşıianmış ve ayet "Ve hiç kuşkusuz biz sana 'Tekrarlanan yedi 'yi 

ve 'biiyük Okuma'yı verdik" şeklinde anlamlandırılmıştır ki "büyük 

Okuma" ifadesi, kastedilen anlamı iletme görevini yerine getirmesi 
mümkün olmayan bir ifadedir. Çünkü bu ifadenin, muhatabın bilinç 
dünyasında hiçbir karşılığı yoktur, dolayısıyla da muhatabın şuuru 

belli bir anlam yönünde harekete geçemeyecektir. 

Görüldüğü gibi Hamldullah'ın çeviri kuramındaki temel hedef
lerden biri, terimsel anlamdan öte lügavi anlamın verilmesi ve oku

yucunun bilincinin bu asli manaya sevk edilmesidir. Dile kaynaklık 
etmeleri sebebiyle lafızlann sözlük anlamlarının önemli olduğu, 

hatta terimsel anlamın temelinde etimalajik anlamın yattığı, yani 

ıstılahi anlamın dayanağının da yine lügavi anlam olduğu doğru

dur. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki terim anlamında kullanımı 
yaygınlık kazanmış lafzın yerine onun asli anlamını koymalda meal 

okuyucusunun şuurunun/bilincinin bu asli anlamı idrak etmesi sağ

lanamaz. Başka bir deyişle okuyucunun zihnini Kur'an'daki bir ke

limenin yüzyıllar öncesinden bugüne kadar uzanan bir süreçte ibraz 

ettiği geleneksel-terimsel anlamdan soyutlamak son derece zordur. 
Öte yandan dil bir ifade aracıdır, onun işlevi, anlamı yok etmek ve 
belirtileni ortadan kaldırmak değil, tam aksine ınaksadı ifade etmek 
ve başkalarına iletmektir; dolayısıyla anlam ve delaletin sağlıklı bir 
biçimde aktarılabilmesi için, aktanmda kullanılan dilin sağlam ve 

lO Aziz Kur'an (Sunuş), s. 14. 
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yetkin olması ve daha da önemlisi kolektif şuur tarafından benimse

nir bir yapıda olması gereklilik arz eder". 

2. Kur'an Arapçası ile kullanımdaki Arapça arasında zaman 
içerisinde çok belirgin bir farklılaşma kendini göstermiştir. Zira 

birçok kelimenin nüzül dönemindeki kullanımı zaman içerisinde 
gerek fasih Arapçada olsun gerekse halk Arapçasında olsun deği
şikliğe uğramış veya nüzıll dönemi itibarıyla her ikisi de mümkün 

ve muhtemel olan iki kullanımdan biri, daha sonraki dönemlerdeki 

kullanımda yerleşik bir hal alıp kural olarak değerlendirilmiş iken 

diğeri terk edilmiş ve kullanılmaz olmuştur". Bu yüzden tercüme

de nüzill dönemindeki lisan! örfi.i dikkatten uzak tutmamak gerekir. 

Sözgelimi "la" edatı, nüzfil dönemi Arapça~ında her zaman menfilik 

bildirmez, kimi zaman ifadeyi kuvvetlendirme amacı da taşıı; ki son

raki dönem kullanımlarında bu durum göri.ilmemek.tedir. Bu sebep
ledir ki Hamidullah En'am 6/109'dak.i "vema yuş'ıruküm enneha 
iza caet la yü 'min ün" ifadesini "Onlar (ayetler), kendilerine geldi

ğinde, İnanacakları fikrini size kim verdi" şeklinde anlamlandırmış 
ve bu ayetin mealine düştüğü dipnotta da şöyle demiştir: "Ayettek.i 
olumsuzluk. edatı olan 'la', anlatırnın gücünü artırmak. için söze ka
tılan, ama anlatım bakımından zorunlu olmayan fazladan (expletif) 
bir k.elimedir"ıı. 

3. Kur'an'ı birbirinden bağımsız pasajlar olarak değil, parçala

rı birbiriyle bağlantılı bir bütünlük. olarak. değerlendiımek. gerekir. 

Dolayısıyla belli bir pasajın izahının diğer pasajlarda saklı olduğu 

dikkatten uzak tutulmamalı, dahası her bir pasaj Kur' an bütünlü

ğü içinde okunmalıdır. Bundan dolayıdır ki "Aziz Kur'an"da, kimi 

zaman bir pasajın izahında, aynı hususa işaret eden diğer pasajlara 

atıfta bulunulmakta" kimi zaman da bir ayette belirtilen bir husu-

I I Bununla ilgili olarak ayrıca bkz. Özalp, Ahmet N., "Aziz Kur'an Niçin Farklı?", Yedi 

iklim (2001 ), s. 75, 76. 

12 Bu konuyla ilgili olarak bkz. Haneli, Hasan, et-Tiirds ve't-tecdid: Mevkıfiinô ınine't

tfirdsi '/-kadim, Beyrfıt 1412/1992, el-Milessesetü'l-Ciimiiyye li'd-Diriisiiti ve'n-Neşri 

ve't-Tevzi', s. 109 vd. 

13 Aziz Kw·'an, s. 64; Tuğ, s. 77. 

14 Aziz Kur'an, s. 288/6. 
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sun açıldamasının yer aldığı daha başka ayetlere işaret edilmektedir. 
Sözgelimi Allah' ın Hz. İbrahim' i bazı k el iınelerle imtihan ettiğinden 
bahseden Bakara 2/124 ayetinin izahının Saffat 37/100-113 ayetle
rinde yer aldığının ve bu irntihanın "evladını kurban etme düşü" ol
duğunun ifade edilmesi bu kabildendir 15 • 

4. Kur'an muhataplarla canlı bir diyalog ortaıriı içerisinde 
şekillenmiş ve peyderpey nazil olmuş sözlü bir hitaptır. Bu canlı 

diyalog ortamında ilk ınuhatap kitlesi olan Arap toplumunun ruhi, 
manevi ihtiyacı esas alınmıştır. Dolayısıyla o günkü Arap toplumu

nun muhiti, ınantık yapısı, ihtiyaçları ve alışkanlıkları nazarı itibara 

alınmaksızın Kur'an'ın zahiri (yani metin) yapısını ve muhtevasını 

değerlendirmek mümkün değildir. Diğer bir deyişle Kur'ani nassın 

nüzfıl döneminin olgusal gerçekliği ile· sıkı bir ilişkisi olması ha

sebiyle tercümede söz konusu döneme ait hususiyeder dikkatten 
uzak tutulmamalıdır1". Bundan dolayıdır ki "Aziz Kur'fm"da birçok 

ayetin harici şartlarına ve bağlaıniarına ilişkin bilgiler yeri geldikçe 

aktarılmış 17 , keza nüzı11 dönemi Arap adetlerine atıfta bulunulmuş
tur. Sözgelimi Bakara 2/189'daki "Allah nezdinde makbul olan iyi
lik (biıT), evlere arkadan girmek değildir." ifadesine dair o dönem 
Arapların hac esnasındaki bir uygulamalarına atfen şöyle denmiştir: 
"İslam' dan önce hacı lar, bir kez hac yapma işine başladılar mı, haccı 

bütünüyle tamamlamadan evlere girmeyi kendileı·ine caiz görınü

yorlardı. Çok acil ihtiyaç dummlarında ise, evlere normal kapıları
nın dışında başka yerlerden girmeye çalışırlardı"IR. 

Öte yandan kimi Kur'ani deyimierin ınedlüllerini tespitte de dö

nemin Arap örfıine göndermelerde bulunulmuştur. Sözgelimi A'raf 

7/131 ayetteki, "tairuhuın ınddellahi" ifadesi hakkında şu bilgiler 

sunulmuştur: "Batıda kuşların uçuşundan geleceği okuma göreneği 

15 Aziz Kw·'an, s. 154/8, ll; 166/3. 

16 Aziz Kw·'an, s. 166/5. Kanaatiıııce Hamidullalı, bu izahında Alıd-i Atik, Tekvin, 22'yi 

de göz önünde bulundurmuştur. Zira anılan yerde İbrahim'in deneomesinin oğlunu 

-ki orada İshak olarak geçer- kurban etmesi-Alıd-i Atile'in ifadesiyle yakınalık sunu 

olarak sunması- olduğu ifade edilmektedir. 

17 Aziz Kur'an (Giriş), s. 24; Tuğ, s. 21-22. 

18 Bkz. Aziz Kw·'an, s. 353/1. 
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vardır. Arapların da iyi veya kötü anlamlar çıkarmak için özel kuşla
rı vardı"••. Yine "Aziz Kur'an"da Münafikfın 63/4'deki "müsenned" 
kelimesinin "giyinik" şeklinde anlamlandırılmasında da böyle bir 
dumm gözlenir. Zira bu anlamlandınna, düşülen dipnotta şöyle izah 
edilmektedir: "Arapların adetleri gereği giydikleri ve kibar bir elbise 

sayılan 'sened' giydirilmiş anlamına gelir"'"· 

Hamidullah'ın çeviri kuramma ilişkin tespit ettiğimiz bu özel

liklerin, Muhammed Esed'in "Kur'an Mesajı" isimli meal-tefsiri

nin önsözünde zilcrettiği çeviri prensipleri ile son derece örtüştüğü 

görülmektedir. Bu benzerlik her iki mealin de batı insanına yönelik 

olarak kaleme alınmış olmasının bir sonucu olabileceği gibi,· her 

ikisinin de aynı kaynaktan beslenmiş oln"ıasının bir sonucu da ola

bilir. Esed'in çeviri yönteminin en temel kaynağının Reşid Rıza ve 

Abduh'un Menar'daki önsözleri olduğu bilinmektedir21 • Bu dumm, 

E sed' le benzer bir yönteme sahip o lan Hamidullah' ın Kur' an' a yak

laşıınında da Menar ekolünün belli bir etkisinin olduğunu gösterir 

niteliktediı'22 • "Aziz Kur'an"da Menm·'a ilişkin atıfların bulunması 

da bu yönde bir diğer kanıt olarak değerlendirilebilir. Öte yandan 

Abduh'un geleneksel tefsir anlayışına getirdiği en temel eleştiriler-

19 Aziz Kur'an, s. 176/3. Hamidullah, özellikle Kur'an'da kimi yönleri itibarıyla tenkide 

tabi tutulan İslam öncesi Arap adetlerine işareti n bulunduğu ayetlerde bu adet ve göre

nekiere mutlaka atıfta bulunmaktadır. Sözgelimi haram ayiare ilişkin aftları için bkz. 

Aziz Kw·'an, 271/3; 340/l, 355/9; bazı hayvanların tabulaştırılıp Tanrı'ya adanmasına 

ilişkin atfı için bkz. Aziz Kw·'an, s. 271/5. 

20 Aziz Kw·'an, s. 313/1. 

21 Aziz Kzu·'an, s. 701/8; Tuğ, s. 105. 

22 Nitekim Muhammed Esed "Kur'an Mesajı"nın önsözünde bu gerçeği şu şekilde ifade 

etmektedir: "Okuyucular, açıklayıcı notlarıında Muhammed Abduh'un (1849-1905) 

görüşlerine sık sık atıfta bulunduğumu göreceklerdir. Abduh'un modern İslam dünya

sındaki yerini tam olarak vurgulamak güçtür. Hiç ıııübalağasız diyebiliriz ki, çağdaş 

İslam dünyasındaki her eğilim, doğrudan veya delaylı olarak, çağdaş İslam düşün

cesinin bu en seçkin simasından etkilenmiştir. Onun planladığı ve başlattığı Kur'an 

Tefsiri, 1905'de vcfatıyla kesintiye uğradı. Daha sonra öğrencisi Reşid Rıza tarafından 

Tej.~frıt'I-Mendr ismiyle sürdürüldü ama maalesef yine tamamlanamadı. Ben de bu tef

sirden geniş ölçüde yararlandım." (Bkz. Escd, Muhammed, Kur'ım Mesajı: Mea/-Tef

sir, çev. Cahit Koytak-Ahmet Ertürk, İstanbul 1999, işaret Yayınları, s. XXV (4 no'lu 

dipnot kaydı). 
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den biri, İsraill rivayetler noktasındadır. Zira Abduh'a göre klasik 
tefsirlerde Kur'an kıssaları ile ilgili olarak tarih kitaplarına ve is
railiyyata gidilmiş, bizzat Kitab-ı Mukaddes'e başvurulınaınıştır23 • 

Ham!dullah, Abduh 'un klasik tefsirlerde gözlemlediği bu eksikliği 
gidermeye çalışmış ve geçmiş ümmetierden bahseden pasajların iza
hında -Abduh'un belirttiği üzere- sürekli olarak Kitab-ı ınukaddes'e 

1 

atıfta bulunmuştur. Ancak burada izafıa muhtaç bir husus vardır ki 
o da, Abduh'un Muhammed Hamldullah'a etkisinin doğrudan ını 

dolaylı mı olduğu hususudur. 

A. "Le Saint Coran"ın (Aziz Kur'an) Temel Özellikleri 

Meal-tefsir türü bir tercüme olan bu çalışmanın iki müıneyyiz 

vasfından söz etmek mümkündür. İlki, tercümenin hedef kitlesi

nin başta Fransızlar olmak üzere Batılılar olmasıdır. Muhammed 

Haınidullah'ın Batılılara ve ınuhacir Müslümanlara islamı aniatma 
ve öğretıneyi temel gaye edindiğini, kaleme aldığı eserlerinin de bu 
ulvi gayeye hizmet için tasarlanan projenin birer parçası olduğunu 
söylemek hatalı olmaz. Bu gerçek, "Aziz Kur'an" için de geçerli

dir. Bundan dolayıdır ki onda Kur'fml kavramlar anlaınlandırılırken 
en başta Batılı insanın nesneler dünyasına ilişkin ınütearefleri esas 
alınmıştır. Nitekim Safrat 37/62, Duhan 44/43 veVakıa 56/52 ayet
lerinde "zakkfıın"un "kaktüs" olarak karşılanışı b un dandır'•. Keza 

birçok dipnotta namaz, zekat, oruç, hac ve umre gibi temel kavram

lar tarif edilere!~ haklarında öz ve genel bilgiler sumılınuş'5 , Avrupa 

insanının İslam'la ilgili kimi yanlış telakkİ ve kanaatlerinin tashi

bine çalışılmış'• ve en nihayet Kitab-ı Mukaddese -özellikle kıssa

larla ilgili olarak- sık sık atıfta bulunulmuştur. Bu son husus, aynı 

zamanda, bu meali ayrıcalıklı kılan en temel özelliktir. Zira bilhassa 

23 Nitekim Hamidullah'ın çeviri yöntemine ilişkin tespitlerimiz Reşid Rıza ve Abdub'un 

Mentir'ın önsözünde resmettikleri çeviri yöntenıleri ile hemen hemen biltilnil itibarıyin 

paralellik arz etmektedir. Reşid Rıza ve Abduh'un tefsir yöntenıleri için bkz. Reşid 

Rıza, Muhammed, Tefsiru'l-menôr, Beyrut ts., Diiru'l-Ma'rife, I, 2-31. 

24 Reşid Rıza, 1, 18. 

25 Aziz Kıo·'an, s. 595, li45, 683. 

26 Aziz Kw·'an, s. 175/3; 177/6. 
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kıssalar bağlamında gerek Kur'an ile Kitab-ı Mukaddes arasmdaki 
benzerliği ortaya koymak, gerek Kur'an mesajını Batılı insanın idra
kine sunmak ve gerekse Batılı insanm düşünce dünyasındaki Kur'an 
ve İslam 'la ilgili yanlış telakkileri tashih etmek gayesiyle Kitab-ı 
mukaddes'e sık sık atıfta bulunulmuştur. Kur'an'daki kimi kıssa
larm Tevrat ve İnciller'deki karşılıkları bulunup çıkarılmış ve ilgili 

pasajla~ iktihas edilmiştir27 • Bu çerçevede özellikle kimi Kur'an'i ifa
de ve deyimierin benzerlerinin Kitab-ı Mukaddes'te de geçtiğinin 

gösterilmesine'", ayrıca günümüzde tartışma konusu olan ve modem 

değerlerle örtüşmedİğİ ileri sürülen birtakım Kur' an'i beyanların as

lında diğer kutsal kitaplarda da mevcut olduğuna işaret edilmesine 

ihtimam gösterilmiştir29 • • 

Eserin ikinci temel özelliği tercümede Kur'an metnine sadık 

kalma noktasmda sergilenen aşırı duyarlılıktır. Nitekim Arapça'ya 
ve Kur'an-ı Ker'im'in özel üslup ve ifadelerine mümkün mertebe 

bağlı kalmak gayesiyle30 eserde "harfi tercüme" esas alınmıştır. Buna 
bağlı olarak her kelime mümkün mertebe tek bir kelimeyle karşılan-

27 Aziz Kıu·'an, s. 181/3 

28 Tuğ, s. 106. 

29 Nitekim Hamlduilah Kur'an'da Hz. İsa ve Üzeyir çerçevesinde zikri geçen "Allah'ın 

oğlu" ifadesinin Kitab-ı mukaddes'te de dört defa ve değişik kişiler hakkında geçtiğini 

bildirmektc ve anılan yerlere atıfta bulunmaktadır. Bkz. Aziz Kw·'an, s. 338/7. 

30 Sözgelimi Hamidullah Nisii 4/34 ayetinde "Erkekler kadınlar üzerinde kavviim"dır ifa

desindeki "kavvfim"ı "yönetici" olarak karşılamanın ardından benz<ıri i fadelerin Alıd-i 

Cedid I. Timoteosa, 2/12 ve I. Korintoslular (I. Korintliler) ll/3't de geçtiğini belirt

mektedir. Bkz. Aziz Kur'an, s. 231/2. 

Bu arada Hmnidullah'ın Kitab-ı Muknddes'e ilişkin atıflarında daha başka hususlar da 

gözlenmektedir. Nitekim kıssalnrla ilgili kimi atıfları Kur'an'ın Kitab-ı Mukaddes'te 

bulunmayan kimi hususlara işaret ettiğini gösterme amacı taşırken (Bkz. Aziz Klll·'an., 

s. 154/8), kimi atıfları da kıssa ile ilgili olarak Kur'an'da anlatılanlara ilişkin ilave bilgi 

sunmayı (bkz. Aziz Klll·'an, s. 155/2) veya Kur'an'daki milplıemleri tasrilı etmeyi amaç

lamaktadır (Aziz Kur'an, s. 394/2). Lakin bütün bu atıflarına rağmen Hamidullalı, izah 

ve yorumlarında Kitab-ı Mukaddes'i-genellikle-esas almamıştır. Sözgelimi o, Bakara 

2/54 ayetinde Hz. Musa'nın buza~ıya tapmış olan İsrail oğulları hakkında ne gibi ka

.rar verdiği ile ilgili olarak Alıd-i Atik, Çıkış, 32/26-28'e bakılınası gerektiğini ifade 

etmekle birlikte, Bakara ayetindeki "faktülü enfüseküm" ifadesini yorumunda Alıd-i 

Atik'te geçen ve Levililer'e birbirlerini öldürmeleri emredildiğini belirten lıususu esas 

almamış, anılan ayeti "kişinin kendini öldürmesi" şeklinde açıklamıştır. 
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maya çalışılmış, bu hassasiyet deyimler ve mecaz! anlatımlarda da 

gösterilmiş" ve bu tür ifadeler harfi harfine Fransızca karşılıldanyla 

belirtilip izahları notlarda aktarılmıştır". Hatta Kur'an'ın üslubunda 
sıkça göriilen şahıs ve kip değişimleri (iltifat) de yine çeviri met

ne olduğu gibi yansıtılmıştır. Keza soru anlamı taşıyan cümlelerde, 

bunu belirtir bir kelime veya edat kullanılmamış, yalnızca cümlenin 

sonuna bir soru işareti konulmuştur33 • Bir cümlenin parçaları şeklin

deki ayetlerde de, ayetleri birleştirme veya her bir ayeti anlam bü

tünlüğü taşıyan müstakil cümlelere dönüştürıne yoluna gidilmemiş, 

söz diziminin devam ettiği noktalama işaretleriyle belirtilmiştir. Ana 

metindeki bir zamire karşılık, onun yerini tutan adın konması veya 

cümlenin anlamında ınündemiç olan bir kelimenin açıkça ifade edil

mesi şeklindeki tasarruflar ise düşülen notlarla gösterilmiş, yine not

tarla özgün metin ayrıca belirtilmiştir3'. 

Tercümeye yansıyan literal çeviri hassasiyetini göstennesi ba

kıınından Bakara 2/177deki "zehebellahü bi nurihim" ifadesine ve

rilen karşılık oldukça çarpıcı bir ömektir. Zira Hamidullah bu ifade

yi, "Allah nurlanyla gitti" şeklinde çevirmiş ve bu çeviriye şöyle bir 

izah getirmiştir: "Ben Allah'ın koyduğu ibareyi değiştinne salahi-

31 Tuğ, s. 106. 

32 Ancak şunu belirtmek gerekir ki "Aziz Kur'an'da deyimsel ifadeler kimi zaman literal 

bir biçimde karşılanırken, kimi zaman da o deyinıin tanı karşılığı bulunmaya çalışıl

mıştır. Bu ikinci durunıda mütercimlerin tasarrufu var gibi gözükmektedir. Sözgelimi 

İsrail oğullarının "kulfibiinii ğulf' ifadesinin "kalplerimiz sünnetsizdir" (Aziz Kur'an, 

s. 160.), Hud ll/5'deki "yesnfine sudfırahum" ifadesinin ise "göğüs bükmek" şeklinde 

karşılanması (Aziz Kur'an, s. 368) deyimsel ifadelerin literal karşılanış örnekleridir. 

Buna karşın Bakara 2/93'teki "üşribü fi kulfıbihimü'l-ıcle" ifadesi "buzağı sevgisi 

kalplerine sindirilmişti" şemlinde (Aziz Klll·'an, s. 161), N isa 4/81 'deki "beyyete" ifa

desi "karanlık işler çevirmek" anlamında "kurmak" şeklinde (Aziz Kw·'an, s. 238/1 ve 

243/1), En fal 8/46'daki "tezhebe rilıukunı" ifadesi ise "iyi rüzgarınız gider" şeklinde 

karşılanmıştır (Aziz Klll·'an, s. 330/1). Aslında Hamidullah Le Saint Coran'da ikinci 

gruptaki deyimleri de harfi olarak çevirmiştir. Sözgelimi o, Bakara 2/93'teki "üşribü 

fi kulfıbihimü'l-ıcle" ifade_sini "inkarları sebebiyle su ihtiyaçları buzağıyla giderildi" 

şeklinde çevirmiştir (bkz. Hanıidullah, Le Sa int Coran, İstanbul 2005, Beyan Yayınla

rı, s. 149). 

33 ·Tuğ, s. 106. 

34 Bkz. Nisii 4/79. 
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yetine sahip değilim. Çünkü Kur'an'da izhiib fiili de var; ancak, Al
lah zehebe kullanmış. Ben bu sebeple aynen Fransızcaya çevinnele 

zorunda kaldıın"'5 • 

B. "Aziz Kur'an"ın Diğer Özellikleri 

Eserde klasik tefsirlerdeki izah ve yorumlara fazla atıfta bulu
nulmamış, nadiren yapılan atıflar ise herhangi bir isiılı ve kaynak 

zileredilm eksizin "müfessirler"'6 , "bazı müfessirler"", "klasik dönem 

müfessirleri"'" "bazı aliınler"'" gibi müphem ifadelerle sunulmuştur. 

Tefsir notlarına ilişkin nadiren belli bir kaynağa atıfta bulunulan 

eserde, çok az sayıda kaynak isınen zikredilıniş, bunların bir kıs

mında da bilginin iktihas edildiği yere ilişldn bir tasrih ya da tavzih

te bulunulmamıştır. Tefsir kabilinden zikredilen notlar tarandığında 

daha ziyade Taberi'nin Tiirih'ine atıfta bulunulduğu görülür. Bunun 
dışında, Maturl d!' nin, Te 'viliitii '!-Kur 'iin'ı, Mukatil"•, Menar'' gibi 

eseriere de birkaç yerde atıf yapılmış; kelimelerin sözlük anlamlarını 
tespitte ise daha ziyade Lisiinü '1-Arab 'a başvurulmuştur'2 • Bu durum, 
mealde klasik tefsirlerdeki görüş ve yorumlardan pek istifade edil
mediğinin ve tefsir literatürünün yeterli düzeyde taranınadığının bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir. Yine bu durum Haınidullah'ın 

tefsirci nosyonundan çok tarihçi nosyonuna sahip olmasının bir yan
sıması olarak da mütalaa edilebilir''. Nitekim Ham'idullah, fıkıh ve 
bilhassa tarih birikimini mealdeki tefsir notlarına yansıtmıştır. Özel

likle ahicam ayetlerine ilişkin izahları ile nüzfıl dönemindeki kimi 

35 Aziz Kur'an (Sunuş), s. 13-14. 

36 Görmez, s. 9. Ancak Sait Hatiboğlu'nun da belirttiği gibi Fransızca metinde bu şekilde 

karşıianmış olan bu yer (bkz. Le Sa int Coran, s. 139} Tilrkçe terciiınede "Allah ansızın 

ışıklarını giderir" şeklinde çevrilmiştir (bkz. Aziz Kw·'an, s. 151). Bu da miltercim leri n 

Hamidullah'ın metninde belli ölçilde tasarrufta bulunduklarını göstermektedir. 

37 Aziz Kw·'an, s. 178/2; 318/1; 332/5. 

38 Aziz Kw·'an, s. 318/1; 399/3; 697/1; 707/4. 

39 Aziz Kw·'an, s. 296/1; 338/6. 

40 Aziz Kw·'an, s. 33417. 

41 Aziz Kın·'an, s. 572/1. 

42 Aziz Kw·'an, s. 191/1. 

43 Aziz Kur'an, s. 246/1. 
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olaylardan kesitler sunan ayetlere ilişkin açıklamalarında bu duru
mu gözlemlemekteyiz. Fıkh! izahlarının daha ziyade aile hukuku, 
miras hukuku, devletler hukuku ile ilgili konularda'' siyere ilişkin 
izahatının ise bilhassa Peygamberimizin savaşları ve aile hayatına 
müteallik ayetlerde temerküz ettiği görülmektedir." 

K el am! konularla ilgili ayetlere gelince, Hamidullah 'ın bu tür 
ayetleri anlamiandırma biçimi çok bariz bir şekilde elıl-i sünnete 
mensubiyeti yansıtmaktadır. Sözgelimi o, Bakara 2/26 ayetteki "Al

lah onunla [bu örnekle] birçoklarını saptırır ... " ifadesini, "Doğru 
yolu bulmak ancak Allah'ın kayrası [lütfu, imdadı, yardımı] saye

sindedir. Kötüliik de ya doğrudan doğruya Allah'tan veya Allah'ın 
yarattığı bir varlıktan (şeytan gibi) gelmektedir. Nihai kaynak aynı 

kalmaktadır"•• şeklinde tefsir etmektedir ki bu "iyiliğin de kötülüğün 
de yaratıcısı Allah 'tır" şeklindeki Ehl-i sünnet telakkİsini yansıtan 
bir tefsirdir. Keza o, Bakara 2/3 ı ayetini izahında her ne kadar ayette 
Allah' ın Ade m' e eşyanın isimlerini öğrettiğinden bahsedilse de kas
tolunanın bu isiınierin müsemmaları olduğunu belirtmektedir" ki bu 
da yine Ehl-i sünnetin "isim-müsemmanın aynıdır" telakkİsini esas 
alan bir izahtır. Yine şefaatin mümkün olduğu yönündeki izahları da 
böyledir. Sözgelimi o, En' am 6/73. ay eti izah sadedinde kıyamette 
peygamberimizin şefaat edeceğine dair izahlarda bulunmakta ve bu 
fikrini Buh§rl' den naklettiği bir hadis ile desteklemektedir'". Yine 
Yunus ı 0/26 'daki "ziyade" kelimesini kıyamette Allah' ın görül
mesi olarak değerlendirmekte, hatta Buhiiri, Müslim ve daha başka 

44 Öyle ki Hamlduilah Bakara 2/255 ayetindeki "kürsl" kelimesinin anlamı için dahi 

Taberi'nin Tôri/ı'ine atıfta bulunmakta, Tefsir'ine işaret etmemektedir. Bkz. Aziz 

Kıır'an, s. 189/4. 

45 Aile hukuku ile ilgili olarak bkz. Aziz Kw·'an, s. 182/3; 183/2, 7; 184/2; 185/3-5; 225/8; 

229/2, 4. Mirasla ilgili olarak bkz. Aziz Kur'an, s. 225/12; 226/4; 253/1; 255/10. Devlet

ler hukuku ile ilgili olanlar için bkz. Aziz Kw·'an, s. 332/5; 697/3. 

46 Sözgelimi savaşlarin ilgili olarak bkz. Aziz Kw·'an, s. 213/1; 216/1; 271/3, 5; 324/5, 6; 

325/2; 338/3; 566/2; 692/3; 697/3. Bazı durumlarda da bir takım yerlerle ilgili izahlarda 

bulunu lmaktadır: Bkz. Aziz Kur'an, 337/3; 351/4. Aile hayatı ile ilgili olarak bkz. Aziz 

· Kur'an, s. 570/1; 572/1. 

47 Aziz Kur'an, s. 152/2. 

48 Aziz Kw·'an, s. 153/4 ve 6. 
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alimierin de iyi insanlar için en büyük ödül olarak Allah'ı görmenin 
bahşedileceğine ilişkin olarak bu ayeti delil gösterdilderinden bah

setmektedir'". 

Bu son örnekte de görüldüğü üzere Aziz Kur'an'daki tefsir not

larında kimi zaman hadisiere de yer verilmiştir. Ancak kimi, yerde 

hadisin kaynağı hiç zikredilmemiŞ50 , kimi yerde ise hadisin kaynağı

na atfen, "Buhiirl'de" demekle iktifa edilmiştir.51 

"Aziz Kur'an"da işarl, hatta batıni karakterli yorumlara rastla

mak da mümkündür. Sözgelimi Kur'an'ın vahyedilmeye başlandığı 

ay olan Ramazan ayının oruçla geçirilmesinin, Kur'an'ın indirilişini 

bir nevi kutlama, onun vahyedilişini bir nevi melek hayatına benzer 

bir tarzda karşılama amacına matuf oldu'ğu şeklindeki izah bu ka'" 

bilden addedilebilir52 • Nitekim yer yer isim verilmeksizin mutasav

vıflara ait izahiara temas edilmesi de bunu gösterir. Sözgelimi, Ra' d 

13/15. ayetin izahı çerçevesinde ismi verilmeksizin bir mutasavvıfın 

insan bedeninin ibadet ve dua esnasında farklı şekiller alınası ile 

gölgenin farklı zamanlarda muhtelif şekiller alınası arasında paralel

lik kurmasından bahsedilmektedir53 • Keza Hac suresi 22118. ayetiyle 

ilgili olarak, namazın erkanının diğer varlıklarınAllah'ı tesbih sıra

sındaki hallerinin tümünü temsil ettiği şeklinde bir izah serdedilınesi · 

de bu niteliktedir. Hamidullah'ın hurı1f-ı ınukattaa'larla ilgili izahın

da da batıni-hurfıfi bir yön bulunmaktadır. Zira onun -doğrudan belli 

bir yonımu dillendirmeınekle birlikte- Arap harflerinden yalnızca 

yarısının süre başlarında zikredildiğini ve alfabedeki her bir harfin 

de sayısal bir değer taşıdığını ifade etmesi, bu harflerin gizli/batını 

birtakım anlamlar taşıdığı şeklinde bir kanaat sahibi olduğunu ima 

etınektedirY 

49 Aziz Kw·'an, s. 283/5. 

50 Aziz Kur'an, s. 359/1. 

51 Aziz Kw·'an, s. 170/5; 440/12. 

52 Aziz Kw·'an, s. 229/5. 

53 Aziz Kw·'an, s. 175/5. 

54 Aziz Kw·'an, s. 398/3. 
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"Aziz Kur'an'da kıraat farklılıkları nadiren de olsa bir yorum 

enstrümanı olarak kullanmaktadır. Nitekim Nisa 4/1. ayeti anlam

landırırken "ve'l-erham" kelimesini fethalı okuyan yaygın kıraat 

esas alınmış, "ve'I-erhami" şeklindeki meksfır kıraatın esas alınına

sı durumunda ise ayetin "Kendi adıyla ve ahabalıkla birbirinizden 

dilekte bulunduğunuz Allah'tan sakının" şeklinde bir anlam kaza

nacağı ifade edilmiştiı·55 • Keza Enfal 8/59. ayetteki "yahsebem1e" 

kelimesi ile ilgili olarak "tahsebenne" şeklinde farklı bir kıraatİn 

bulunduğundan bahisle bu ikinci kıraate göre anlamın "Asla galip 

geldiklerini sanma!" şeklinde olacağı belirtilmiştir"·. 

"Aziz Kur'an"da rasyonalist izahlar da göze çarpmaktadır. 

Sözgelimi deniz kıyısında yaşayan ve Allah'ın kendilerini cumar

tesi yasağı ile imtihan ettiği kent halkından bahseden Araf 7/163. 

ayette, Allah'ın imtihanının bir gereği olarak balıkların, cumartesi 

günü kıyıya çıkmalarına rağmen diğer günler çılanamalarının, iltih! 

bir müdahale olarak değil, balıkların insanların tutum ve davranışia

rına alışması şeklinde anlaşılması gerektiği yönündeki açıklama bir 

tür rasyonalist izah tarzıdır. Zira insanların cumartesi günü av yap

madıkianna alışan balıkların, o gün avlanılmayacaldarını bilmeleri 

sebebiyle korkusuzca kıyiya geldikleri, diğer günlerde ise insanların 
av yaptıklarını dolayısıyla avlanılmalarının mümkün olduğunu bil

diklerinden kıyıya çekildikleri ifade edilınelctedir57 • 

Mealde sosyolojik değerlendirmeler de mevcuttur. Bu bağ

lamda geçmişteki bir toplum hakkında bilgi veren ayetlerden, söz 

konusu edilen toplumun sosyo-kültürel yapısına dair bazı çıkarım 

ve tespitlerde bulunulmaktadır. Sözgelimi Yusuf I 2/31. ayetteki 

"mütteke'en" kelimesiyle ilgili olarak "meyve ilcram etmek için ınİ

safirler bu tür koltuklarda ağırlanırdı"5" çıkarımı bu türdendir. Bunun 

yanı sıra nüzül dönemindeki sosyo-kültürel, bilimsel durumlar hak

kında da çıkarımlarda bulunulmaktadır. Sözgelimi Ra'd 13/17. ayet-

55 Aziz Kw·'an, s. 149/2. 

56 Aziz Kıu·'an, s. 224/5. 

57 Aziz Kur'an, s. 33113. 

58 Aziz Kıu·'an, s. 318/2. 
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teki "süslenmek veya yararlanmak için ateşte erittikleri" ifadesinde 
metallerden söz edildiği, bumin da o zamanki Arabistan'da metalür

jinin oldukça gelişmiş olduğunu gösterdiği ifade edilmektedir". Bu 
tür izahlar, Hamldullah'ın bilimselci tefsir anlayışına sıcak baktığı 

şeklinde değerlendirilebilir. 

C. "Aziz Kur'an"a Yöneltilen Eleştiriler 

Muhammed Hamldullah'ın Le Saint Coran isimli Fransızca 

Kur'an tercümesi birçok itiraza konu olmuştur. Bunların başında 

tercümenin Fransızcasının, Fransız edebi zevkine uygun olmadığı 

şeklindeki itiraz gelmektedir·•. Diğer bir ifadeyle, Le Sa int Co ran' da 
q 

Kur'ani kelimeler ve cümlelerin Fransızca karşılıklarının tespitin-

de isabet kaydedilememiş; bu noktada Fransızca düşünüp konuşan 

insanların anlamakta zorlanacağı bir dil ve üslup kullanılmıştır. 

Mehmed Said Hatiboğlu'nun ifade ettiğine göre bu tercümeye kar

şı Suudi Arabistan'da tenkit faaliyeti başlatılmıştır. Hatiboğlu'nun 

kendileriyle yaptığı bir görüşme esnasında merhum Hamidullah 

bu çerçevede şunları söylemiştir: "Burada iınzası olan şahsın bun

ların sahibi olmadığını biliyorum. Birilerine bunları yazdırınışlar. 

Benim buradaki hizmetlerimi baltalamale için bunu yapıyorlar". 

Hatiboğlu'nun belirttiğine göre Hamldullah, son zamanlarında bu 

eleştirilere cevap hazırlığı içindedir·' . 

. Eserin "Aziz Kur'an" adıyla yayımlanan Türkçe çevirisi de 

tenkitten nasibini almıştır. Dr. Mehmet Doğan Umran dergisinde 

yayımladığı bir makalede -ki bu makale adı geçen zatın Yüzyı/m 

Soykırımı isimli eserinde de mevcuttur- bu çeviriye yönelik eleştiri

lerini dile getim1iştir·2 • Doğan' a göre, çeviri de yerleşik dini kültürde 

maruf ve meşhur olan kelimeler terk ed.ilmiş, yerlerine bu nitelikte 

olmayan kelimeler konmuştur·). Diğer bir ifadeyle, çeviri de kelime-

·59 Aziz Kw·'an, s. 386/2. 

60 Aziz Kw·'an, s. 398/5. 

61 Görmez, s. 8-9. 

62 Görmez, s. 6. 

63 Bkz. Doğan, Mehmet D., Yiizyllm Soyktrtmt, İstaııbul2004, İz yayıncılık, s. 181-214. 
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lerin karşılıkları bulunurken gerek gündelik dil gerekse din dili esas 
alınmaınış'·"', müslüman Türk toplumunun anlayaınayacağı bir ·dil 
tercih edilmiştir. Doğan 'a göre, Hamidullah 'ın metnine tam anla
mıyla bağlı kalma kaygısının tercüınede bu tarz bir dil kullanımını 
tevlit ettiği şeklindeki bir mazeret geçerli değildir. Çünkü Haın1dul
lah bu eseri, İslaın'a aşinahğı bulunmayan, Müslümanlık tasavvu
runa sahip olmayan bir topluında kaleme almıştır, dolayısıyla onun 
Kur'an1 kelime ve kavramiara din dili dışından karşılıklar bulmuş 
olması son derece doğaldır; ancak bu eseri Türkçe'ye çevirenler için 

böyle bir mazeret söz konusu olamaz. Çünkü ınütercimlerin hedef 

kitlesi İslam ve Kur'an'a yabancı olmayan bir toplumdur. Doğan bu 

ınülahazalar çerçevesinde "ayet", "haınd", "din", "gayb", "kıssa", 

"fadl" "hidayet" "tevhld" "İslam" "Müslüman" "şeriat" "ahiret" 
' ' ' ' ' ' ' 

"ahlak" "ihlas" "kader" "hayır" "şer" "Kur'an" gibi çok temel 
' ' ' ' ' 

Kur'ani-İslami kavramların terk edilip yerine dini kültürde kullanı-
mı mevcut olmayan kelimeler konmasını eleştinnektedir"'. 

II. Kur'an Tarihçiliği 

Hamidullah 'ın Kur'an tarihi ile ilgili incelemeleri aslında daha 
genel bir projenin parçası niteliğindedir. Nitekim onun Kur' an-ı Ke

rim Tarihi şeklinde I 965 yılında SaiE Mutlu, I 993 'te de Salih Tuğ 

tarafından Türkçe'ye aktarılan eseri, aslında, ilk defa 1959'da ya
yınlanan ve orijinal adı Le Saint Coran olan Kur'an tercümesine 

yazdığı ınukaddimeden ibarettir"''. Bu mukaddimen in asıl amacı, 

hedef kitlesi Kur'an 'ın metin yapısı ve üslilbuna aşina olmayan ya 

64 Doğan, s. l 89. -

65 Doğan, s. l 95. 

66 Doğan, s. 184. "Aziz Kur'an"ın dil ve yazım sorumlusu N. Ahmet Özalp ise Doğan'ın 

anılan eleştirisine yönelik olarak Yedi İklim dergisinde kaleme aldığı cevabİ yazısında, 

bir taraftan "Aziz Kur'iin"ı ayrıcalıklı kılan temel özelliğin özgünlüğünü kavrayama

masıııın, diğer taraftan da herkesten kendi dilsel tutumunu sergilemesini beklemesinin 

onu "Aziz Kur'an"ı eleştirmeye sevk ettiğini ifade etmekte, Doğan'ın itirazlarını tek 

tek kaleme alarak cevaplamaktadır (bkz. Özalp, N. Ahmet, "Aziz Kur'an Niçin Farklı", 

Yedi İklim (Ağustos 2001), s. 73-84). Doğan, Özalp'in bu cevabi yazısına da reddiyede 

bulunmuş ve reddiyesini "Haınidullah'ın Sayesinde Kur'an'a Azizlik ... " başlığı allında 

Yüzyılın Soykırımı isimli eserinde (s. 215-264) yayımlaınıştır. 
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da Kur'an hakkında yanlış bilgilendirilmeye maruz kalmış bulunan 
Batılılara, Kur'an'ın metinleşme tarihine, dilsel ve üslupsal temel 
özelliklerine dair sağlıklı bilgi aktannaktır. Kanaatimizce bu mu

kaddimenin bir diğer amacı da Kur'ani öğretilerin modem değer ve 

normlarla çelişmediğini ortaya koymak ve onların savunusunu yap

maktır. Nitekim Kur'an'da kadın ve bu konu çerçevesinde ele alınan 

nikah, teaddüd-i zevcat ve talak konuları ile kölelik konularına bu 

amaçla değinilmiştir. Nitekim bu başlıklarda Batıda 18. asırdan baş

layan ve 20. asırda da kanunlara ve uluslar arası belgelere yansıyan 

insan hakları konusunda İslam'ın geri kalmış bir yapıda olmadığı, 

hatta bu hakların Kur'an tarafından on dört asır öncesinde ele alın

dığı ve kadına bugün batı toplumlarında qdahi sunulmamış hak ve 

özgürlüklerin sunulduğu ifade edilmeye çalışıtmış•7 ve bu noktalar

da batıda hakim olan önyargıların yıkılınası hedeflenmiştir. Bütün 

bunlar sebebiyledir ki gerek Le Saint Coran'ın mukaddimesi gerek

se onun Kur 'an-ı Kerim Tarihi adıyla yapılan müstakil basımları . 

"Kur'an'ın üslup özellikleri", "İsrailliler'le ilgili bilgiler", "İslamın 

hayat anlayışı ve telakkisi", "Kur' an' -ı Kerim' de Kadın", "kölelik", 

"Kur'an'daki gerçekler (veriler) çerçevesinde Hz. Muhamed'in ha

yatına kısa bir bakış" gibi Kur'an tarihi formatının çok ötesinde baş

lıkları ihtiva etmiştir<". 

67 Sait Mutluçevirisinin yayınevi takdim yazısında tercüme edilen bu eserin Hamidullah'ın 

Kur'an tercümesinin giriş bölümünün çevirisinden ibaret olmayıp, onun bu yayınevi 

için özel olarak kaleme aldığı bir eser olduğu yönündeki iddia da (Hamidullah, Mu

hammed, Kur' d n-ı Kerim Tarihi ve Türkçe Tercümeler Bibliyografyası (yayınevi tak

dim yazısı), çev. Mehmet Sait Mutlu, İstanbul 1965, Yağmur yayınev i, s. 6. Bu eser 

bundan sonra "Mutlu" şeklinde anılacaktır) bu yargıyı olumsuzlayacak nitelikte de

ğildir. Nitekim Kur'an'ı Kerim Tarihi adıyla yayınlanan eserler ile Kur'an Tercümesi

nin Giriş bölümü üzerinde gerçekleştirilecek küçük bir karşılaştırma dahi bu gerçeğin 

tespiti için yeterli. olacaktır. Sait Mutlu çevirisinde bir takım ek ilavelerin olması da 

yayınevinin anılan iddiasını haklı kılacak nitelikte değildir; çünkü bu çok az sayıdaki 

ilave açıklamalar -her ne kadar Kur'an tercilmesinin giriş bölümüne ait olmasa da

yine bu tercümenin bazı bölümlerinden iktibas edilmedir, dolayısıyla da bu çalışma 

hakkında "milstakil bir çalışma olduğu" yargısında bulunmayı haklı kılacak ııiteliğe 

haiz değildir. 

68 Bkz. Tuğ, s. 31. 
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HamlduUah'ın Kur'an Tarihine 

Yaldaşımının Temel Karakteristilderi 

1. Hamldullah'ın Kur'an tarihine yaklaşımdaki en temel özelli
ği, konuyu yalnızca bu alanla ilgili literatür çerçevesinde işlememe
si, rivayet malzemesine ilaveten nesnel materyallere de dayanması, 
dahası rivayet malzemesini bu nesnel materyaller ışığında değerlen
dirmesidir. Nitekim özellikle vahyin yazıyla kayıt altına alınması, 

vahyin tespitinde kullanılan malzemelerin mahiyeti, nüzfıl dönemi 

ve sonrasında Arap yazısının durumu vb. konularda bu tarz nesnel 

malzeıneye dayandığı görülür. Sözgelimi o, nüzfıl dönemi Arap ya

zısında da resim benzerliğine sahip Ünlüleri ayının amacıyla nok

tanın kullanıldığı kanaatini dillendirirken yalııızca rivayet malze
mesini değil, nesnel materyalleri de dayanak almaktadır. Şöyle ki 

Hamidullah 'a göre Arap yazısında resim benzerliğine sahip sessiz 
harflerin ayırımı, yazının Arap yarımadasına intikalinin hemen alea

binde gerçekleşmiştir, dolayısıyla İslam'ın ilk yılları itibarıyla da 
yazı anılan özelliktedir. Zira İslam'dan kısa bir süre önce Mekke'ye 
girmiş olan yazının mevcut haliyle Arapçadaki dialekt ve lehçeleri 
karşılaması zordu ve bu zorluğu aşmak amacıyla nokta kullanıldı. 

Onun buradaki dayanağı, ravileri arasında Hz. Peygamber'in vahiy 
katiplerinden olan Muaviye'nin de bulunduğu bir rivayet•• ile raşit 

halifeler dönemine ait olduğu belirtilen ve bazı harfleri noktalı olan 

birtakım kitabeler ve papirüslerdir'"· 

69 Ancak bu apolojetik yaklaşım Hamidullalı'ı kimi zaman hukuki içtihatları Kur'ani 

norm ve yargı olarak takdim etmeye sevk etmiştir. Sözgelimi onun Kur'an-ı Kerim'de 

Kadın alt başlığı altındaki şu izahı bu niteliktedir: "Müslüman bir kadın, kocanın ni

kah akdi boyunca 'tek kadınla evli' (monogam) kalacağını hukuki bir şart olarak, di

ğer herhangi bir mfıtcber şartın akde konulması gibi, nikıih akdine vazetmiş olabilir. 

Gerçekten şayet kadın böyle bir şart vazetme hakkını kullanınamışsa yani bu haktan 

faydalanmak istememişsc hukuk bunu ona zorla yaptırtamaz." (Bkz. Tuğ, s. 32). 

70 Katibi Muhammed b. Ubeyd el-Gassfıni'nin aktardığı bu rivayete göre Muaviye, onu, 

özel mektuplarının yazımında "terkiş"e dikkat etmesi yönünde uyarınıştır. Muhammed 

b. Ubeyd, "terkiş"in ne anlama geldiğini sorduğuııda, Muaviye, "Her bir harfe sahip 

olduğu noktayı koynıaktır." demiş, Hz. Peygamberin (sav.) de kendisine bu yönde bir 

tavsiyede bulunduğunu bildirmiştir Bkz. Hatib Bağdiidi, ei-Cdmi' li alı/dki'r-rcivi ve 
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Bu çerçevede Haınidullah, mevcut nesnel malzemeler ile yetin
ıneıniş, Kur'an tarihine ışık tutacak kitabeler ve tabietler gibi daha 
başka nesnel materyalierin keşif ve tespiti ve bunların tarihlendiril
mesi yönünde de çalışınalar yapmıŞtır. Bu c;üınleden olarak, Medi
ne yakınlarındaki Sel e' dağında bulunan ve hicretin ilk yıllarına ait 
olduğunu belirttiği kitabeler üzerinde çalışınıştır''.Ü, bu kitabelerin 

Hendek savaşından kalma olduğu lcanaatindedir. Söz konusu kitabe
lerden ilkinde "Ene All b. EbU Talib" şeklinde Hz. Ali'nin ismi geç

mekte iken ikincisi Hz. Ömer tarafından yazılmıştır. İkinci kitabede 
Hz. Ömer ile Hz. Ebı1 Bekir'in isimleri yer alınaktadırn. 

Hamidullah kadim Mushafların tespit ve tanıtıınına da ön~ın 

vermiştir. Sözgelimi Mesahif-i Osınaniyye'den biri olduğu kabul 

edilen ve Taşkent Mushaf'ı olarak anılan ınushafın 1905 yılında 

Rus çarlarından biri tarafından orijinal nüshadan gerçekleştirilıniş 
19.5x26.5 inç ebatındaki mikrofilm baskısının Princeton Üniversite
si kütüphanesinde bulunan mikrofilminin Haydarabad Yayınevi ta-

adabi's-sanıi', nşr. Tahhiin Mahmud, Riyad 1983, Mektebetil'1-Maiirif, I, 269; Silyuti, 

Celiiluddin Abdurrahman b. Ebi Bekr, Tedrfbii 'r-ravi ft şerh i takribu'n-nevavi, nşr. 

Abdillvehhiib Abdilllatif, Medine 1392/1972, el-Mektebetil'l-İimiyye, II, 71: Munec

cid, Selahaddin, Diriisiit fi tiirihi'l-hatti'l-arabi munzu bidiiyetihi ila nihiiyeti'l-asri'l

umevi, Beyrut 1972, Diiru'l-Kitiibi'l-Cedid, s. 126; Hamidullah, Hz. Peygamberin Altı 

Orijinal Diplomatik Mektubu, s. 40;, amlf., "Hz. Peygamber ve Saha be Devrinde Kita

bct Sanatı", çev. YusufZiya Kavakçı, islam Medeniyeti (Ekim 1972), s. 9 . 

. 71 Tuğ, s. 51-52. Hamidullah'ın zikrettiği papirus h. 22 tarihlidir ve 'nun', 'hii' 'ziil', 'şin', 

'zii' ve 'cim' harfleri noktalıdır. (Bkz. Tuğ, s. 51; Hamidullah, Hz. Peygamberin Alli 

Orijinal Diplomatik Mektubu, s. 36; amlf., "Kitabet Sanatı", s. 7-8. Bu papirils için 

ayrıca bkz. Muneccid, s. 37, 126). O, Muaviye tarafından yaptırılmış olan seddin h. 58 

tarihli ki tabesinin kimi harflerinin de noktalı olduğunu belirtmiştir. (Bkz. Hamidullah, 

Hz. Peygamberin Altı Orijinal Diplomatik Mektubu, s. 35; Tuğ, s. 51. Bu kitabe ile 

ilgili olarak ayrıca bkz. Miles, George C., "Early Islamic Inscriptions Ni ar Ta'if in the 

Hıjaz", Journal ofNear Eastern Studies, VII (1948), s. 240; Muneccid, s. 101; Hamiida, 

Mahmud Miihir, el-Kitabi/ '1-arabi nıalıtıitan ve nıatbıian: tarilıulııi ve tetaccurulııi hat

ta mat/ai '1-karni '1-ışrin, Ri ya d 1404/1984, Diiru'l-U)üm, s. 1 17-118; Cuburi, Silheyle 

Yasin, Aslu'l-lıatti '1-aı·abf ve tetavvurulııi hatta ·niJıayeti'/-asri '1-iimevf, Bağda d 1977, 

Camiatil Bağdad, s. 157). 

72 Bkz. Hamidullah, "Some Arabic Inscriptions ofMedinalı of the Early Years ofHijrah", 

ls!amic Culture, XIII (1939), s. 427-439 (Miles, s. 240, 29 no'lu dipnot kaydından ve 

Muneccid, s. 29'dan naklen). 
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raftndan küçültülmüş nüsha olarak yayınianmasına ön ayak olmuş
tur. Bu nüshanın girişinde Osman Mushafları ile Taşkent Mushaf'ı 
haldeında genel bir bilgi vermiş, ayrıca nüshanın zaman içerisinde 
hangi sayfalarının kaybolduğunu zikretmiştir". 

2. Hamidullah'ın Kur'an tarihi çalışmalarında ön plana çıkan 

ikinci özelliği araştırma alanına dair birtakım röper noktaları verip 
detaylara girmemektir. Çünkü onun amacı, muhatabı -ki bu daha 
ziyade Kur'an'la çok ciddi bir tanışıldığı bulunmayan Batılılardır

Kur'an metnine yönelik çalışmalardan genel hatlarıyla haberdar 

etmektir. Bu yüzden Kur'an tarihine ilişkin süreçleri bütün teferru

atıyla aletarınayı gerekli görmemiştir. Nitekim Arap yazısında ün

lüleri belirtmeye yönelik çalışmalarla ilgili değerlendirmeleri onun 

bu özelliğini gözler önüne serer niteliktedir. Şöyle ki o, sesli harfleri 
belirtir nitelikteki özel işaretlerin, Irak umumi valisi Hacdie b. Yfı

suf es-Sekafi zamanında kullanılınaya başlandığını belirtmektedir". 
Onun ünlüleri belirtme amacıyla ilk olarak Ebü'l-Esved ed-Düeli' 
tarafından noktanın kullanılmasına hiç değinmeden, doğrudan ün
lüleri belirtmenin Hacdie döneminde gerçekleştiğini ifade etmesi 
calib-i dikkattir. Öte yandan genel kabule göre Hacdie döneminde 

ünlülerle ilgili değil, resim benzerliğine sahip harflerle ilgili çalışma 

yapılmış ve bu amaçla nokta kullanılmıştır75 • Hamidullah' ın bu çer
çevede kullandığı kavramlar da dikkat çekicidir. Zira o, sessiz harf-

73 Miles, söz kon).ISU kİtabelerin anılan sahabilere aidiyeti ile ilgili olarak Hamidul lah'ın 

değerlendirmelerine şüpheyle bakmaktadır (Bkz. Miles, s. 240, 29 no'lu dipnot kaydı). 

Miles'iıı bu değerlendirmesinde herhangi bir delile dayanmadığıııı belirten MUneccid 

ise Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Ali'ye ait olup da yazısı bu kitabelere muhalif 

olan daha başka kilabcler keşfedilmedikçc, bu kİtabelerin anılan sahabilere aidiyet

lerinin oluınsuzlanamayacağını ifade etmektedir. Müneccid, bu kİtabelerin hattının 

hicri I. asır hattıyla benzerlik arz etmesinin ve birinci asırda Ömer ve Ebü Bekir şek

linde şöhret bulmuş olan ve birlikte anılan daha başka kimselerin bulunmamasını da 

Hamidullah'ın değerlendirmelerinin lehine tanıklar olarak kaydetmiştir. Bkz. Munec

cid, s. 29. 

74 Haınidullah, Muhammed, İkinci Baskıya Önsöz ve Halife Osman'ın Kur'an Nüslıala

rı. 

75 Tuğ, s. 52. 
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lerin ayırımı amacıyla nokta kullanımını ifade eden "i'caın" kavra
mını, ünlüleri belirtme amacıyla birtakım işaretierin lcullanılı:i:ıasını 
ifade için -yani "işkal" kavramı yerine- kullanmıştır"·. Görüldüğü 

· gibi Hamidullah Kur' an tarihinin önemli evreleri ile ilgili ta~ım ve 
tavsifteri genel bir nitelik arz etmekte olup detaya ilişkin noktalarda 
çok titiz belirlemeler ihtiva etıneınektedir. 

3. Hamidullah'ın Kur'an tarihindeki en temel kaynağı İbn 
Kesir'in Zeylii ~-teftfr'idir. Bunun dışında Buhar! ve Müslim'in 

es-Sahfh'leri, Ahmed b. Hanbel'in el-Müsned'i gibi temel hadis 

koleksiyonları, Taberi ve İbn Kesir'in tefsirleri, İbn Ebi Davfıd'.un 
Kilabii '1-mesahifi ve Suyfıtl'nin el-İtkan~ı da Haındidullah'ın kul

landığı kaynaklar arasında yer alır. Ancak o, kıraat farklılıkları, ımıs

haf imlası gibi Kur'an tarihinin alt başlıklarına ilişkin inceleme lerin

de, bu konularda kaleme alınmış ınüstakil eseriere başvurınaınıştır. 
Sözgelimi o, resm-i mushaf'ın özelliklerini tespitte bu konunun en 
temel kaynaklarından biri olan Danl'nin el-Mukni 'ini esas almak ye

rine Mısır Kralı Fufid zamanında basımı gerçekleşen (134211923) ve 
resm-i ınushaf'ı esas alan Kur'an baskısına dayanarak bilgi verıneyi 
tercih etıniştir77 • Kıraat farklılıklarıyla ilgili değerlendirmelerinde de 
bu konuya ilişkin herhangi bir ınüstakil kaynağı referans alınadığı 

görülmektedir. 

4. Hamidullah'ın Kur'an tarihinin temel konularına dair birta

kım değerlendirıneleri genel kabullere muhalifhususiyetlere sahip 

gözükmektedir. Mushaf imlası ile ilgili değerlendirmeleri bu kabil

den addedilebilir. Bilindiği üzere ınushaf imlası homojen bir yapıda 

76 İsfahani, Hamza b. Habib, Kitiibii 't-tenbilı ald lıudıisi 't-t aslı if, nşr. Muhammed E sad 

Talis, Beyrut 1412, Daru Sllder, s. 27-28; Askeri, Ebu Ahmed Hasan b. Abdiilah b. 

Said, Şer/w md yekau filıi 't-taslıifve't-talırif, nşr. Abdtilaziz Ahmed, mısır 1963, Mat

baattı Mustafa Bllbi el-Halebi, s. 13; İbn Hallikün, Ebu'I-Abbas Alımed b. Muhammed, 

Vefeyiitii '1-c(viin ve en bii ii ebniii 'z-zemiin, nşr. İlısan Abbas, Beyrut ts., Dfiru Sfider, I, 

125; Kati b Çelebi, Mustafa b. Abdullah, Keş.fii 'z-zunıin an es d mi' 1-kiitiibi ve' 1-.fümin, 

nşr. Şerefettin Yalktaya-Rifat Bilge, İstanbul1971, Milli Eğitim Basımevi, I, 712. 

77 Tuğ, s. 52. 
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değildir. Zira ınushaf iınHisında aynı özellikteki kelimelerin yazı
mında farklılıklar görülebilmekte, yazıda belirtildiği halde okunma
yan, okunduğu halde yazıda belirtilmeyen harfter bulunmaktadır. 
Ham!dullah'a göre MushafimHisında (resm-i mushaf'ta) görülen bu 
ittiratsızlığın temel nedeni, vahyin tespitinde birden çok katibin gö
rev alınış olmasıdır. Öyle ki vahiy katiplerinin farklı iınHilara sahip 

olması böyle bir sonucu tevlit etmiştir". Bu tarz değerlendirmeler, 
"yedi harf', "kıraat ve Mushaffarklılıkları" gibi netameli konularda 

da göze çarpmaktadır. Mesela, Hamidullah Kur' an' ın "yedi harf' 
üzere okunuş ruhsatını, Kur'an'ın anlam merkezli okunup aktarıl

masına ilişkin bir izin olarak değerlendirmiştir: 

"Diller her zaman kendi içlerinde lehçe ve ağız farklıbklarzna 

sahip olmuşlardu: Aynz dili konuşan ülkelerde, bir bölgenin alteriisi 

diğer bir bölgeye mensup olanlarm dilini tamermen anlayamamak

tadzr. Muhammed a.s.s. dini kolay kılmak ve onu en müteverzf insan

larm bile yaşayabi/eceği bir vasatta tutmak için çeşitli çerrelere baş

vurmuştu. İşte bunun bir tatbfkatı olarak o, Kur 'ern 'z Kerim 'in metni 

için bile, lehçe ve ağız farklılıklarma müsermaha gösteriyordu. Zira 

mühim olan kelime değil man er idi; bu demektir Id olwyuş tarzı değil, 

önemli olan, Kur 'an 'm hükümlerinin tatbiki ve hazmedilmesiydi"19 • 

Görtildüğü gibi Hamidullah "ınühim olan kelime değil ınana 
idi" ifadesiyle Kur'an'ın Hz. Peygamber döneminde anlam merkezli 
okunduğunu-ki bu tür bir okuma, anlamı tersyüz etmemek kaydıy
la, Kur' an! bir kelimenin yerine eş veya yakın anlamlı bir kelimeyi 
koymaya tekabül eder- kabul etmiş olmaktadırRo. 

78 Tuğ, s. 56-57. 

79 Aziz Kıu·'an, s. 45; 47; 49-50; Tuğ, s. 56, 58, 61;. Hamidullalı, Muslıaf imlasındaki it

tiratsızlığı, valıyin farklı kiltipler tarafından kayda geçirilmesine bağlanıakla birlik

te, bazı yazııniara ilişkin özel nedenler de zikretmekte ve bu çerçevede şu hususları 

kaydetmektedir: 1. Ayet sonları itibarıyla ses uyumunu sağlamak 2. Hatalı okumanın 

önünü almak 3. Kelimenin kökünü muhafaza 4. Farklı kıraatları belirtmek. 

80 Tuğ, s. 88. Hamidullah -her ne kadar açıkça dillendirınesc de- bu izah ve yorumun

da, yedi harf ruhsatının anlam merkezli okumaya yorulmasına imkiin verir nitelikte

ki rivayetleri esas alınış gözükmektedir. Bu nitelikteki rivayetler için bkz. Beylıaki, 

Ebu Bekir Alımed b. Huseyn, es-Siinenii 's-suğrci, nşr. Muhammed Zıyiiurralıınan el

A'zami, Medine 1410/1989, Mektebetü'd-Diir, s. 566-567; aınlf., es-Siinenii'l-kiibrci, 
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Kıraat ve ınushaffarklılıklarına gelince, Ham} dullah'ın bu fark

lılıkların kaynağıyla ilgili değerlendirmelerinde de genel kabullere 
muhalif bazı hususlar görülmektedir. Sözgelimi ona göre -her ne 
kadar kıraat farklılıklarının temel kaynağını farklı lehçelere sahip 
ilk müslüman nesle Kur'an'ı farklı lehçeler doğnıltusunda okuma 
serbestisinin tanınınası olarak kabul etse de"'- kıraat farklılıklarının 

kaynakları olarak, "nüzfıl döneminde Arap yazısının resim benzer
liğine sahip ünsüzleri ayırt etmeye ve ünlüleri belirtıneye ınatuf 

işaretiere sahip olınaınası"Nı ve "vahyi aktarırken Hz. Peygamber'in 

-kimi zaman- ayeti hatalı okuınası" hususlarını da gösterınektedir 

ki ona göre bu ikinci dumm özellikle ramazan ayındaki arz işle

ıninin henüz yapılınadığı dönemlerde na,til olmuş ayetlerde görül
ınektedirs3. 

nşr. Muhammed Abdülkadir Ata, Mekke 1414/1994, Daru'l-Baz, II, 384; İbn Hibban, 

Muhammed b. Alımed et-Teıniıni, Salıihu lbn Hibbôn, nşr. Şuayb el-Arnaiid, Beyrut 

1414/1993, MüessesetU'r-Risale, III, 18; Heyseıni, Ebu'I-Hasan Nureddin Ali b. Ebii 

Bekir, Mevaridü 'z-zam 'an ila zevaidi !b n Hıbban, nşr. Muhammed Abdlirrezzfik Ham- . 

za, Beyrut, Dfiru'l-Kütübi'l-İlmiyye, s. 440; Ebfı Dfivud, Süleyman b. Eş'as el-Ezdi, 

Siinen-i Ebi Davıid, yy., ts., Dfiru İhyai's-Sünneti'n-Nebeviyye, ır, 86). Lakin genel 

kabul "yedi harf gerçeği"nin anlam la ilgili bir husus olmayıp lafzın telaffuzu ile ilgili 

olduğu biçimindedir. Nitekim Ebü Ubeyd bu hususa, "Onların ihtilaflarının yalmzca, 

lafızların farklılık arz ettiği vücuh ve harflerde olduğunu görmüyor musun? Lafzın te

vi line gelince onda ihtilaf etmemişlerdir." şeklinde dile getirmiş (Ebu Ubeyd, el-Kasım 

b. Selam, Fedai/ii'l-Kur'an, nşr. Mervan el-Atıyye-Muhsin Harabe, Beyrut 1415/1995, 

Diiru İbn Kesir, s. 346.); yedi harfin "anlam merkezli okuma" şeklinde değerlendi

rilmesine imkan verir nitelikteki rivayetler de bu doğrultuda tevil edilmişlerdir (bu 

nitelikteki teviller için bkz. İbn Hibbfin, lll, 18; Ebü't-Tayyib, Muhammed Şemsül

hak, Avnii 'l-ma' bıid şerlıu siinen-i Ebi Davıid, Beyrut 1415, Dfirul-Kütübi'l-İlmiyye, 

IV, 244; Sayrafi, E bii Abdillah, Niiketii '1-intisar li nakli '/-Kur' an li '1-bakıl/ani, nşr. 

Muhammed Zağlul Selam, İskenderiye ts., Mcnşeetü'l-Mefirif, s. 325-326.). 

81 Öztürk, Mustafa, Tefsir Tarihi Araştırmaları, s. 34. 

82 Aziz Kw·'an, s. 72; Tuğ, s. 88; Hamidullah, Kur'an-I Kerim Tarihi: Ders Notları, çev. 

Suat Yıldırım, Erzurum 1978, Gülen Matbaası, s. 22. 

83 Aziz Kw·'an, 72; Tuğ, s. 88. 
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