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ÖZET 
Osmanlı'nın son dönemi ve Cumhuriyet'in ilk dönemi bir değişim ve dönüşüm 

devresidir. Bu iki devrede yaşayan ilim adamları da sergiledikleri fikirlerle her iki 
dönernin belirgin özelliklerini yansıtırlar. M. Ubeydullah Efendi, her iki dönemi de 
etkin bir biçimde yaşayan ilim adamlarından biridir. Onun Laiklik, din ve Kur'an'ın 
aniaşılmasıyla ilgili görüşleri bu gün de önemini yitirmemiştir. Geçmişte tartışılan bu 
görüşler bilinirse, benzer konularda daha seviyeli bilimsel tartışmalar yapılabilir ve 
daha sağlıklı sonuçlara erişilebilir. 

ABSTRACT 

The last period of the Ottomans and the first period of the Turkish Republic 
are both terms of changing and transformation. Scientists who lived in these two 
periods reflect the prominent features of both terms with the opinions staged by 
!hem. Sir M. Ubaydullah is one of the scientists who lived effectively in both terms. 
His opinions about Laicism, religion and the Qur'an have not lost !heir importance 
taday. If these opinions argued in the pası are known, many high quality scientific 
studyings can be done in similar subjects', and more healthy consequences be 
reached. 

Osmanlı'nın tarih sahnesinden çekilip Cumhuriyet döneminin başlaması, bir 
devri n bittiği .değil, bir devri n yeni bir devre döriüştüğü bir olay olarak tanımlanmalıdır. 
Bu değişim ve dönüşümün gerçekleşmesinde -mektepli ve medreselisiyle- son 

dönem Osmanlı aydınlarının rolleri büyüktür. Bu yüzden onları tanımak, bu 
dönüşümü ve sonraki gelişmeleri sağlıklı bir biçimde analiz etmeye yarayacaktır. işte 
bu dönüşüm ve değişim dönemi aydınlarından biri de Muhammed Ubeydullah 
Efendi'dir. O, her iki dönemi de yaşayan, her iki dönemin karakteristik' özelliklerini 
kendinde taşıyan ve her iki dönemde de etkin olan bir kişidir. 

Doç. Dr., C. Ü. ilahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. 
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Biz bu makalemizde M. Ubeydullah'ın kısa hayatını verdikten sonra, bugün de 

önemini yitirmemiş laiklik ve Kur'an'ın anlaşılması hakkındaki görüşlerine değinip 

onun Kur'an'ın Türkçe'ye çevirisinin önemi, sağlıklı bir çeviri için gerekli olan şeyler, 

bu konuda yanlışa düşüş sebepleri ve farklı seviyelerdeki insanıınıza Kur'an'ı/dini 
sunma biçimi ile ilgili son derece önemli bir yazısını ele alacağız. Önce, adı geçen 

makaleyi aktarıp gerekli açıklamaları dipnotlarda yaptıktan sonra kısa bir 
değerlendirme ile çalışmamızason vereceğiz. Söz konusu yazı oldukça anlaşılır bir 

dilele yazılmış olduğundan, bugün kullanımda olmayan birkaç kelimenin parantez 
içErisinde' karşılığını vermenin dışında sadeieştirrneye gerek duymadan aktarmayı 
uy::ııırı gördük. 

Hayatı ve Kişiliği 

i zmir Ulemasından Hoca Şakir Efendi'nin oğlu oiEın M. Ubeydullah, 1 O Ocak 

i 858 Pazar günü i zmir'de dünyaya geldi. Rüştiyeyi bitirip Medreseden icazet aldı ve 
istanbul'a gelip Tıbbiye'ye kaydoldu. ittihat ve Terakki'ye ilk. katılanlardandır. 

Tıbbiyeden ayrıldıktan sonra siyasi bir suçlu olarak S_ultan ll. Abdülhamid döneminde 
i 3 ay kadar hapis ya ttı. 1886-1889 yıllarında Paris'te kaldı. 1893 de Amerika'daki 

meşhur Chicago sergisine katılmak üzere istanbul'dan ayrılıp Amerika'ya gitti. 1895 

de Amerika'dan ingiltere'ye gelip altı ay kadar Liverpool da kaldı. i 897 de tekrar 

Paris'e oradan Filibe'ye geçti ve orada uzun bir süre kaldı. i 901-1905 yılları arası 

Hicaz'da sürgün hayatı yaşadı. Sürgünden kaçıp Kahire'ye geldi. 1908 de Berlin'de 

bulunan M. Ubeydullalı 1912 de içel milletvekili olarak meclise girdi, 1914 de izmir 
mebusu oldu. 1914 sonrası resmi görevli olarak Afganistan'a gönderildi. 1919-1921 

yılları arası Malta'da sürgün hayatı yaşadı. Sonra istanbul'da gazetecilik hayatını 
sürdürdü. 1931 de Beyazıt viiayetinden 4. ve daha sonra 5. dönem milletvekili seçildi. 

11.08. i 937 istanbul'da vefat etti ve Mecidiye köy As ri mezarlığına defnedildi. 2 

Çok renkli ve dalgalı bir hayatın sahibi olan M. Ubeydullah çeşitli çevrelerce, 
Ratib'in3 dalkavuğu, Abdülhamid'in casusu bir maskara, kalemi ile sultanların 
istibdadına başkaldırmış bir kahraman, fesat ve iftiracı bir şarlatan, Laiklik 

tartışmalan sırasındaki softa kıpırdanmalarını kesin bir dille susturan yiğit ruhlu izmir 
efesi, özgürlük savaşçısı.. gibi sıfatlarla tanımlanır. 4 M. Ubeydullah Jöntürkleri sert 
bir dille eleştirmekten çekinmeyen bir jöntürk olup kendisi bir fikir adamı olmaktan 
çok bir hareket adamı olarak anılabilir. 5 

Ubeydull~h Efendi, oldukça karışık, hareketli dönemlerde yaşamış bir aydın 
olarak, tek cümleyle değerlendirilemeyecek kadar çok yönlü, değişik kulvarlarda 
koşmuş ve ona göre değişim geçirmiş, macera dolu seyahatlerde bulunmuş 15ir 

gezgin, kısaca nev-i şahsına münhasır bir kişilik olarak karşımızda durur. Bir 
Osmanlı ve Cumhuriyet aydın ı olarak onun," makalemizle de yakından ilgili olan ve 

1 Biz, herhangi bir karışıklığa meydan ·vermemek için makaledeki Ubeydullah Efendi'ye ait olan parantezleri 
köşeli parantezle gösterdik. 

2 Alkan, St ra dtşt Bir Jön Türk/Ubeydullah Efendi'nin Amerika HEJttralan, s, 9·22. 
3Ratib Paşa, IL Abdülhanıid devrinin Hicaz valilerindendiL Bkz. Danışmend i. Hami, /zahlt Osmanlt Tarihi 

Kronolojisi, IV, 529 
4 Bkz. Alkan, age., s, 32. 
5 Bkz. Ali<an, age., s, 37. 
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bugün de önemini yitirmemiş olan şu iki konudaki fikirleri onu tanımamıza yardım 

eder kanaatindeyiz: 

laiklik hakkmdald görüşleri: Cumhuriyet insanının henCız yeni tanıdığı 

laiklik hakkında M. Ubeydullah şunları söyler: "Biz vaktiyle Kanun-i esas/mizde 

'Devlet-i Osmaniyenin dini, din-i islamd1r' bendini nasil Fransa Kanuni Esasisinden 

iktibas ettikse, bu defa faikfiği de oradan ale/lk. lbtidaki al!ş ne kadar abes ve 
manastz idiyse bu defaki altş o kadar muvaftk, o kadar yerindedir. Çünkü: Evvela. 
bizim MOs/ümanca anlaytşlmtza göre biz dini bir şahs i maneviye, bir mefhuma, bir 
mOesseseye stfal yapamaytz. Ancak zikalp ve zi şuur ve hariçte mevcut akil bir 
şahs-t muayyene isnad edebiliriz Mesela 'Şirket-i Hayriye Bud1 (Budist), Seyr-i 
Sefain Şaf11dir' diyemeyiz 'Ali Müs/Oman, Ya/w Yahudi, lVikoli Htristiyan'dtr' deriz. 
Binaenaleyh hükOmete din isnad etmek lağvdtr. Ve Lıinaena!eyh islam'da hükümet 
esasen laiktir. Saniyen, biz MOs!Omanlar memleketimiz/ idare eden kavanin ile idare 
o/unmağt kabul eden hangi şahts olursa olsun 'Hukuk ve vezaifimiz birbirinin 

ayntdtr8 hadisine temessük ede.rek o şa!ısm camnr da, ma/tm da, dinini de 
kendimizinki kadar himaye etmekle mükellefiz. Halbuki bir dine intisab eden 

hi.ikOmet, başka edyant himaye etmekle değil, etmemekle mükellef olacaktt. Demek 
ki, f'v1Lis/Omanlar ancak ve ancak laik hLikümet teşkil edebilirler. Şu halde Türkiye 
Cumhuriyetinin laikfiğini dinsizlik/e yahut din aleyhinde bulunmakla tefsir 
etmek -eğer bu tefsir şuur ve idrake mukarinse- ancak bedbahtlıkla, 

müfsidfik!e, fitnecilikle tavsit olunabilir. Yok idrak ve şuura mukarin değilse 
itibardansakıt bir hezeyandıL .. 7 "Laik lafzt, bizde iyi an/aştlmadtğt için tuhaf, garip 

lafJZiçırla tercOme olunuyor. Mesela Ladini, gayr-i dini gibi tabirler/e ki, bir taktmlmiz 
bunu: dinsiz hLikOmet, yahut din aleyhinde hükOmet manasma almak gayretini 
gOdLiyor. Halbuki Laik kelimesi, Türkçe'mize 'iş hükümeti, Ortamalı Hükümet, 
Halk Hükümeti' gibi tabirler/e tercüme edilmelidir... Laic kelimesinin 

Franstzca'stndan Laicisme suretinde bir kelime çtkanltr ki laiklik demektir. Enseb/e 

manasma gelir ki bu kelime TOrkçe'ye birlikte, beraber, orta, umum gibi laflzlar/a 
terci.ime olunabilir. Kelimenin asit olan Lai kelimesi, iş gören ve kilise hizmetine ve 
papaz/tk mes/eğine sevk olunmayacak olan kardeş dernek olduğuna göre laik 
hükiimet, iştigali yalmz dine mOnhastr olan stntf-1 mahsusun malt olmaytp orta malt 

olan hOkLimet demek olduğu meydandadtr. '8 
" .. Din, dOnyanm kendisi olduğu sabit 

olur ve din ile dünyanm aynlmast meselesi biz MOs/Oman/arca ortadan kalkar. 

Amma TOrkiye Cumhuriyeti dini dOnyadan ay1rmtş. Onun manas1, Türkiye halktnt 
cehele-i cemeati ulemantn tasal/ulundan kw1armaktan başka bir şey değil. "9 

Kur'an'ın aniaşılmasıyla ilgili görüşleri: Her Müslüman Türk gibi, M. 

Ubeydullah da f<ur'i'm'ın anlaşılınası konusuy&::ı ilgilenmiş ve bu konuda görüşlerini 

6 'Leküm ma lena ve aleyküm ma aleyna'. Genellikle Hz. Peygamberin islam'a davet mektuplarında yer alan 
bu cümle, onun Hıcr Mecusilerine ve Rüstem'e yazdığı mektupta şu şekilde geçmektedir: "Eğer Müslüman 
olursanız, bizimle aynı hak ve sorumluluklara sahip olursunuz. Müslüman olmaktan kaçınan kimseye ise 
cizye vardır.." Bkz. SuyCıtl, ed-Oiirru'I-Mensür, IV, 169; C.essas, Ahkamii'/-Kur'an, lll, 327 .. 

7 Osman Ergin, Tür/' !!liaarif Tari/ı i, V. 1700-1702 (10 Mart 1928 tarihli Cumhuriyet Gazetesi). 
8 Osman Ergin, Türk tvı;:arif Tarihi, V, 1669 (28 Şubat 1928 tarihli Cumhuriyet Gazetesi) 
9 Osman Ergin. Türk MAArif Tarihi, \f, 1978 (3 Mart 1928 tcırihli Cumhuriyet Gazetesi) 
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şöyle dile getirmiştir: "Biz, Kur'an'In manasi lafztndan mülhem olduğuna ve 

Müs!Omanlann Kur'an'a tabi olmalan _lazim geldiğine ve feyz-i ilahinin ebediyyen 
kesilmeyeceğine inanan Müslümanlardantz... Kur'an '111 hitabi umumidir. Her 
Müslüman onu anlamakla mükel/eftir, kim olursa olsun her Kur'an'1 anlayan elinden 
geldiği, dilinin döndüğü kadar o Kitab-1 eelili istediği lisana tercüme edwek, herkese 

anlatacaklif diyen Müslümanlardantz... Bizim istediğimiz bilmektir. Herkes evvela 
bilme/i, sonra şayant kabul o/ant. yani hakki all{, batl/1 atar .. Peygamberimiz 'Ya 
Ebadderda, sen herkesin inandiğint bilmeye çallŞ' buyurmuştur. Hakka vüsulün yolu 
bilmektir, yalmz inanmak değil. "10 

Eserleri: (Kitap olanlar) 

Din ve Dünya, 1896 Liverpool; Liverpool Hatıratı-Akıl Yahut Ahir Zaman 
Peygamberi, 1898 Filibe; Geçid, 1905 Mısır; Kıvam-ı islam, (Azmzade Refik Bey'den 

çeviri), 1906 Mısır; Kime Rey Verelim? ittihat ve Terakki-Hürriyet ve ililaf-Hangisi iyi? 
1912 istanbul; Oruç, 1924 istanbul; Hukuk u Aile, 1924 istanbul. 

Neşrettiği Gazeteler: Haver (1886 istanbul), Chicago Sergisi (1893 

Chicago), Sada (1897 Paris), Doğruyol (1898 Filibe), ei-Arab (1909 istanbul), Hak 
Yolu (191 O istanbul). 

Yazı Yazdığı Gazete ve Mecmualar: ·Maarif, Servet, Hilal, Cebel-i Metin, 

Gayret, Muvazene, Doğrusöz, ictihad, Hasbihal, Yeni Tasvir-i Efkar, Sebilü'r-Reşad, 
Vakit, Resimli Gazete, Vatan, Cumhuriyet. 11 

Şeyh Muhsin-i Fan7 mahlasıyla Hüseyin Kazım Kadri başkanlığında 

hazırlanan ve 1924 de Arap harfleriyle basılan NCıru'I-Beyan adlı mealin, önemine 
bina en baş tarafına konulan Mehmed Ubeydullah Efendi'nin 16 Mayıs i 340 (i 924) 

tarihli Vatan Gazetesinde yayınlanmış olan 'Cuma Mev'ızeleri' başlıklı makalesi 
şöyledir: 12 

KUR'AN TERCüME VE TEFSlRINOE YETKi SORUNU13 

Hadis: Men Fessera'I-Kur'ane bira'yih7 lekad kefera. 

Manası: Kim Kur'an'ı kendi reyi ile tefs7r ederse kafir olur. 14 

Bir ayetin manasını iyice anlayabilmek için bir çok şeylere vakıf olmak 
lazımdır. Mesela ayetin sebeb-i nüzulü, ayet nasih mi mensCıh mu 15

, mücmel mi 
mufassal mı, muhkemattan mı müteşabihattan mı? işte daha böyle bir çok şeyler 
bilinmedikçe bir ayet-i kerimenin manası hakkıyla bilinemez. Fakat bunların 

hepsinden evvel lazım olan şey, ayeti terk1b eden elfazın manalarını bilmek ve 

:: Osnıan Erçıin, Türk Maarif Tarihi, V, 1925-1926 (1 O Haziran 1340 (1 921) tarihli Vatan Gazetesi) 
Bkz. Alkan, age., s, 76-77. 

12 Ş. Muhsin i Fanl, adı geçen makaleyi 'makale i aıimaııe' diye nitelendirip 'karilerin tenv1r i efkarına hizmet' 
gayesiyle nıealin başına aldıklarını söyler. Bkz. NOru'/·Beyfm. 1, 10. 

" Başlık tarafımızca konulmuştur. (A.A) 
14 Kaynaklarda değişik varyantiarda yer alan hadisin bu şekildeki rivayeti için bkz. Zerkeşl, ei·Burhfın, ll, 164; 

Kurtubl, el-Cami li Alıkami'I-Kur'an, 1, 32. · 
"Bu ifadelerinden Ubeydullah Efendinin, Kur'an ayetlerinde ııeshi kabııl ettiği anlaşılmaktadır. 
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uslub-i arabi ile yapılmış terakibin manasını aniayacak kudrette bulunmak, velhasıl 
Arapça'ya vakıf olmaktır. 

Bunların hepsi bilindikten sonra ayetin delalet edeceği mana anlaşılacaktır. 
Ayete bu malumaltan sonra anlaşılan manayı vermeyip de hiçbir sebep, hiçbir vecih 
olmadığı halde ligarazın (herhangi bir art düşür.ıceyle) başka bir manaya udül etmek 
(yönelmek), Kur'an'ı re'y ile telsir etmek yani bir mülahazaya mebni kendi isteğine 
göre mana vermek demektir ki bu da bişüphe (şüphesiz) küfürdür. işte makalemizin 
başında irad ettiğimiz hadis bu demektir. Ve bu mana üzerine insan bu hadisin 
önünde kemal-ı ilılas ile 'Sadaka Rasulullah' (Peygamber doğru söyledi) der. Çünkü 
ayet, min kıbelir-Rahman (Allah katından) gelmiş bir hakikat ifade ediyor. ifade ettiği 
hakikati teyid edecek bir çok kıraattan başka elde ayeli terkip eden eltaz da 
meydanda delil-i kaH .. Cümle-i Arabiyyenin i'rabı da mazbut ve zahir. Şimdi bu 
manadan udül hiçbir senede müstenid olmayınca bittabi müfessirin bir garaza tabi 
olduğuna hami olunur. Bu ise Kur'an'a uymak değil, Kur'an'ı kendine uydurmaktır. 
Buna küfür demekte şüphe yok ki pek yerinde düşer. 

Mübarek Ramazan ayında sıyam hakkında nazil olan ayat ı kerimenin manası 
matbuatta mevzü-i bahs oldu. Ayal-ı mezküreyi (adı geçen ayetleri) o sırada ben de 
tercüme ettim. Vatan'da benim tercümem neşr olundu. Ayet-ikerime sure-i Bakarada 
ikinci cüzün ikinci hızbindedir ve 'Ya eyyühellezine amenü' ile başlar. Benim 
tercümem şöyle idi: 

"Ey ehl-i iman! Sizden evvelki ümmetiere oruç farz olduğu gibi sizin üzerinize 
de farz kılındı ki menalıiden ictinab edebilesiniz. [Yani oruç tutmak me'muldur ki sizi 
müttaki kılsın] Bu oruç sayılı günlerdir. Kim içinizden hasta olur veya seyahatte 
bulunursa o Ramazan günlerini sair aylardan o kadar günlerle değişebilir. [Yani 
Ramazan günlerinde orucu yiyerek diğer ayların birinde Ramazan'larda yediği günler 
kadar oruç tutar, borcunu öder.] Gücü yettiği halde oruç tutmayanlannızın üzerine 
fidye vermek lazımdır. Bu da bir fakirln karnını 'doyurmaktır. Kim daha ziyade olarak 
birkaç kişinin karnını doyurursa kendisi için daha iyi. Hele orucu tutarsa eğer 
bilseniz, sizin için daha a'la." 

"Oruç ayı halka doğru yolu, doğruluğun delilleriyle, büyüklükleriyle göstermek 
için nazil olan ve doğru ile eğriyi ayıran Kur'an'ın gökten indirildiği Ramazan ayıdır. 
Kim bu ayın hilalini görürse orucu tutsun, meriz (hasta) ve misafir olanlar Ramazan 
günlerini başka ayların günleriyle değiştirsinler. Murad-ı ilahi, size kolaylık 

göstermektir. Allalı size güçlük vermek istemez .. ila ahirilı. 16 

işte benim tercümem bu idi. Bu tercüme Kur'an'ın layık olduğu bir tercüme 
mi? Bunu ben hiçbir vakitte iddia etmem. inşa-i kelamda selikası (sözü güzel 
söyleme yeteneği) benden yüksek, gerek Türkçe'de gerek Arapça'da malumatı ve 
fehmi benden daha şumullü ed1b bir adamın tercümesi, anlayışı, ifadesi elbette 
benden daha all olur. Ancak şu tercüme ile bana kimse 'Sen Kur'an'ı 

anlayamamışsın, yanlış tercüme etmişsin' diyemez. 
Şimdi bu benim yaptığım tercüme eğer doğru ise bundan ne anlaşılır? 

Anlaşılan şudur: 

1 . Oruç Müslümanlara farz. 

16 2 Bakara 183-185. 
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~- Oruç tutmanın zamanı Ramazan ayı. 
3. Hastalıkla seyahatte bulunmak Ramazan orucunu kaç gün yenmiş ise 

başka ayiara o kadar gün olarak nakli caiz. 
4. Oruç tutmağa takali olup da tutmayanların üzerine fidye lazım gelir. 
5. Fidye ise bir adamın karnını doyurmak. 
6. Bir adam yerine birkaç adamın karnını doyurmak sevabı artırır. 
7. Lakin Müslümanlar bilse orucu tutmak kendileri için fidye vermekten daha 

iyidir. 
işte ayetten anlaşılan budur. Bu izahtan bizim aradığımız nokta oruç tutmağa 

cismen kadir olanların fidye vermekle oruç tutmak külfetinden kurtulacakları yahut 
tabir-i diğerle orucu tutmuş hükmünde olacakları meselesidir. 

Biz diyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in zahir ibaresinden anlaşılan mana budur. 
Bahse karışan bazı kimseler17 bu anlayışa muaraza ettiler (karşı çıktılar). Dediler ki, 
orada zahiren mana böyle ise de ayetteki 'yutfkCınelıCı' takali bitmiş tükenmiş olanlar 
demektir. Halbuki Okyanus Tercümesi bakınız ne diyor: 

'itaka -hemzenin kesri ile- bir nesneye gliç yetip kadir olmak manasmadır ki 
!akat getirmek)abir olunur. Yükalü: Etaka'ş-şey'e ve Etaka aleyhi, iza kadera (Bir 
şeye güç yetirdiğinde 'etaka' fiili kullanılır). Bu manadan isim takadir. Tab u tuvan 
(güç-kuvvet, Farsça) manasına. TekOiü: Ma ll takatün bih, ey kudretün. (Benim buna 
gücüm-kuvvetim yok, dersin.) 18 

Muarızlar içinde 'yutlkCınelıCı' nun evvelinde 'la' mukadder olduğunu iddia 
edenler var. Kur'an'dq böyle müsbet fiilierde 'La'y-ı naliye takdir olunduğu müteaddit 
yerlerde vardır. Sure-i Nisa'nın nihayetindeki 'Yübeyyinullalıü leküm en tadıi1Cı' 19 

ayetinde 'en la tedıiiO' takdir etmek doğrudur. Bu ayet de Türkçe'ye müsbet fiil ile 
'Dalalete düşersiniz diye Allah size açıktan beyan eder' suretinde tercüme olunabilir. 
Mamafih burada 'La' takdirine karine vardır. Çünkü Cenab ı Hak Kur'an'ı halkı 

hidayete erişsinler diye inzal etti, dalaletle kalsınlar diye değil. Halbuki 'La' takdir 
olunmasa 'Allah size dalalette kalasınız diye beyan etti' gibi bir manaya ihtimal 
görenler orada 'La' takdirine muhtaçtırlar. Sıyam ayetinde ise buna karine yok. 
Yalnız öyle değil 'La' takdir olunmasına 've en tesCımCı' kaydı mani. 've en tesOmu'yu 
sefer haline sarf etmek [Leyse mine'l-birri es-Sıyamü fi's-sefer]20 hadis-i şeritinden ya 
gaflet yahut teğafüldür. Hem buna ibare müsait değildir. 

Şimdi bizim verdiğimiz manaya muaraza için söyleyecek bir şey kaldı. o da 
'Evet, fidye ile iftam müsaade evvelinden edilmiş idi. Lakin müahharan 'Femen 

17 Tespitierimize göre oruç ayeti bu anlamda ilk olarak 23 Nisan 1340 tarihli Resimli Gazete'de yayınlanan 
'Ramazan Musahabesi' adlı makalede yayınlanmış, buna Sebilu'r-Reşad'ın 599. sayısı 6-7. sayfalarında 
yayınlanan A. Atıf imzalı 'Fariza i Sıyamın Yanlış Telsirine Karşı .. ' başlıklı bir yazıyla cevap verilmiş ve bu 
anlayış sert bir şekilde eleştlrilmiştir. Söz konusu yazıda. ayetin önce iman eden herkese orucu farz kıldığı, 
daha sonra hasta ve yolcu özür sahiplerine iftar edip sonra kaza etmelerine ruhsat tanıdığı, son olarak da 
daha ağır özür sahibi güçsüz ihtiyarlara fidye ruhsa<ı tanıdığı başlıca tefsirlere ve ayetin bağlamına 
dayanılarak izah edilmiştir. 

18 Takat ile vüsat kelimeleri arq.sındaki ince !arka dikkat çeken Razi, vüsatin bir şeye kolayca güç yetirmek, 
takatin ise bir şeye 40rlukla güç yelirmek anlamına geldiğini söyler. Buna göre olumsuzluk bildiren la edatı 
takdir etmeden cümlenin anlamı, oruca zorlukla güç yetirenlere fidye gerekir, olur. Bkz. Razi, et- Tefsiru'/
Kebir, V, 80. 

"4 ~lisii 176. 
20 'Yolculukta oruç tutmak iyilik değildir.' Buhar!, Savm 36; Müslim, Sıyaın 92; Ebü Davüd, Savın 43; Darimi, 

Savm 15; Tirmizi, Savm 18; Nesa i, Sıyam 46-48; ibn Mace. Sı ya m 11; Ahmed, IV, 299, 317, 319, 352, 399; 
V,424 
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şehide minkümü'ş-şehra felyesumh' [yani kim bu ayın hilalini görürse orucu tutsun] 

emriyle bu müsaade nesh olundu. Orucun kendisini tutmak vacip oldu. Zaten eimme 
(mezheb imamları) ve müfessirinden takali olanlara fidye ile iftara cevaz vermek 
istemeyenierin lutunabildikleri burasıdır. 21 Bence bu mana iki cihetle sakattır. Birisi 

ayetteki 'Yürldullahü bikümü'lyüsra vela yürldü bikümü'l usr' [yani Murad-ı ilahi size 

kolaylık göstermektir. Allah size güçlük vermek istemez] kaydı. ikincisi de fidyeyi 
veren orucu bozmuş hükmünde değil, bo;cunu ödemiş, vazifesini yerine getirmiş 

hükmünde olmasıdır. Eimmeden hiçbirisi böyle anlamış mı? Ben evvelinden 
söyledim. Ben kendimde Kur'an'ı aniayacak iktidarı gördükçe eimmeye değil Kur'an'a 
tabiyim. Muarızım bana der ki 'Senin en büyük hatan kendini Kur'an'ı aniayacak 
iktidarda görmendir.' Çünkü muarızımın aldığı terbiyeden dolayı ken<ii nefsine hiç 

itimadı yok. Ben asıl şundan dolayı hayretteyim ki kendi nefsine itimadı olmaya,n bir 
adam nasıl olup bana imam olmak küstahlığına kıyam ediyor. Bakınız: 

Benim muarızım ya mukalliddir, ya müctehid. Eğer mukallidse başkasına 
imam ve mukteda bih (kendisine uyulan kimse) olamaz. Öyleyse beni kendi 

me.zhebine davet etmesi saçmadır. Eğer müctehidse bilsin ki ben de oyum. ictihad 
ise ictihad ile nakz olunamaz. 22 Ayet ise benir·n aldığım manada sarih olduğundan 
ictihada mesağ verilemez. 23 Son~a muarız efendi düşünmüyor ki beni kendi tabi 
olduğu imarnın ictihadını kabule davelle Kur'an'ı kendi re'yi ile tefsire kıyam etmiş 

oluyor. Çünkü o imarnın isabetini iddiada vasıtası kendi re'yidir. Halbuki o zihninde 
telsir-i bi'r-re'y meselesinde peni ithama hazırlanıyordu. Ben ise Kur'an'ın delalet-i 
lafzıyesindeki sarahatten hiç udül etmiyorum. Çünkü ondan udüle karine 
bulmuyorum. 

Şimdi meseleye Diyanet işleri Riyasetinin bir tebliğ-i resm124 ile karışmasına 
gelelim. Riyasette bu hakk-ı müdahale var mı yok mu bilmiyorum. Var ise mantıksız. 

Çünkü Müslümanlık başka dine benzemez. Mesela Hıristiyanlıkta Ortodoks 
mezhebinde incil'i anlamak hakkı Patrikhanenin, Katalik mezhebinde Papanın, fakat 

Müslümanlıkta bu yok. Binaen aleyh Diyanet işleri Reisinin meseleye bu suretle 
müdahalesi bana fuzuli göründü. 

Sıyam hakkındaki ayetlerin tercüme ve tefsirlerinden dolayı has1l olan 

teşevvüş-i ezhan (zihinlerin karışması) sebebiyle halkın mesele üzerine şüpheye 

21 Ayetin bu kısmıyla ilgili tefsirlerimizde yer alan uzun açıklama ve tartışmalar özetle şöyledir: ibn Mesud, 
Mu az, ibn Ömer, ibn Abbas, Seleme, Alkame ve Zühr1 gibi alimiere göre, oruç_ ilk olarak farz kılınınca, bu 
insanlara ağır geldi, bu yüzden oruc tutmayanlara fidye için ruhsat verildi. Daha sonra bu hüküm, sonraki 
ayetleri e ne sh edildi. (Zemahşer1, age, 1, 335; Taber1, ll, 132-141; ibnü'I-Cevz1, Z!idü'I-Mesir, 1, 186; Razi, 
age, V, 78-80) Kurtub1, lbn Abbas'dan gelen sağlam bir rivayete dayanarak ayetin mensüh değil muhkem 
olduğunu, ayetin mensüh olduğunu söyleyenierin bunu tahsis manasında kullandıklarını, nitekim ilk 
dönemde nesh kavramının bu anlamda kullanıldığını söyler. (Kurtub1, age, ll, 288-289) Buna göre bu cümle, 
yaşlı kişi veya hamile yahut emzikli kadın gibi orucu güçlükle tutabilenlerle ilgilidir ki onlar fidye "verirler. 
Aksekili'de konuyla ilgili olarak yazdığı yazısında, ayette neshi söz konusu etmeye ve bir la takdirine gerek 
olmadığını, ayette geçen 'itaka' kökünün güç yetirememe anlamına zaten geldiğini uzun uzadıya anlatarak 
Diyanet işlerinin çeviriye karşı gösterdiği tepkinin haklı olduğunu savunur. Bkz. 'Cevap mı, Itiraf mı? 
Sebilu'r-Reş!id, s·ayı 600. s, 24-25. · 

22 Bu Mecelle kaidesi için bkz. Ali Himmet Berk1, Açiklamali Mecelle, madde 16, s, 20. 
23 Mevrid ı nasda ictihada mesağ yoktur, ifadesi Mecelle kaidesidir. Bkz. Berk1, age, madde 14, s, 20. 
24 Diyanet Işlerinin söz konusu resmi ilanı 'Diyanet Işleri Reisi Rifat' imzasıyla 27 Nisan 1340 tarihli gazetelerde 

yayınlanmıştır. Bu yazıda o günlerde formalar halinde çıkan N Oru'I-Beyan adlı Türkçe Kur'an Tercümesin in, 
bilimsel ve dilsel yetkinlikten yoksun olduğu ve yapılan çevirilerle Müslümanların likrini bulandırdığı (teşvlş) 
belirtildikten sonra. oruc ayetindeki 'Oruc tutmaya takali olmayanlar için fidye vermek lazım geleceği' 
şeklinde olması gereken mealin yanlış verildiğine işaret edilmiş ve bu yanlış çevirilere itibar edilmemesi 
gerektiğine rlikkat çekilm iştir. Bkz. 'Beyan-ı Hakikat', Sebilu'r-Reşad, sayı 599, s. l-8. 
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düşüp de müftüye müracaat hakları olduğuna bir diyecek olamaz. O zaman Müftülük 

herkese sözünü işittirebilmek için bir tebliğ yapabilir, ama ancak veeh-i atı üzere 
·(aşağıdaki gibi): 

'Mukallidi olduğumuz EbCı Hanife Mezhebi Eimmesi arasında oruç tutmaya 
kudreti olanların fidye ile iftar etmeleri caiz olduğuna kail olmuş kimse 

bulunmadığından ve eğer var ise onların akvali bu diyarda müfta bih (muteber) 
olmadığindaıı şu sırada yeni yeni zuhur eden mütercim ve müfessirlerin sarahat-ı 

Kuraıı'iyyeye (Kur'an'ın açık beyanlarınal istinaden ayet-i sıyam hakkında yapmakta 
oldukları tercüme ve tefsirlere bi'l-ittiba' (uymak) fidye ile iflar edeceklerirı, akval-i 
müfta bih olan mezhebimiz imamlarına muhalefet etmiş olacakları Hanefi Mezhebi 

mukallicllerirıe ilan olunur.' 

işte istanbul Müftülüğü bunu yapabilirdi. Eğer Diyarıet işleri Reisi, kendisi de 
işime karışmak istiyorduysa Türkiye'de bütün müftülere halka bu yolda tebliğatta 

bulurımaları emrini verebilirdi. 
Diyanet işleri Reisi, memleketin reis-i dinisi değil, hıdemiH-ı diniyyede 

(din hizmetlerinde) kullanılan zevatın reis-i idarisidir (yöneticisidir). islam'da 

riyaset-i eliniye yok. Riyaset ve imamet-i diniye Kur'an'daclır. Herkes ona muhataptır. 

Herkesin Kur'an'ı anlamakla müşkilata düşmesi ve herkes kendi akıl ve idrakine 
yahut heva ve hevesine göre tefsire kalkışırsa teşevvüş lıasıl olması mehazirini 
(mahzurlar) del için bir riyaset ihdas olunamaz mı? Sualirıin cevabı, lıayır'dır. Ancak 
bir akademi tesis olunabilir. Bunu Diyanet işleri Reisi yapamaz. Maarif Vekaleti, yani 

Hükümet yapar. O Akademinin azasını da hükümet inlihap edemez (seçemez). 
Memlekette ilmi temsil eden heyetler intihap edebilir. 

Böyle bir akademi tesis ettikten sonra da yine kimsenin tercüme ve telsirine 
akademi karışamaz. Ancak cumhur-u halk nazarında akademinin tasdikine mazhar 

olmayarı asar (eserler) itibardan sakıt olur. Hatta dünkü gazetelerde görüldüğü 
veçlıile Diyanet işleri Riyasetinin Kur'an'ı tercüme ettirmeye kalkışması ve 

hutbeler hakkında teşebbüsatta butunması yine fuzCılidir. Çünkü o riyasetin 
işleri hep idaridir. Halk üzerinde bir vesayeti, bir velayeli yoktur ve olamaz. Bu 

işler hükümetçe ihmal olunursa böyle bir dini vesayetin kendi kendine hadis (ortaya 
çıkması) olmasından korkulur. Ve bu hal ortalığı bütün bütün teşv1ş eder. Laik 
hükümet, elini dünyadan ayırabilmek için Diyanet işleri Riyasetirıe ancak hidemat-ı 

dirıiyyede bulunanların idari işlerinden başkasını tevcli' elnıemelidir .. Ve ictihadında 
hür ve azacl bir Diyanet Akademisi tesis etmelidir. Buna leşebbüs bana göre Maarif 

Vekaletinin vazifesidir. 

Dini fesat ve teşevvüşten vikaye (koruma) gayretiyle meşreblerine muhalif 

gördükleri neşriyatın nüfuz-u resmi ile önüne geçmeye çalışanlara temin ederim ki: 
Bizim gibi malumatlı geçinen atak (düşünmeksizin her işe karışan), 

hurdafuruş (ufak tefek) kimselerin sözleri dini bütün Müslümanları idlal etmez 

(saptırnıaz). Oruç tutanları oruç tutmaktan vazgeçirmez. Yalnız din hususunda 

müsahele (kolaylık) göstermeyenler şiddeti önünde girittar-ı hayret olan (hayretlere 
düşen) yahut güçlüklerden dolayı ilikadları nıütezelzil bulunan (sarsılan) ve oruç 
tutmaya alışacak bir terbiye almadığından dolayı esaserı oruç tutanıayarak hakiki 

Müslüman olamayacağı vahimesiyle (kurun.tusuyla) kendisini yese kaptırmak 

tehlikesine maruz kalan kimselerin yüreğine su serper. Müslümarılık ümidini böyle 
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kimselerin yüreğinde tazeler. Bunları Müslümanlığa ısındırır. Onları tazyik etmek 

(baskı yapmak) tenfir etmektir. Tentir etmek ise Hazret-i Peygamberin sözüne itibar 
etmemektir. Çünkü Peygamber Efendimiz 'Vela tüneffirCı'25 buyurmuşlardır. 

Dini bütün Müslümanlar ihlaslarında ve imanlarında kavidir. O kadar kav·ı ve 

sabittir ki muarızlarımız da bizimle ittifak etse onlar yine oruçlarını bozmazlar. Buna 

emin olmalı. Halktaki alıval-i ruhiyyeyi (halkın psikolojisini) bilmeden böyle işlere 

karışmak doğru değildir. Bildikten sonra ise telaş beyhudedir." 
Mehmed Ubeydullah 

Değerlendirme 

Mehmed Ubeydullah Efendi'nin incelediğimiz bu makalesinden şu sonuçları 

çıkarmamız mümkündür: 
Yazar, bugün kullanımda olmayan bir kaç kelimeyi saymazsak, oldukça yalın 

ve sade bir dil kullanmıştır. Makalede verdiği ayet çevirilerinde az da olsa parantez 

kullanmıştır. 

Kültürlımüze sonradan giren bazı kavramlar üzerinde tartışmalar öteden beri 

sürmektedir. M. Ubeydullah Efendi, Cumhuriyet insanının düşünce ve sosyal 

hayatına yeni giren Laiklik kavramının yanlış anlaşıldığına, kavrama yanlış anlamlar 
yüklendiğine dikkat çeker, kavramın kök ve tarihinden hareketle onu doğru bir 

şekilde tanımlamaya çalışmıştır. 

Yazar, genel olarak düşünce, basın, yayın hayatında olduğu/olması gerektiği 
gibi, bilimsel araştırma ve bilimsel yayın alanında da özgürlükten yana bir tavır 
sergiler. Yetiştiği ortam, gezip gördüğü yerler ve karşılaştığı akımlar nedeniyle 
Ubeydullah Efendi, olabildiğince serbest ve rahat düşünen ve düşüncelerini olduğu 

gibi açıklamaktan çekinmeyen bir kişiliğe sahiptir. Kendi düşünce ve tezlerini 
savunurken mantıksal bir yöntem kullanır, zaman zaman karşıtlarını küçültücü 

ifadeler kullanmaktan çekinmez. 
Kurumların yetki sorunu, dün olduğu gibi bugün de sorun olmaya devam 

etmektedir. Bu sorunu örneklendiren M. "Ubeydullalı Efendi, Diyanet işleri 
Başkanlığı'nın konumunu açıklar,. kurumun bilimsel çalışmalara müdahale, Kur'an 

meali yapıırma ve lıutbe hazırlayıp imarnlara okutma yetkisinin olmadığını söyler. 
Dini yanlış anlama ve aniatma işinin önüne geçebilmek için Milli Eğitim 

Bakanlığının girişimiyle, üyeleri toplumun saygın ve yetkin bilim adamlannca 
seçilecek olan bir bilim akademisinin (Diyanet Akademisi) kurulması gereğini ısrarla 

vurgular. 
Kur'an'ı anlama konusunda metodoloji sorunu dün olduğu gibi bugün de 

güncelliğini sürdürmektedir. Yazar, Kur'an'ın tercüme edilip edilemeyeceğinin 

tartışıldığı ve piyasaya yeni yeni Kur'an mealierinin çıkmaya baŞladığı bir dönemde 

kullandığı 'Kur'an'ı kendine uydurmak' ifadesiyle, çeviri ve yorumun problemlerinden 

biri olan 'Kur'an'ın söylemediğini ona söyletme' sorununa ı:likkat çekmektedir. 
M. Ubeydullah Efendi, ele aldığımız makalesinde oruçla ilgili ayetlerin 

tercümesini, o zaman formalar halinde yeni yayınlanan NCıru'I-Beyan adlı mealden 

'
5 'Nefret ettirmeyiniz . .' Bulıar1, Cilıad 164,Megaz1 60, Edeb 80, Ahkam 22; Müslim, Cihad 71; EbCı Davüd. 

Edeb 17; Darim1, Muk<ıddime 24; Alımed, lll, 131, 209; IV. 399,412,417. 
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aktarmıştır. Adı geçen bu meal, o günlerde çokça eleştiri almış, mealdeki hatalar 
gazetelerde uzun uzun açıklanmıştır. Özellikle oruç ayetlerinde geçen bir cümlenin 
çevirisi, kamuoyunda büyük fırtınalar koparmış, olaya hem resmi makamlar, hem de 

diğer ilim çevreleri müdahale etmişlerse de, tamamlanıp daha sonra yayınlanan 

çalışmada bu tercümede ısrar edilmiştir. Fakat söz konusu tercüme, sonraki Kur'an 
mealierine yansımamıştır.26 Ayette nesh konusu gündeme getirilmeden yahut 
olumsuzluk bildiren La edatı takdirine gerek kalmadan, ayetin bağlamı, itaka 

kelimesinde var olan 'zorlukla güç yetirme' manası, konuyla ilgili ilk dönemden 
günümüze devam edegelen uygulama ve anlayış göz önünde bulundurulduğunda 

bÖyle bir tercüme Uygun düşmemektedir. 
Halkın yahut metodolojiyi bilmeyenierin Kur'an'ı anlama gayret ve girişimleri 

yadırganmıştır. Oysa Kur'an'ı tefslr etmek ayrı, onun telsirini okumak, onu anlamaya 
çalışmak ayrıdır. 

insanlara dini anlatan kişiler, onların psikolojik durumlarını iyi bilmelidirler. 

Aksi takdirde insanları dine kazanmak, onları dinin içinde tutmak şöyle dursun; 
dinden nefret edip ondan uzaklaşmalarına ydi açılabilir. 
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kendinden önce geçen oruca (sıyam) gittiği açıktır. 
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