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ALTINCI OTURUM 1 457 

ÖMER RlZA DOGRUL (1893-1952) VE 'TANRI BUYRUGU' 
ADLI ESERI VE MEAL DÜNYASINA KATKlSI 

Doç. Dr. Ali AKPlNAR* 

1. HAYATI VE KIŞILIGI 

Ömer Rıza, aslen Burdur'lu olup Mısır'a yerleşmiş bir ailenin çocuğu olarak Kahi
re'de doğdu. Tahsilini Ezher Üniversitesinde tamamlayıp Mısır'da gazeteciliğe başladı. 
Kahire'de yayınlanan es-Siyase ve eş-Şa'b gazetelerinde; 1stanbul'da yayınlanan Tasvir
i EMir, Tevhid-i Efkar, Seöılü'r-Reşad ve Vakit gazetelerinde yazılar yazdı. 1915'de ls
tanbul'a geçerek yazarlığını sürdürdü. Mehmet Akifin kızı Cemile Hanım ile evlendi. 
Vakit gazetesinde yayımladığı Türkiye-Mısır ilişkileri hakkındaki yazılarından dolayı 

1925'de lstiklal Mahkemesince tutuklandı, bir müddet sonra serbest bırakıldı. 1940'da 
Eşref Edip, 1. Hakkı lzmirli ve Kamil Miras ile birlikte çıkarmaya başladıkları Islam Türk 
Ansiklopedisi ve Mecmuası'nda çok sayıda madde ve makale yazdı. 1940-1950 yılları 
arasında Cumhuriyet gazetesinde günlük siyasi yazılar yazdı. Istanbul Radyosu için ls
lam dünyası hakkında siyasi icmaller/özet bilgller hazırladı. 1947 -194'8 yılları arasında 
dini, fikri muhtevalı Selamet Mecmuasını çıkardı. 14 Mayıs 1950 seçimlerinde Demok
rat Parti'den Konya milletvekili seçildi. Büyük Millet Meclisi Dış Işleri Encümeni'nde 
görev alıp çok önemsediği Islam ülkeleriyle kurulan ilişkilere öncülük etti. Türk-Pakis
tan Kültür Cemiyetine başkan seçildi. Hayatını kalemiyle kazanan1 nadir yazariardari 
biri olan Ömer Rıza, uzun süren bir hastalık döneminden sonra 13 Mart 1952'de Is
tanbui'da vefat etti. Mezarı Edirnekapı Şehitliği'ndedir. 2 

Ömer Rıza'nın yaşadığı dönem Osmanlı ve Cumhuriyet çizgisinin kesiştiği, iki kül
türün birbiriyle hesaplaştığı bir devredir. Katıldığı savaşlandan güç, toprak, itibar ve en 

* Cumhuriyet Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. 
Te'lif ve tercüme atmıştan fazla esere imza atan Ömer Rıza'nın Kur'an'la Ilgili Çalışmaları şunlardır: 
Kur'an Nedir? Istanbul, 1927; lsli1m'm Özü ve Kur'an'm Ruhu, Istanbul 1946; Hz. Muhammed ve 
Kur'an-I Kerim, Oohn Devaport'tan çeviri) Istanbul, 1928; Kur'an'dan lktibas/ar, (Muhammed Ali'den 
çeviri,) Istanbul 1934, 1982; Kur'an'dan Ayetler ve Nesirler, Istanbul 1944; Tann Buyruğu, Istanbul, 
1943, 1947, 1955, 1980. 

2 Uzun Mustafa, 'Doğru/ Ömer R1za', DlA, IX, 489. 
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önemlisi yetişmiş pek çok insanını, beyin gücünü kaybederek çıkmış ve geldiği nokta
da geçmişini sorgulayan bir toplumda yetişen biri olan Ömer Rıza, çeşitli alanlarda 
gerçekleştirilen değişim sürecini, bir aydın olarak değerlendirmiş ve her iki süreçten de 
önemli ölçüde etkilenmiştir. Tüm bu özellikler Ömer Rıza'nın ilmi kişiliğine de yansı
mıştır. Onda hem Osmanlı Döneminin birikimi, hem de Cumhuriyet Döneminin ka
zanımları bir araya gelmiştir. Bütün bunları, onun eserlerinde görmemiz mümkündür. 

Ömer Rıza'nın 'Tanrı Buyruğu' adlı meal-tefsir çalışmasını kaleme aldığı dönem, 
bir taraftan Kur'an'ın Türkçe'ye tercüme edilmesine çok da sıcak bakılmadığı ve bu ko
nuda tartışmaların giderek siyasallaştığı, Cumhuriyet döneminde Kur'an tercümeleri
nin yeni yeni başladığı bir devredir. Bu yüzden onun bu çalışması büyük önem arz et
mektedir. Şöyle ki Türkçe'de basılan ilk Kur'an tercümesi Ayıntabiı Mehmed Efendi'nin 
1257/1841 de Bulak matbaasında Arap harfleriyle basılan 'Tefsir-i Tibyan' tercümesi
dir. Cumhuriyet döneminde yapılan ilk Kur'an tercümeleri cümlesinden olarak Şeyh 
Muhsin i Fani mahlaslı Hüseyin Kazım Kadri'nin 'Nuru'I-Beyan'ı (1924); Hristiyan 
Araplardan Zeki Megamiz'in tercümesi (1926); 1907'de bir komisyon tarafından tet
kik edilen ve Süleyman Tevfik tarafından hulasa edilen 'Tafsflu'I-Beyan'; Cemi! Said'in 
Fransızca'dan yaptığı tercüme sayılabilir. Bunların hepsi Arap harfleriyle basılmışlardı. 
Latin harfleriyle ilk basılan tercüme ise, 1927 de Arap harfleriyle basılan, lzmirli !sma
il Hakkı'nın 'Maani'/-Kur'an' adlı eseridir. Bundan sonra 1934'de basılan Ömer Rı
za'nın 'Tanrı Buyruğu' adlı çalışması ile Elmalılı Harndi'nin 1935-1938 yılları arasında 
basılan Hak Dini Kur'an Dili gelmektedir.3 Bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere Ömer 
Rıza'nın adı geçen eseri, bu alanda yapılan çalışmaların ilklerindendir. Ömer Rıza, ka
yınpederi olan ve Kur'an tercümesi konusunda yetkinliği herkesçe tescil edilen Meh
met Akif (1873-1936) ile birlikte uzun yıllar beraber olmuş, Akif Kahire'de iken vefat 
günlerine kadar sürekli onunla yazışmış ve Akifin 'Geleceğin büyük muharriri, o ben
den güzel yazıyor, o teyyaz kalemi daha pek çok eşsiz eserler vücuda getirir'4 şeklin
deki sitayişlerine mahzar olmuş bir kimsedir. Muhtemeldir ki o, Kur'an çalışması konu
sunda da Akifden yararlanmış, onunla fikir teattisinde bulunmuştur. Zira Ömer Rıza 
1934'de Tanrı Buyruğu'nu neşrettikten iki yıl sonra Akif vefat etmiştir. Akifin ömrü
nün son günlerine kadar Kur'an mealiyle ilgili çalıştığı da5 bilinmektedir. 

Ömer Rıza, ilk baskısı 1927'de yapılan Kur'an Nedir adlı çalışmasında kendinden 
önceki çalışmaları değerlendirirve onların yetersizliğinden bahseder. Onun bu değer
lendirmeleri kısaca şöyledir: 

NGru'I-Beyan, eserin isminde tefsiri bir tercüme olduğu belirtilmiş olmasına rağmen, 
eserin tefsiri bir tercüme olması için gereken gayret gösterilmemiş ve orijinal metnin 
aslındaki kuvet gereği gibi dikkate alınmamıştır. Bl!_ yüzden eser, Kütüphane-i Hilmi'nin 

3 Ergin Osman, Türkiye Maarif Tarihi, V, 1927-1931; Aydar Hidayet, Kur'an-t Kerim'in Tercümesi Mese
lesi, S. 99-122. 

4 Bk. Kuloğlu Rukiye Öner, Ö. R. Doğru/'un Hayatt, Eserleri ve 'Tanrt Buyruğu' Adft Tefsiri, S. 112-14. 
5 Bk. Ergin Osman, Türkiye Maarif TarihtV, 1931-135. 
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imzasız olarak neşrettiği diğer tercüme gibi itimada şayan değildir. Cemi! Said'in ter
cümesi ise, bir tercümenin tercümesi olup Kur'an'ın manalarını ifadeden aciz, ilim ve 
edebiyat namına bir değeri yoktur. Bunların neredeyse her cümlesinin tashih edilme
ye ihtiyaç duyuran bölümleri vardır. lzmirli lsmail Hakkı'nın Meani'/-Kur'an adlı tercü
mesini bunlardan hariç tutabiliriz. Ne var ki ilim ve ihtisas bakımından önemli bir yere 
sahip olan bu eserin, dil ve edebiyat açısından aynı değerde olduğunu söylememiz 
zordur. Konyalı Mehmet Vehbi'nin Hulasatü'I-Beyan adlı tercüme ve tefsiri de yeni nes
li tatminden uzaktır. Bereketzade lsmail Hakkı'nın Envaru'I-Kur'an't ile Şeyhülislam Mu
sa Kazım Efendi'nin Safvetü'/-Beyan'ı ise tamamlanmamış çalışmalardır.6 

ll. 'TANRI BUYRUGU' ADLI ESERI 

Ömer Rıza'nın 'Tanrı Buyruğu', Türkçe Kur'an mealierinin ilklerinden olma bakı
mından büyük önem arz etmektedir. O, mealinde gösterdiği yetkinliği ve kullandığı 
dili ile, kendinden sonra yapılan mealiere örnek ve kaynak olmuştur. Onun çalışmasın
da izlediği yöntem de hem sistematik oluşu, hem de Türkçe olarak yapılan Kur'an ça
lışmalarında ilklerden oluşu bakımından takdire şayandır. Nitekim onun meal ve tefsi
rindeki bu sistematiklik, Çantay'dan Muhammed Esed'e kadar, daha sonra yapılan pek 
çok Kur'an çalışmasına da yansımıştır. 

a. Eserin Baskılan 

Eserin ilk baskısı Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi tarafından1934 yılında ıstan
bul'da, tek cilthalinde yapılmıştır. Eserin kapağında Tann Buyruğu Kur'an-I Kerim Ter
cüme ve Tefsiri ismi yazılmıştır. (LX+924 sayfa) lik baskıda Ömer R1za'nm lik Sö
zü'nden sonra 60 sayfalık Mukaddime 1. Kısımda Kur'an'ın Tanımı, Taksim ve Tertibi, 
Isimleri, SGreleri, Ayetleri; ll. Kısımda ise Di nin esasları hakkında kısa bilgiler verilmiş ve 
Hz. Peygamberin siretinin kronolojik tablosu sunulmuştur. Tercüme ve Tefsirden son
ra eser, Içindekiler ve Indeks ile sona ermiştir. 

Eserin ll. Baskısı Ahmet Halit Yaşaroğlu Kitapçılık tarafından 1947'de müellifin ha
yatında, lll. Baskısı ise yine aynı yayınevi tarafından 1955'de iki cilt olarak yapılmıştır. 
(CCVIII+1000 sayfa) Bu baskılarda Mukaddime, Kur'an-ı Kerim'in Tercüme ve Tefsiri
ne Giriş adı altında genişletilmiştir. 208 sayfalık bu kısım beş bölümden oluşmuştur. 1. 
Bölümde Kur'an ve tefsiri ile ilgili temel bilgiler verilmiş, ll. Bölümde Dinin Esasları 

özetlenmiş, lll. Bölümde Islam'ın Arneli Esasları özetlenmiş, IV. Bölümde Kur'an'daki 
Peygamberler hakkında bilgi verilmiş, V. Bölümde ise Kur'an Aleyhindeki lsnatların De
ğeri başlığı altında Müsamahakarlık ve Müsamahasızlık ile Islam Nazarında Kadın ko
nularına temas edilmiştir. Bu baskılarda Kur'an metnine yer verilmiş, fakat metin-meal
le sayfa tutmadığından karşılaştırma güçleşmektedir. Biz makalemizde lll. Baskıyı refe
rans gösterdik. 

6 Bk. Ömer Rıza Doğru!, Kur'an Nedir, s. 90-93. 
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Eserin IV. ve son baskısı lnkılap ve Aka Kitapevleri tarafından 1980'de CCLVI+734 
sayfa ve tek cilt olarak yapılmıştır. Eserin bu son baskısında Kur'an metni yer almamış, 
sadece meal ve tefsire yer verilmiştir. Yine bu baskıda bazı yazım hatalarının düzeltil
mesi yanında, kısmi sadeleştirmelere gidilmiş ve Mevlana Muhammed Ali'nin mezhe
bine ait olduğu ileri sürülen bazı yerler çıkartılmıştır. Ahmet Muhtar Büyükçınar tara
fından hazırlanan bu son baskı, eserin orijinali üzerinde bazı tahrifatlar yapıldığı gerek
çesiyle eleştirilmiştir/ 

b. Eserin Özellikleri 
b.1. Süreleri tanıtması: Büyük Türk aydın ı Ömer Rıza Doğrul, en önemli eseri olan 

'Tanrı Buyruğu' adlı Kur'an tercüme ve tefsirini yaparken her sürenin konusu ve tarihi 
hakkında kısa bilgiler verir, ayetler ve sOreler arasındaki münasebetlere dikkat çeker. 

b.2. Süreleri bölümlere ayırması: Ömer Rıza, çalışmasında süreleri bölümlere ayı
rır, konularına göre bu bölümlere başlıklar verir ve bu bölümler arasındaki münasebe
ti açıklar. Örneğin Tanrı Buyruğu'nda Bakara sOresi şu bölümlerden oluşur: ls!amm 
Esas/an, Dilleriyle Inanan/ar, Allah'm Birliği, /nsanm Büyük Kabiliyetleri, lsraif'in Ahdi, 
/sraf! Oğu/Ianna lhsan Olunan Nimet/er, /sraf! Oğullarmm lnad1, lsrai/'in Tereddisi, ls
raf! Oğullarmm Kat1 Yürek/iliği, Misakl Ihlal, Yahudiler ve Hz. Muhammed, Yahudilerin 
Peygambere Düşmanllklan, Eski Kitaplarm Neshi, /slamiyetin Mükemmel Rehberliği, 
/brahim'in Misaki, lbrahim'in Dini, Yeni Ruhani Merkez, Kabe'nin Ruhani Merkeziyetı 
Katlamlacak Zahmet/er, Vahdaniyetin Galebesi, Haram Olan Yiyecekler, K1sas ve Vasi
yet, Oruç, Müdafaa Harbi, Hac, Mürnin/erin Uğradiklan Mihnetler, Mütenewi Mese
leler, Ta/ak, Dul ve Boşanan Kadmlar, Kadmlarm Nafakalan, Harp Zaruretı Hak Dava
SI Uğrunda Harp Zarureti, Allah'm Azarnet ve Kudreti, Ölüler Diriliyor, Hak Yolunda 
Mali Fedakarllk, /yilik/erin Faydasi, Ribanm Men'~ Akitfer-Senetler, Müslümanllğm Za
feri.8 

Onun hem süre girişlerinde verdiği özet bilgiler, hem de süreleri konularına gö
re başlıklara ayırarak ele alışı, bir çeşit 'Süre eksenli konulu tefsir' sayılabilir. Zira giriş 
bilgileri ve bu başlıkları okuyan bir kimse, süre hakkında derli toplu bir özet bilgiye sa
hip olabilmektedir. 

b.3. Kaynakları: Ayetlerin mealierini verirken gerek gördüğünde dipnotlarda açık
lamalar yapar. Bunları yaparken temel tefsir kaynaklarına iner, yanısıra çağdaş Doğu 
ve Batı araştırmacılarının eserlerine başvurur. Taberi-Camiu'I-Beyan, Razi-Tefsir i Keblr, 
Zemahşeri-Keşşat Beyzavi-Envaru't-Tenz/1, EbO Hayyan-ei-Bahru'I-Muhft, Nisabur~ 

Ebu's-Suud-lrşad, SuyOti-ed-Dürrü'I-MensOr, Buhar~ Müslim, Kenzü'I-Ummal, Fethu'/
Bar~ Rağ1b-ei-Müfredat, Ebu'I-Beka-Külliyat, Şehristanl- el-Mi/el ve'n-Nihal, Cevheri
Sihah, lbn ManzOr- Lisanü'I-Arab, Feyy0mi-M1sbah, Tacu'I-ArOs, KamOs, Ezher~ Muğ-

7 Bk. Kuloğlu Rukiye Öner, Ö. R. Doğru/'un Hayatt, Eserleri ve Tanrt Buyruğu' Adlt Tefsiri, S. 151-167, 
176-178; llhami Kara bulut, "Tanrı Buyruğu ya da Bir Tahrifi n Anatom isi", ls!amiyiit, lll 2000, Sayı 1, s. 
185-204. 

8 Bk. Tanrt Buyruğu, ı, 14-105. 
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nf, Kitab-1 Mukaddes, Muhammed Abduh-Amme Tefsiri, Seyyid Ahmed Han, Abdüla
ziz Çaviş, Mevlana Muhammed Ali, Hindli Gulam Yusuf Ali, Singapur Kad1s1 Gulam 
Server, Mustafa Abdürrezzak Paşa- Din-Vahiy ve Islam, Encyclopedia Biblico, Ansiklo
pediya Britanika, Rodwe/1-Burckhardt, George Sale-Kur'an Tercümesi, William Miur
Muhammedin Hayati vb. Ömer Rıza, Kitap Ehli ve geçmiş toplumların kıssalarıyla ilgi
li ayetlert açıklarken Kitab-ı Mukaddesle mukayeseler yapar, Kitab-ı Mukaddesi n tahrif 
edilen yerlerine dikkat çeker, Müsteşriklerin Kur'an'a yönelttikleri eleştirilere cevaplar 
verir. 

b.4. Nesih Hakkındaki Görüşü 

Ömer Rıza, Kur'an ayetleri arasında neshi kabul etmez. Kur'an ayetleri arasında 
herhangi bir çelişkinin olmadığını ve herhangi bir ayetin nesih edildiğine dair tek bir 
hadisin bulunmadığını söyler ve buna şu cümleleri ekler: Asr-ı Saadetten sonra ayetler 
arasında çelişki olduğunu sananlar, bunların arasını bulmak için neshi ileri sürmüşler
dir. Oysa Kur'an'da nesihten bahseden en-Nahl suresi 101. ayeti Mekke'de, Bakara su
resi 106. ayeti ise Medine devrinin başlarında inmiş olup her ikisi de Islam'dan önce
ki şeriatierin neshinden bahsetmektedir. Nitekim Ashaptan nesihle ilgili olarak gelen 
rivayetler de birbirlerini tutmamaktadırlar.9 

b.S. Hece Harfleri Hakkındaki Görüşü 

Bazı sGre başlarında yer alan hece harfleri (Huruf u Mukattaa) hakkında genel ola
rak bir açıklama yapmaz ve mealde bu harfleri aynen tekrarlar. Elif Lam Mi m, Ha Mlm, 
Sad gibi. Bakara suresinin ilk ayetinin mealine düştüğü dipnotta bazı müfessirlerin bu 
harfleri sürelerin isimleri olarak gördüklerini belirtmekle yetinir.10 Ancak Ta Ha suresi
nin başındaki bu harflerin 'Ey Adem, yahut Ya Haza (Ey sen) anlamına geldiğini söy
ler.11 Ya Sin suresinin başındaki bu harfleri ise doğrudan 'Ey insan' diye tercüme eder 
ve dipnotta Tay Kabilesi dilinde bu harflerin bu anlama geldiğini, bu harflerle Hz. Pey
gambere hitap edildiğini belirtir.12 Kalem Suresinin başında bulunan Nun harfini ter
cüme ederken doğrudan 'Hokka' ifadesini kullanır ve dipnotta Nun'un KamGs'ta yazı 
yazacak divit anlamına geldiğini söyler. 13 Yani müellif yirmi dokuz sürenin başında bu
lunan hece harfleriyle ilgili olarak benimsediği görüşü, bu üç sürede çiğneyerek onla
rı anlamiandırmaya çalışır. 

c. Meal Bölümü ve Özellikleri 

Her meal ve tefsir bir Kur'an anlama/aniatma çabası ürünü olup Kur' an' ı anlama
ya katkısı vardır. Her meal ya da tefsirin bir yazılış ortamı ve hazırlanış sebepleri vardır. 

9 Bk. Tanrt Buyruğu, Giriş, ı, XLIX, LIV; ı, 44-45. 
1 O Bk. Tann Buyruğu, ı, 16. 
ll Bk. Tann Buyruğu, ll, 506. 
12 Bk. Tann Buyruğu, ll, 689. 
13 Bk. Tann Buyruğu, ll, 872. 
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Mütercim yahut müfessirin donanımı, yaşadığı ortam eserine mutlaka yansır. Kur'an, 
her seviye ve her çağdaki her insana hitap eder. Her meal ve tefsirin hitap ettiği ve ka
bul gördüğü bir kitle vardır. 

Her meal ve tefsir, kendinden öncekileri yetersiz, eksik ve hatalı gördüğü için ha
zırlanır; ama hiçbir meal ve tefsir mükemmel ve eksiksiz olmayıp bu alanda ulaşılacak 
en son nokta değildir. Bu, biraz da Kur'an'ın çok yönlü ve çok kapsamlı Ilahi bir kelam 
olmasından kaynaklanır. Buna rağmen önceki ve sonraki her tercüme önemlidir, de
ğerlidir. Her çeviri, yapıldığı zaman ve ortamın özellikleri ile müterciminin dilsel ve bi
limsel donanımını büyük ölçüde yansıtır. 

Bütün bu sebeplerden dolayı diğer pek çok dilde olduğu gibi Türkçemizde de on
larca meal ve tefsir hazırlanmıştır. 

Hiçbir tercüme, orijinalinin yüzde yüz aynı değildir, gayrı da değildir. Her tercü
me, orijinal metnin anlaşılması için sarf edilen bir çabadır ve değerlidir. Kur'an gibi, 
beşer dilinin Ilahi kalıba dökülmüş şekli olan bir metnin kendi dili dışındaki herhangi 
bir dile aktarılmasında karşılaşılabilen problemler, Kur'an'ın kendisinden kaynaklanan. 
problemler değil; aslında herhangi bir metnin herhangi bir dile aktarılmasında karşıla
şılan problemlerdir, ama bu Kur'an tercümelerinde daha fazla hissedilmektedir. 

Aktarılan dilin Arapça gibi, çok kapsamlı bir dil olması, yine aktarılan metnin 
Kur'an gibi bir metin olması tercümede karşılaşılabilen problemlere artılar katmakta
dır. Şüphesiz bu durum Kur'an'ın anlaşılmaz bir kitap oluşundan değildir. Zira Kur'an 
aniaşılmak içip indirilmiş ve bunun için oldukça kolaylaştırılmış bir kitaptır. Dolayısıyla 
Kur'an'ın Arapça olması da onun Arap olmayanlarca anlaşılmasının önünde bir engel 
değil ve belki Arapça'nın Ilahi mesajı kaldırabilecek karakteristik özellikleri sebebiyle, 
onun her zaman ve her çağda Ilahi murada uygun olarak daha kolay ve daha doğru 
bir biçimde aniaşılmasına bir katkıdır. Yani Kur'an Arapça dışında bir dilde indirilmiş 
olsaydı, belki de tüm özellik ve güzellikleriyle Ilahi mesajı taşıyamayacak ve anlaşılma
sı daha çetin olacaktı; ya da benzer problemler o zaman da olacaktı. Çünkü aniaşılma
da meramı ifade edebilme son derece önemlidir. Zira meramınızı rahatlıkla ifade ede
mediğiniz bir konuşma, zor anlaşılan bir konuşmadır. 

Ömer Rıza'nın 'Tanrı Buyruğu' adlı çalışması bir meal-tefsir çalışmasıdır, Onun 
meal bölümü kadar tefsir bölümü de önemlidir. Biz çalışmanın tefsir bölümü üzerin
de ayrı bir makalemizde durduğumuzdan14 bu tebliğimizde sadece eserin meal bölü
münün özellikleri üzerinde duracağız. 

Yukarda da geçtiği üzere Ömer Rıza, mevcut Kur'an ~ercümelerini; asıl metnin 
ifade gücünü yansıtmaması, Allah'ın kelamından yararlanmak isteyenler için bir irşat 
kaynağı olamaması, Kur'an'ın manalarını tam ofarak ifadeden aciz olması, ilim, dil ve 
edebiyattan yoksun olması, tashih edilmeye muhtaç olması, yeni nesle hitap etmek-

14 Bk. Akpınar Ali, "Ömer Rıza Doğrul ve Tefsire Katkısı", C. ü. Ilahiyat Fakültesi Dergisi, Vl/1, 2202 Si
vas, s. 17-36. 
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ten uzak olması gibi sebeplerle eleştirir.15 "Kur'an'ı tercüme etmek için, sadece şöyle 
böyle Arapça'ya vakıf olmak yeterli değildir. Kur' an' ı tercüme ve tefsir edebilmek için, 
Islam ilimlerinde derinlik sahibi olmak, bunun için de bir ömür harcamak lazımdır"16 

diyen Ömer Rıza, adı geçen eserini hazırlarken Kur'an'la ilgili her kaynağı, eski mukad
des kitapların hepsini Doğu, Batı demeyerek, tetkik ettiğini ve çalışmasının kırk yılın 
ürünü clduğunu söyler.17 

Az da olsa parantez kullandığı mealde, güzel ve akıcı bir üslupla Türkçe'yi kulla
nır, Arapça deyimierin karşılığını ustalıkla bulur. Onun mealindeki bu başarıyı göstere
bilmek için, çevirilerinden seçtiğimiz bir demeti burada sunmak istiyoruz: 

d. Örnekler: 
d.l. Arap dilindeki incelikleri ustalıkla tercümeye yansıtması: 
1/1 Bütün Hamd O Allah'a (ki bütün) alemierin Rabb1d1r.18 

d.2. Tercümede akıcı ve etkileyici bir üsiGp kullanması: 
2/6 Muhakkak ki o küfreden/eri, ha korkutmuşsun, ha korkutmam1şsm, onlar için 

birdir, inanmazlar. 

2/14 Bunlar, iman edenlerle buluştuklan zaman 'Biz de inand1k' derler. ŞeytanlariJ
Ia baş başa kaldiklarm zamansa 'Biz sizinle beraberiz, biz yalmz alay ediyordu k' derler. 

2/30 Hani Rabbin meleklere demişti ki: Ben yeryüzünde hükümran olacak birini 
yerleştireceğim .. 

2/148 Herkesin yöneldiği bir cihet vard1r. Siz (başka ümmetlerle) yanş edercesi
ne, hay1r işlerine koşuşun .. 

2/201 Bazlfan da: Tannm1zf Bu dünyada bize dirlik düzenlik (hasene) ver, ahiret-
te de iyilik güzellik (hasene) ver! Bizi ateş azabmdan koru, derler.19 

3/14 Gösterişleriyle insanlarm içini çeker ve h1mm g1ok/ar .. 

4/45 Dost olarak Allah e/verir. 

4/74 .. Dünya hayat1m ahiret yolunda feda edenler .. 

4/164 Allah, Musa'ya hitabederek onunla sözleşti. 

5/54 Bunlar mürnin/ere karşi alçakgönüllü, katiriere karş1 zor/udur/ar. 

5/56 Her kim Allah ile Peygamberini ve iman edenleri dost edinirse Allah tarafi
mn galip geleceğinden emin olsun. 

15 Bk. Ömer Rıza Doğru!, Kur'an Nedir, s. 90-93. 
16 Bk. Ömer Rıza, "Mevlevi Muhammed Ali ve Himmet i MeşkGresi", Sebilü'r-Reşad, XVIII, Sayı, 446, s.44. 
17 Bk. Ömer Rıza, "Kadıyanilikten TeberrG Ediyoruz", Sebllü'r-Reşad, lll, Sayı, 74, s. 376. 
18 Hamd kelimesinin başındaki el takısının istiğrak anlamını 'bütün' diye tercümeye yansıtır. 
19 Ayetlerde kullanılan müşakele sanatını (aynı kelimenin cümledeayrı anlamlarda kullanılması) tercüme

ye ustalıkla yansıtır. 
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7/54/yi bilin ki yaratmak da, buyurmak da O'nundur. 

11/46 Cevap aldt: O, senin ailenden değildir. Çünkü onun (özü bozuk), işlediği 
iş kötü idi. 

12/90 Onlar: "Ay sahi, sen Yusuf musun?" dediler. 

17/40 Ne taşkm bir söz söylüyorsunuz? 

26/83-85 (Ulu) Tannm! Bana akti ve hikmet bahşet. Doğru dürüstler zümresine 
sok. Sonradan gelenler arasmda adtmt, santmt yükselt. Beni, nimet yurdu olan cenne
te girenlerden ktif 

26/173 On/ann üzerine bir yağmur yağdtrdtk. Aktbetleri kendilerine ihtar olunan
larm üzerine yağan yağmur, ne yaman yağmurdul 

35 Fattr 1 O Her kim, şan ün diliyorsa, (bilsin ki) bütün şan, bütün ün, Allah'mdtr. 
Güzel iyi söz Ona vanr, Ona yükselir. Doğru dürüst işi de kendi yükseltir. Kötü işleri 
gizlice tasarlaytp kuranlar için şiddetli azap vardtr. On/ann bütün kurduk/an kast/ar, 
yok olup gider. 

38/59 Onlar, rahat yüzü görmesinler .. 

83/17-19 Hesap günü nedir bilir misin? Tekrarltyorum (sümme), hesap günü ne-
dir bilir misin? 

d.3. Deyimsel tercüme yapması: 
2/1 O Kalplerinde dert var, Allah da dertlerine dert kattt. 

2/258 kaTir olan donakalmtştt. 

3/66 Ne diye bilmediğiniz şeyler hakkmda çene çaltp duruyorsunuz? 

4/81 Onlar "Baş üstüne" derler .. 

5/94 Allah, kendisinden için için korkanlan bilsin diye. 

7/30 Onlar Allah't btrakarak şeytanlan can ciğer dost (evliya) edinmiş/erdi. 

7/69 Size yaratt!tş itibanyla onlardan fazla boy-bos verdi. 

7/149 Onlar pişman olunca ... 

9/8 Onlar sizi hoş sözlerle memn·un etmek isterler, yürekleri ise bundan çekinir. 

9/128 Size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, zahmete uğramamz ona 
ağ tr gelir, kalbi üstünüze titrer, mürnin/ere karşt esirgeyici, bağtşlaytctdtr. 

11/103 O gün, bütün insanlarm bir arada toplanacaklan bir gündür. O gün, ana-
baba günüdür. 

17/23 Btkttm usandtm (üf) deme .. 46/17 11/gıllah sizden! (Üffin leküma) 

78/22 Bilinmeyen şeyler hakkmda attp tutarlar. 

78/28 Dişini stk, kat/an .. 

18/42 Ellerini uruşturmaya başladt. 
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19/4 (Uİu) Tannm, demişti, kemiklerim ince/di, zay1fladt, saçtm sakalim ağard1, 
apak oldu. (Ulu) Tannm, sana her ne için yalvarmtşsam mahrum olmadtm. 

79/64 Biz (Tanrmm rasülleri) ancak Tann'nm emriyle ineriz .. 

20/60 Firavun arkasmt dönerek (gitti), çevireceği bütün do/ap/an (haztrlad1) topladi. 

20f.1 02 S ura üfürüldüğü gün günahkarlan, gözleri gömgök olarak top/ayacağ1z. 

22/44, 48 Çarpt1m; enseledim. Azab1m ne kadar şiddetli idi.. (40/5, 79 26) 7 
34/33 Onlar, azab1 görünce hepsi de için için pişman olacaklar .. 

35/6 Aldattctfarm en a/dattctst (olan şeytan) Allah hakkmda sizin gözünüzü boya-
masm. 

41/5 Sen işine bak, biz de işimize bakfYoruz. 

56/8 Biri uğur sahip/eridir. Uğur sahipleri ne bahtiyardtrfar .. 

56/83 Can bağaza gelince. 

69/42 O gün, işler güçleşir .. 

70/50 Kur' an, katir/er için iç yarastdlr. 

75/27 Hay1r haytr, ne zaman can köprücük kemiklerine vanr. 

75/29 Bacaklan birbirine dolaş1r. 

d.4. Yanlış anlaşılabilecek ifadelerden kaçınması: 

2/15 Allah da on/ann alaylarmm karştliğmt çarpar. 

3/54 Katir/er suikast hazlrfad!lar. Allah da onlara mukabe/e etti. Hak Teala'nm her r) 
mekr u hileyi gölgede btrakmak hususunda kudretine payan yoktur. 

6/123 Onlar böyle yapmakla ancak kendi başianna çorap örüyorlar .. (Vema yem
kürOne illa bi enfüsihim) 

21/70 Onlar lbrahim'e karşt büyük bir do/ap kurmak istediler. (Ve eradO bihl key
den) 

3/182 Yoksa Allah, hiçbir vecih ile kul/ara gadredici deği/dir/0 

90/4 Muhakkak ki Biz insant zorluklan karşifamak üzere yaratttk/7 

78/33 Kendileriyle yaştt genç, güzel arkadaşlarla yaşarlar.22 

20 Ayette geçen 'zallam' kelimesi çok zulmedici anlamına gelir. Buna göre cümle; Allah çok zulmedici 
değildir, şeklinde tercüme edilirse, O'nun az zulmedici olabileceği anlaşılabilir. Ömer Rıza yaptığı ter
cümesinde böyle bir yanlış anlamaya kapı açmaz. 

21 Biz insanı zorluklar içerisinde yarattık, şeklindeki bir tercüme Yüce Allah'a karşı bir yanlış aniaşılmayı 
gündeme getirebilirdi. 

22 Mealierde 'göğüsleri tarnurcuk gibi kabarmış kızlar' şeklinde çevrilen bu cümle bazı kimselerce müs
tehcen bir ifade olarak algılanmaktadır. Ömer Rıza, yaptığı tercüme ile böyle bir anlamaya kapı arala
maz. 

? 
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d.S. Temel kavramları tefsiri bir tercüme ile açıklaması: 

2/25 Yararlı işler işleyenler .. 71/9 Doğru dürüst işler işleyenler .. 

2/33 Ulusun, yücesin, mukaddes ve münezzehsin .. (Sübhaneke) 

2/121 Onlar ki kendilerine Kitap vermişizdir, ona nasıl uymak lazımsa öylece 
uyarlar. 

2/143 Vasat: Her tarafı denk (hak ve adaleti gözetir, ilim ve amel ile tanınır); şa-
hid: Hidayet alemdarı. 

4/34: Erkekler, kadınlarm destekleyicileridir (kawam) ... 

5/4 Allah'a karşı vazife/erinize dikkat edin. 

20/132 Hayırlı akıbet, kendini (kötülükten) koruyanlarmdır. 

65/2 Allah'a karşı vazifesine dikkat edene, Allah da onu (sıkıntıdan çıkaracak) bir 
mahreç verir .. 

7/176 Dileseydik o kimseyi ayetlerimiz/e yükseltirdik, fakat bu kimse süfliyete sa-
rıldı, hevesine uydu. 

7 7/85 Sana va h yi sorar/ar. De ki: Vahiy, Tanrımın emrindendir. 

35/33, 38/50, 40/8 Onlar, ebediyet uçmaklanna/ ebediyet ocaklarına girerler ... 

45/5 Bunlarda akıllarını işleten insanlar için ibretler vardır. 

63/4 Onlar, sanki esvap giymiş kütüklerdirY 

73/1 Ey.esvabma bürünmüş (risalet yükünü yüklenmiş) adam! 

83/1 Hayır, günaha dadananlann (Füccar) kitabı, zindan içindedir. 

7 07/7 Ve en sakınılmayacak yardımları esirgerler .. 

d.6. Zamirierin muhtemel farklı merciierinden birini tercih ederek tercüme etmesi: 

2/177 Allah sevgisi ile malı vermesi .. 24 

7/202 (Şeytanlarm)kardeşleri (olan kafirler) de onları azgınlığa çekerler, bu yolda 
uğraşmalarını eksik etmezler.25 

23 Hamidullah, ayetin lafzl doğru tercümesinin 'Onlar, elbise giydirilmiş odunlardır olması gerektiğini, 
fakat pek çok mütercimin bunu yanlış yaptığını örnekleriyle anlatır (Bk. Muhammed Hamidullah, 
Kur'an-1 Kerim Tarihi, s. 1 05) Ömer Rıza, yaptığı çevirisiyle aynı yanlışa düşmez. 

24 Ayette geçen zamir, müfessirlere göre mala, vermeye yahut Allah lafzına gider. Buna göre anlam şöy
le olur: Malı sevdiği halde verir/ malı seve seve verir/ malı Allah sevgisiyle verir (Bk. Razi, Tefsir, V, 39-

r-~ 40) Ö. Rıza bu ihtimallerden sonuncusunu dikkate almıştır. -
~yetteki 'hüm' zamiri ile ilgili çeşitli görüşler ileri sürülmüş ve buna göre de ayet farklı şekillerde ter

cüme edilmiştir. Şöyle ki, zamir ayetten önce söz konusu edilen cahillere gider. Buna göre ayetin an
lamı şöyle olur: Cahillerden yüz çevir, müşriklerin kardeşleri ki onlar şeytanlar olup onları azgınlığa sü
rüklerler .. Ikinci görüşe göre zamir bir önceki ayette geçen şeytana gider. Şeytan kelimesi marife olup 
başındaki el takısı cins içindir, dolayısıyla çoğul zamiri n ona gitmesi caizdir. Buna göre anlam şöyledir: 
Şeytanların kardeşleri, onları azgınlığa sürüklerler .. Üçüncü görüşe göre zamir mutlakilere gider, bu-
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43/61 Şüphe yok ki (Kur'an) beklenen saatin ilmidir.26 

d.7. lrab farklılıklarından tercih ettiğini tercümeye yansıtması: 

17/16 Bir kasabayi he/ak etmek istediğimiz zaman, emri m izi (peygamberin diliy
le) onun refah içinde yaşayanianna göndeririz, onlar ise (karş1 gelip) fenalikianna de
vam ed~rler, o kasaba aleyhindeki söz hak olur, biz de o kasabayi hak ile yeksan ede
riz. ıl 

36/35 .. Ki meyvelerinden yesinler. (Bütün bu nimet/er) on/ann ellerinden Çikma
di. Yine şükretmeyecekler mi'!-8 

d.8. Bilimsel açıklamalar ışığında tercüme yapması: 

Ömer Rıza, bilimsel açıklamalarını tefsir bölümünde yapar, ama zaman zaman şu 
örnekte olduğu gibi bunları tercümeye de yansıtır: 

7/54 Sizin Tannmz O Allah'tir ki gökleri ve yeri zamanm aft1 devrinde yaratti. 
(1 0/3, 11 /7) 

d.9. Tercih ettiği rasyonel görüşleri tercümede öne çıkarması: 

Aslında o, bu kabil görüşlere daha çok tefsir bölümünde yer verir. Ama zaman za
man bunları tercümeye yansıttığı da olur. 

12/56 Siz bir müddet bfhuş (baygm) kaldiktan sonra, belki şükredersiniz diye si
zi yeniden dirilttik.29 

Eserin değişik yerlerinden derlediğimiz bu örneklerde bile Ömer Rıza'nın mealin
de kullandığı dilin ne kadar akıcı, yalın olduğu; çevirilerde her iki dilin inceliklerinin na
sıl ustalıkla yansıtıldığı ve Türkçe deyimierin nasıl yerli yerinde ve rahatça kullanıldığı 
açıkça görülmektedir. O, Arapça deyimierin karşılığını, motornot tercüme yerine, 

na göre anlam şöyle olur: Muttaki1erin müşriklerden yahut şeytanlardan olan kardeşleri, onları azgın
lığa sürüklerler .. lbnü'I-Enbari başta olmak üzere bir kısım ilim adamı bu görüştedirler. Bu görüşe gö
re, müşriklere muttaki1erin kardeşi denilmesi, onların nesep bakımından kardeş olmaları, yahut Hz. 
Adem'in çocukları olmaları, yahut da muttakilerin onları kardeş gibi görüp onlara nasihat etmeleri göz 
önünde tutulması nedeniyledir. (Bk. lbnü'I-Cevzi, Zadü'I-Mesir, lll, 31 0-311.) Ö. Rıza, bunlardan ikin
cisini esas almıştır. 

26 Ayette geçen zamir, Hz. lsa'ya gidebildiği gibi, Kur'an'a da gidebilmektedir. (Bk. lbnü'I-Cevzt Zadü'l-
- M esir, V, 3125) Ö .Rıza ikinciyi tercih etmiştir. 

@Ayette geçen 'emerna' kelimesi, bu şekilde okunduğunda 'onlara itaati ernrederiz' veya onları 'çoğal
tırıt anlamlarına gelmektedir. Bir başka kıraatte ise 'onları yönetici yapant anlamında 'emmema' di
ye de okunmuştur. (Bk. lbnü'I-Cevzi, age., V, 18-19) Ö. Rıza da bu ikinci kıraate göre ayeti tercüme 

./~ etmiştir. 
U Ayettek.i. 'ma' kelimesi, hem nafiye hem de ismi mevsul olarak i' rab edilmiştir. (Bk. lbnü'I-Cevzt age., 

V, 16) O.Rıza, onu nafiye olarak almış ve ona göre tercüme etmiştir. 
29 Ayette geçen 'mevtiküm' kelimesi 'ölümün üz' anlamındadır. Kaynaklarda yer alan zayıf bir görüşe gö

re burada söz konusu edilen kimselerin gerçekten ölmeyip baygın düşmeleridir. (Bk. lbnü'I-Cevzi, 
age., 1, 83.) Ömer Rıza, rasyonel bir yaklaşımla da bu görüşü tercih eder ve bunu tercümeye yansıtır. 
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Türkçe deyimlerle ifade etmeye çalışmıştır. Onun çeviride kullandığı 'Doğru dürüst iş, 
m urada erme, kibrine yedirememe, dişini s1kma, can ciğer dost, ense/emek, çene çal
mak, için için korkmak, çorap örme, do/ap kurma, günaha dadanma, aklflanm işleten
ler, gözü keskin, iç yaras1, uğur sahipleri .. ' gibi pek çok ifade bunun açık kanıtıdır. 

Müellifin, tercüme ve tefsirinde kullandığı kelimeler büyük ölçüde günümüz 
Türkçe'sinde kullanılan kelimelerdir. Ancak onlardan çok az bir kısmı bugün kullanım
dan kalkmıştır. Tespitierimize göre günümüz Türkçe'sinde kullanılmayan, yahut çok az 
kullanılan kelimeler şunlardan ibarettir: Agah olmak (uyamk), alayiş (gösteriş), aram 
etmek (dinlenmek), barigah (huzur), berkarar (kararli), b/hOş (kendinden geçmiş), ca
me (giysi), cürsume (kök), encam (son ak1bet), hay1rhah (hay1r isteyenJ hayretbahş 
(ilginç), hevl (korku), hirzJcan (cam gibi sak/ama), hisset (cimrilik), iğtişaş (kargaşa), 

meclub (tutkunJ mentur (iğrenç), menkup (talihsiz), mebhut (şaşm1ş), mev'ut ecel 
(belirlenmiş ecel), muhakkar (hakir), münkat (teslim), müsalemet (banş), müzmahil 
(perişan), nahak (haks1z), nahvet (gurur), nekahet (hastaiJktan sonraki zayifiikJ nekbet 
(talihsizlik), nevmit (ümitsizJ nigehban (gözleyen), pişuva (önder), şad1man (neşeli), 
yave (saçma) vb. 

Ömer Rıza eserinde, Türkçe 'Tanrı' kelimesinin 'Allah' kelimesinin karşılığı olama
yacağını, Tanrı kelimesinin mabud ve ilah kelimelerinin karşılığı olabileceğini belirtme
sine rağmen/0 eserine 'Tanrı Buyruğu' adı verdiği gibi, mealinde özellikle 'Rab', 'ilah' 
kelimelerinin, bazen de 'Allah' kelimesinin karşılığı olarak Tanrı kelimesini bolca kulla
nır. Örnek: "Sizin mabudunuz (ilahükümJ O yegane Tann'd1r (ilah) ki O'ndan başka 
Tann (ilah) yoktu~ Rahman O. Rahlm 0."31 "Bu, Tann (Allah) nezdinde daha dürüst, 
daha makbu/ .. " 32 "Göklerin TanriSI (Rabb), arzm TanriSI, bütün alemterin Tanns1, Al
lah'a hamdolsun."33 "Hak Teala (Allah), asla oğul edinmedi. Onunla başka hiçbir ma
but (ilah) yoktur. Öyle olsayd1 her Allah (ilah) kendi yaratt1klanm a1Jrd1, ilahlarm birta~ 
k1m1 birtak1mma üstün getirdi. Hak Teala (Allah), aniann bütün vasif/anndan yücedir, 
münezzehtir."34 "Gökte de Allah (ilah) olan yerde de Allah (ilah) olan Tann Odur .. " 35 

Bu da onun Arapça kelimeleri mümkün olduğunca Türkçe kelimelerle ifade etme iste
ğinden kaynaklanmaktadır. 

d. Esere Yöneltilen Eleştiriler ve Değerlendirme 
Ömer Rıza Doğrul, Mason olmakla, Masonluğun tesiri altında bir meal ve tefsir 

yazmakla ve Kadıyani mezhebine mensup M. M. Ali'nin etkisinde kalmakla çeşitli ke
simlerce eleştiriimiş ve bu eleştiriler o günün basın yayın organlarına yansımıştır. 

30 B k. Tanrı Buyruğu, 1, 1 O. 
31 el-Bakara, 2/163 
32 el-Bakara, 2/282 
33 el-Casiye, 45/36. 
34 MüminGn, 23/93. 
35 Zuhruf, 43/84. 
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Ömer Rıza, Sebilü'r-Reşad'da yayınlanan bir makalesinde, 'Ekabir i Ulema i lsla
miyyeden biri' diye nitelediği Mevlevl Muhammed Ali'yi 'ingilizce'ye Kur'an'ı tercüme 
ve tefsir eden ilk Müslüman alim' diyerek kutlar ve ondan sitayişle bahseder. Onun se
kiz senede tamamladığı bu çalışmasında çok büyük bir muvaffakiyet gösterdiğini söy
ler.36 

Yinı; bir makalesinde M. M. Ali'nin KadiyanlliğP7 bırakanlardan ve 'Ahmediye En
cümeni lşaati lslam'ı Kur'anlardan olduğunu ve kendisinin tamamıyla Ehl-i Sünnetten 
olduğunu belirtir. Onun 'Peygamberimiz~ 'Kur'an'dan iktibaslar' adlı eserlerini Ingiliz
ce'den Türkçe'ye çevirdiğini ve Türk kamuoyunda takdirler topladığını söyler. M. M. 
Ali'nin Kadıyani olmadığını Kadıyani ileri gelenleri tarafından tespit edildiğini ve eser
lerinde Kadıyanilik akıdesine ve Ehl-i Sünnet akidesine muhalefete rastlanmadığını 
açıkladıktan sonra, kendisinin de ne Kadıyanilerin ve ne de M. M. Ali'nin tesiri altında 
kalmadığını söyler.38 Ömer Rıza'yı'fikirlerini kalemine söyletecek kudrette bir yazar' di
ye metheden ve onun 'Tanrı Buyruğu' adlı çalışmasını 'Mason kitabı' olarak nitelen
dirmenin doğru olmayacağını ve çalışmanın tamamen Mason tesirinden uzak olduğu
nu savunan M. Raif Ogan/9 M. Ali'nin Kadıyaniye ile münasebeti bulunmadığı fikrine 
katılmadığını belirterek, Ömer Rıza'nın tefsirine M. Ali'nin teferruata ait değil, esasa 
dokunan bazı aykırı fikirleri aldığını söyler ve bunlara örnekler verir. Söz gelimi M. 
Ali'nin, Hz. lsa'nın babasız olarak dünyaya gelmediğine, Hz. Meryem'in Yusuf Neccar 
adlı birisiyle evlendiğine, ondan Hz. lsa'dan başka Yakup, Yuşa', Şem'un ve Yahuda 
adlı çocuklarının olduğuna40 dair asılsız fikirleri Tanrı Buyruğu'na alarak, tefsirini yaz
maktaki 'Kur'an namına masal nakletmek, milleti oyalamak ve uyuşturmak değildir' 
şeklindeki asıl maksadına ters düştüğünü belirtir ve adı geçen yorumların yanlışlığına 
işaret eder.41 

Hasan Basri Çantay, Kur'an Meali'nin ön sözünde şunları söyler: 

"Ömer Rıza Doğru! Bey'in 'Tanrı Buyruğu' adlı eseri, şekli, tertibi ve tanzimi itibariyle 
güzeldir. Fakat gerek ayetlerin meallerinde, gerek bu mealierin notlarında sayılamaya
cak derecede hatalar, hatta bazı tahrifler vardır. O eserin Lahor'daki Ahmediyye=Kadı
yanl mezhebi reisi Mevlana Mehmed Ali'nin Ingiliz diliyle yazdığı ve o cemiyetin 'In
şaa-i Islam Encümeni'nin bastırdığı tefsirli Kur'an tercümesinin bir kopyası olduğuna 

36 Bk. Ömer Rıza,'Mevlevi Muhammed Ali ve Himmet i Meşkuresi', Sebiiü'r-Reşad, XVIII, Sayı, 446, s. 44-
45. 

37 Nedvi, M.Muhammed Ali'nin Gulam Ahmed'i 14.asrın müceddidi ve beklenen Mesih olduğunu ka
bul eden bir Kadıyani olduğunu ve tefsirinde Yüce Allah'ın erişilmez gücü ile ilgili mucize ve gaybi iş
leri alelade işlerle yorumlayarak ilhad ve tahrife düştüğünü örnekleriyle açıklar ki bu örneklerdeki fikir
ler büyük ölçüde Tanrı Buyruğu'na da yansımıştır. Bk. Nedvi, ei-KadJYanfve'I-KadJYaniyye, s, 145-156. 

38 Bk. Ömer Rıza,' 'Kadıyanflikten Teberrf Ediyoruz~ Sebilü'r-Reşad, lll, Sayı, 74, s. 374-378. 
39 Bk. M. Raif Ogan, 'Pire için Yorgan Yakılmaz .. ', Sebilü'r-Reşad, lll, Sayı 72, s. 339-341. 
40 Bk. Tanrı Buyruğu, ll, 497. 
41 Bk. M. Raif Ogan, 'Ömer Riza Beyfe Alakası Olmayan Noktalar', Sebflü'r-Reşiid, lll, Sayı 75, s. 388-391. 
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dair merhum Harndi Akseki Bey'in vaktiyle bize gönderdiği mektup elimizde mahfuz
dur."42 

Çantay'ın bu iddiasını aynen aktaran Salih Akdemir, "Bu iddianın ispat edilmesi 
gereken bir husus olduğunu, iddia edildiği gibi eserin Ingilizce asıldan aktarılmasının 
fazla önemli olmadığını, önemli olanın hataya düşmernek olduğunu, böyle bir iddi
anın uzak bir ihtimal olduğunu, çünkü Arapça metne dayanmadan, Ingilizce'den doğ
rudan Türkçe'ye tercüme yapmanın kolay olmayacağını, Ömer Rıza'nın Ingilizce'yi bil
diği için Ingilizce asıldan yararianmış olabileceğini ve bunun da son derece tabii bir 
şey olduğunu .. " söyler.43 Nitekim M. M. Ali'nin 'Translation of The Holy Quran' adlı 
çalışmasıyla 'Tanrı Buyruğu'nun karşılaştırılmasında, her iki eser arasında şekil ve muh
teva bakımından pek çok benzeriikierin olduğu tespit edilmiştir. Doğrul, bu alıntıları 
bazen zikretmiş, bazen ise hiç zikretmemiştir.44 Buna rağmen Tanrı Buyruğu'nun M. 
Ali'nin eserinden hacim bakımından daha fazla olduğu düşünüldüğünde, tamamen 
kopya olduğunu söylemek tutarlı değildir. Özellikle eserin meal bölümü, Ömer Rı
za'nın Türkçe'yi kullanmadaki yetkinliğini açıkça ortaya koymaktadır. Akdemir, Tanrı 
Buyruğu ile ilgili olarak da şunları söyler: Ö. R. Doğrul'un tercümesi, kendinden önce
ki tercümelere nispetle büyük bir tekamül kaydetmiştir. Ancak onun tercümesi de ha
talardan hali değildir. O da birçok ayetin tercümesinde hataya düşmekten kurtulama
mıştır. Her şeye rağmen Ö. R. Doğrul'un tercümesi, yine de kendisinden yararlanıla
cak bir tercüme özelliğini hala sürdürmektedir ... " Akdemir bu değerlendirmesinin ar
dından tercümedeki bazı hatalara dikkat çeker.45 

Bu noktada söylenenleri özetleyecek olursak, Ömer Rıza adı geçen çalışmasında 
pek çok çağdaş Doğu ve Batılı bilim adamından yararlandığı gibi M. Mehmed Ali'den 
de yararlan m ış, onun görüşlerine eserinde yer vermiştir. Ömer Rıza'ya göre M. M. Ali, 
Ehl-i Sünnet camiasının dışında değildir. Ömer Rıza, bu çalışmasında geleneksel söy
lemlerin dışında kimi akılcı yaklaşımiara yer vermiştir. Bilimsel yaklaşım açısından 
Ömer Rıza'nın tartışılan Mason olup olmadığı konusu ile, Tanrı Buyruğu adlı çalışma
sını ayrı değerlendirmek gereklidir. Ömer Rıza'nın çeşitli eleştirilerin hedefi olmasında, 
öncelikli olarak şu maddeler göze çarpmaktadır: 

1. Onun politikaya atilmiş olm~s1: Ömer Rıza, 14 Mayıs 19 50 seçimlerinde Kon
ya milletvekili olmuştur. Çok partili demokratik hayata geçişin gerçekleştiği bu dö
nemde Türkiye'de şimdikinden daha fazla politik çekişmelerin, sürtüşmelerin ve ku
tuplaşmaların olduğu bir gerçektir. Ömer Rıza da bu çekişmelerden nasibini almıştır 
diye düşünüyoruz. 

2. Basm yaym işleriyle uğraşmasi: Ömer Rıza, ömrünün büyük bir bölümünü ba
sın hayatında, hem de ön saflarda geçirmiş bir _kimsedir. Sürekli olarak/ basın hayatın-

42 Hasan Basri Çantay, Kur'an-I Hakim ve Meal-i Kerim, 1, 7. 
43 Bk. Salih Akdemir, Cumhuriyet DönemiKur'an Tercüme/eri, s. 47-48. 
44 Bk. Kuloğlu Rukiye Öner, age., s, 115-151 . 
45 Bk. Salih Akdemir, age., s. 47. 
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da yazılar yazan/ gazete ve mecmualar çıkaran aktif bir kimseyi sevenler ve destekle
yenierin olacağı gibi/ ondan ve yazılarından hoşlanmayanlar ve onu eleştirenierin de 
olması medyatik olmanın kaçınılmazlarından olsa gerekir. 

3. M ason olup olmadiğ I konusundaki tartişmalar: Ömer Rıza/ hayatında m ason 
dernekleriyle doğrudan ilişki içerisine girmiştir. Onun 11Ana Davalarımız ve Prensipleri
mil adıyla Kültür Muhipleri mahfilinde verdiği konferansın basılı metninde/ masaniu
ğu ahlaki bir müessese olarak gördüğünü/ her masonun bir din sahibi olması gerekti
ğini/ milleti ahlaki düşüşten bu cemiyetin kurtaracağını iddia etmesi/ masonluğa bakış 
açısını göstermektedir.46 Günümüzde olduğu gibi geçmişte de1 şeyhülislamından

47 

şeyhzadesine1 siyasetçisinden ekonomistine pek çok meşhur kişi masonlukla ilgilen
miş/ yahut çeşitli sebeplerden dolayı kendisini masonlukla ilgilenme zorunda hisset
miŞ1 örgütün kimi faaliyetlerinde rol almış/ yahut da masonlukla bir ilgisi olmadığı hal
de masonlukla itharn edilmiştir. Bu sebepler arasında kişisel ve toplumsal hizmetlerde 
dernek imkanlarından yararlanma/ birtakım payeler elde etme/ bir yerlere gelme gibi 
şeyler sayılabilir. Ömer Rıza/nın adı geçen derneklerle ilişkisini bu bağlamda değerlen
dirmek gerekir. Üstelik Masonluk gibi teşkilatların o dönemlerde/ bugünkü kadar de
şifre edilmediği de bir gerçektir. Onun bu ilişkisi1 çeşitli eleştirilere neden olmuşsa da1 

onun Tanrı Buyruğu başta olmak üzere Kur/an çalışmalarında masonluğun etkisinin ol
duğunu söylemek mesnetsiz bir iddiadan öteye geçmez. 

4. Eserlerinde Doğu ve Bati kaynaklarmdan yararlanmiş olmasi: Ömer Rıza/ Doğu 
kaynakları yanında Batı kaynaklarını da çok iyi bilen/ onlardan yararlanan bir ilim ada
mıdır. O müsteşriklerin Islam/ın leh ve aleyhinde söylediklerini yakından izlemiş ve on
ları eserlerinde değerlendirmiştir. Onun bu çok yönlü araştırmacılığı1 tek yönlü çalışan
lar tarafından eleştirilmesine neden olmuştur. 

5. Geleneksel söyleme aykm olarak kimi akiiCJ yak/aşimfarda bulunmasi: Ömer Rı
za/ yetiştiği ve ilgilendiği ilmi muhit ve birikimin etkisiyle mezhebi saplantılardan uzak 
bir şekilde/ rasyonel ve objektif yaklaşımlarda bulunmaktan çekinmemiştir. Ömer Rı
za/nın eserini yazdığı dönem akılcı yaklaşımiara ağırlık veren bir dönem; eserini yazar
ken başvurduğu kaynaklar da daha çok akli yaklaşımları öne alan çalışmalardır. Şöyle 
ki1 Islam toplumu çok büyük siyasi ve sosyal serancamelerden çıkmıştır. Bu meyanda 
geri kalınışın sebepleri arasında yanlış din anlayışı/ tartışmaların temel noktasını oluş
turmaktadır. Hızlı gelişim ve değişim süreci ile iç ve dış saldırıların içerisinde bocala-

46 Bk. Uzun Mustafa, agm., DlA, IX, 490. 
47 Bir örnek verecek olursak, son Osmanlı Şeyhülislamiarından Musa Kazım Efendi, farrnason olmakla 

suçlan mıştır. Nitekim onun azlinden sonra tekrar meşihata tayini teklif edilince Sultan Reşad sabık şey
hülislama, Musa Kazım Efendi'nin önceki meşihatında farmason olduğuna dair Saraya pek çok mek
tuplar geldiğini söyleyerek teklifi kabul etmemiştir. (Bk. Türkgeldi Ali Fuad, Görüp /şittiklerim, s. 122.) 
Oysa bu söylentilerden bir hayli rahatsız olduğu anlaşılan Musa Kazım Efendi, kendisi yayınladığı be
yannamesinde "Islam dinine muhalif olup da bana isnat olunan her bir mezheb veya rnesleği kemal
i şiddetle reddederim" diyerek bunları tekzip etmiştir. Bk. Sırat-ı Müstaklm, 'Beyanname', Sayı169, s. 
197-198. 
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yan entelektüel kesimin kafası bir hayli karışık gözükmektedir. Işte Ömer Rıza böyle bir 
dönemde eser vermiştir. Her müellif ve müfessir gibi, Ömer Rıza'nın yaşadığı mu h it ve 
şartların bu temel özelliği çalışmasına yansımıştır. Çalışmalarının fıkhl bir çalışma ol
mayışı da, onun çalışmalarında mezhep ayrımı yapmadan çeşitli görüşlere yer verme
sine neden olmuştur. O, kendi sistematiğine uygun görüş ve anlayışları sahiplerinin 
mezhebine ve hatta dinine bakmadan eserlerinde yer verebilmiştir. Bu da onun bu ko
nuda birtakım eleştirilerin hedefi olmasına yol açmıştır. Bu meyanda o, Kadıyanilikten 
etkilenmekle suçlanmışsa da, Ömer Rıza kendisinin Ehl-i Sünnet olduğunu ve Kadıya
nilikten etkilenmediğini beyan etmiştir. Bu yüzden Ömer Rıza'yı, mesnetsiz yaftalarla 
karalama yerine; onun bilime ve yeniliğe açık akılcı bir aydın olduğunu söylemek da
ha yerinde bir tespit olur diye düşünüyoruz. Kaldı ki Ömer Rıza'nın eserinde yer ver
diği pek çok görüş Mutezile ilim adamları başta olmak üzere pek çok kişi tarafından 
çok önceden söylenmiş olup ilk defa ortaya atılan şeyler değildir. 

6. Bu söylenenlere şu da eklenebilir: Bizim geleneğimizde dini alanda yazıp çizen
leri n, kişisel amel hayatları toplum tarafından izlenir ve özel yaşayışlarına göre birta
kım değerlendirmeler yapılır. Bu değerlendirmeler, o kişilerin çalışmalarını değerlendi
rirken de etkili olabilir. Ömer Rıza'nın da bazı kişisel zaafları onun yukarda zikrettiği
miz bir kısım eleştirilere maruz kalmasına neden olmuş olabilir. Örneğin onun alkol al
dığına dair söylentiler haklı olarak malzeme konusu yapılmıştır. 

Sonuç olarak Ömer Rıza Doğrul'un Tann Buyruğu adlı çalışması, birtakım eleşti
riler yanında; Türkçe'yi güzel kullanma, ayetleri bütüncül bir yaklaşımla ele alma, su
re girişlerinde've gerekli görülen yerlerde sistematik bir biçimde tarihi bilgi, kavram 
bilgisi verme, Kitab-ı Mukaddes'ten yaptığı alıntılarla Kur'an bilgileri karşılaştırma, 
müsteşriklerin Islam aleyhindeki yanlış ve hatalı açıklamalarına cevaplar verme, tartış
malı kimi konulara akılcı bir yaklaşımla açıklık getirme bakımlarından hala önemini yi
tirmemiş güzel bir çalışmadır. Ne var ki Ömer Rıza'nın bu çalışması Türk kamuoyun
da, daha sonra yazılan ve pek çok noktada benzerlikler gösteren, hemen hemen aynı 
hacimde olan M. Esed'in Kur'an Mesajı kadar yankı bulmamıştır. Oysa Tanrı Buyruğu, 
hem daha önce yazılmış ve hem de Türkçe te'lif bir çalışmadır. Yine Ömer Rıza'nın en 
fazla eleştirildiği nokta olan, onun Muhammed Ali'nin tefsirinden yararianmış olması 
M. Eed'in Kur'an Mesajı için de söz konusudur. Nitekim o da aynı kaynaktan yararian
mış ve bunu yer yer belirtmiştir.48 Bu itibarla bugün yapılması gereken, Tanrı Buyru
ğu'nun tüm baskılarını esas alarak, yazım hatalarma son vererek, zengin bir indeks ve 
lügatçe ve mealle sayfa tutar bir Kur'an metni ile birlikte eseri yeniden Türk okuyucu
suna sunmaktır. 

48 Örnek için bk. Esed, Kuran Mesajı, I 283-284. 
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