
Eserleri. 1. Kur'an-ı Hakim ve Meal-i 
Kerim. Hasan Basri Ça ntay'ın en önem
li eseri olup açıklama lı bir Kur 'an tercü 
mesidiL Kitabın önsözünde mütercim. 
Kur'an gibi her yönüyle eşsiz olan bir 
eserin tercüme edilmesinin güçlükleri
ni dile getirdikten ve yayım ianm ı ş bazı 

Türkçe tercümelerin değerlendirmesini 

yaptıktan sonra kendi tercümesinin özel
liklerini on üç madde halinde sıra lamış

tır. Eserin hemen her sayfasında bol dip 
notları vardır. Yer yer ayetlerin tercü
mesi hacmine ulaşan dip notu açıklama
larında genellikle Zemahşeri, Razi. Bey
zavi. Celaleyn, Medarik ve Hazin tefsir
leriyle güvenilir hadis kitapları ve Arap
ça sözlükler kaynak olarak kullanılmış
tır. Burada ayetlerin tercümesinde ter
cih edilen manaların kaynakları göste
rilmiş, farklı anlayışiara dayanan anlam
lar kaydedilmiş, Kur'an - ı Kerim'in daha 
iyi a nlaşılması amacıyla açıklayıcı ve des
tekleyici bilgiler verilm iştir. Önemli ko
nular hakkında fazla bilgi edinmek is
teyenlere de mütercimin takd irle yadet
tiği Elmalılı'nın Hak Dini Kur'an Dili 
ad lı tefsiri tavsiye edilmiştir. Kur'an-ı 

Hakim ve Meal-i Kerim "harfi" bir ter
cümedir. Karşılığı Kur'an ·ın metninde 
bulunmayan kelimeler. tercümeyi güzel
leştirrnek maksadıyla da olsa meale alın

mamış, önsözde de beli rtildiği gibi ma
ziye muzari. muzariye mazi, isme fi il. fi 
ile isim manası verilmemeye özen gös
terilmiştir. Bu şekilde bir yandan elden 
geldiğince metne bağlı bir meal ortaya 
konmak istenirken öte yandan çok sık 
yer verilen parantez içi kelime ve cüm
leciklerle mananın daha iyi anlaşılır ol
ması amaçlanmıştır. Ancak bu ölçüde pa
rantez içi uygulamasının gerekli olma
dığını. bunun ifadenin akıcılığını bozdu
ğunu ve okuyucuyu yorduğunu söylemek 
mümkünse de gerek bu ifadelerin ge
rekse onlara ait dip notlarının özellikle 
araştırmacılar için faydalı olduğu şüphe
sizdir. Eserin 1. cildinin sonuna üç cildin 
konularını içine alan bir indeks eklenmiş
tir. Yıllarca süren bir emeğin. iman. sa
bır ve ilmi titizliğin ürünü olan Kur'an-ı 
Hakim ve Meal-i Kerim Türkçe Kur'an 
tercümeleri alanında yeni bir çığır aç
mı ştır. Bu bakımdan yayımından sonra 
yapılan Türkçe Kur'an tercümesi faali
yetlerinde kendisinden müstağni kalı

namadığını ve alanında henüz aşılama
mış eser niteliğini koruduğunu belirtmek 
lazımdır. Kitap ilk defa 1953 'te İstan
bul'da üç cilt halinde neşredilmiş, daha 
sonra da birçok baskısı yapılmıştır. z. 

Kırk Hadis ve Mealieri (her birinde on 
adet kırk hadis bulunmak üzere üç cilt, is
tanbul 1956-1962). 3. Fıkh-ı EkbertAn
kara 1954). Ebü Hanife 'nin el-Fıkhü'l
ekber adlı risalesinin tercümesidir. 4. 

Akifname !Mehmed Aki{, istanbul 1966) 
Mehmed Akif'in ölümünü takip eden 
günlerde adeta bir hatıra 1 armağan ki-' 
tabı olarak yayımlanmak üzere hazırla

nan, fakat bazı sebeplerle basılamayan 
eser. yazarının vefatından sonra oğlu ta 
rafından neşredilmiştir. Akiiname, Meh
med Akif ile Hasan Basri Çantay'ın or
t ak dostu Mahir İz'in eseri takdim eden 
kısa bir yazısının ardından Nurettin Top
çu'nun "Akifnameye Dair" başlıklı. Akif'i 
ve eserlerini felsefi. özellikle de tasav
vufi bir değerlendirmeye tabi tutarak 
bunların değerini ortaya koyan bir yazısı 
ile başlamaktadır. Çantay eserini. Meh
med Akif'in hayatı. şahsiyeti ve edebi 
hüviyeti hakkındaki kendi fikir ve hatı 

ralarını devrin edip ve yazarlarından ak
tardığı bilgilerle destekleyerek meyda
na getirmiştir. Akif'in Safahat dışında 
kalmış şiir ve nesirlerinden örneklerle 
zenginleştirilen kitabın bir özelliği de şa
irin ölümü üzerine devrin gazete ve mec
mualarında ç ıkm ış yaz ı lara yer vermesi
dir. Eser ayrıca, şairin yakın arkadaşı sı 

fatı ile Çantay'a yazı lan taziye mektup
larıyla Akif'e dair bilgi ve hatıra nakle
den. onun bilhassa sanatı ve edebi kişi
liği hakkında değerlendirmelerde bulu
nan pek çok edebiyatçının mektubu ya
nında vefatı dolayısıyla kaleme alınmış 
mersiye ve tarih manzumelerinden bir
çoğunu da ihtiva etmektedir. s. "eş-Şe
kafetü'l- İslamiyye fi ' l- menatıkı't- Tür
kiyye" . Türkler' in müslüman oluşları, is
lam kültür ve medeniyetine hizmetleri 
ve bugünkü Türk dünyası hakkında bil
gi veren uzun bir makale olup çeşitli ül
kelerde İslamiyet'in durumunu konu alan 
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Islam the Straight Path adlı derleme 
eser içinde yayımlanmıştır (n ş r . K. W. Mor
gan, New York 1958). Aynı makale, eserin 
Mahmüd Abdullah Ya'kub tarafından el
İslam es - sıratü'J-müstakim (Bağdat 19631 
adıyla yapılan Arapça tercümesinde de 
yukarıdaki isim altında yer almıştır (ll. 
47-101) 

Çantay'ın bunlardan başka Mektepli 
Yavrularıma (Balıkesir 19221. Müslüman
Iıktu Himaye -i Etfal (Ankara 13411. Ül
kü Edebiyatı (Balıkesir 19391. Zekcl De
meUeri (Balıkesir 1939, istanbul 1962). 
Kara Günler ve İbret Levhaları ( istan
bul 19641 adlı eserleri de vardır. 

Hasan Basri Çantay'ın şiirleri Mürşit 

Çantay tarafından Babamın Şiirleri adıy
la neşredilmiştir (istanbul 1964) Basıl

mamış eserleri de şunlardır: Türk Sav
ları, İslam'da Cihad ve İdman, Diva
nü Jugati't- Türk Tercümesi (tamamlan
mamı ş). Kalendername (fikri ve felsefi 
denemeler). İstimlak Kanunlan ve Şerh
leri, Ticari İkrar, Şifa-i Şerif Tercümesi. 
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Yozgat'ta XVIII. yüzyılda 

L Batı üslubunda inşa edilen cami. _j 

Şehrin merkezi bir yerinde. Cumhuri 
yet Meydanı yakınında İstanbulluoğlu 
mahallesinde bulunan yapı, halk arasın
da Büyük Cami veya Ulucami diye anı l 

maktadır. Kesme taştan i nşa ed i lmiş olan 
cami iki ayrı yapı evresi göstermekte
dir. " İ çeri cami". denilen ve binanın gü
ney parçasın ı teşkil eden bölüm. harimin 
orta kapısının üzerindeki iç kitabeye gö
re Bozok sancağı valisi Çapanoğlu Mus
tafa Bey tarafından 1193 ( 1779) yılında 
yaptırılmıştır. Bu bölüme kuzeyden ek
lenmiş olan ve "dışarı cami " diye anılan 
mekan ise günümüzdeki giriş revakına 
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açılan kapı üzerindeki kitabeden anla
şıldığı üzere Mustafa Bey'in kardeşi Sü
leyman Bey tarafından 1208'de ( 1793-
94) inşa ettirilmiştir. Caminin elde bu
lunan vaktiyelerinden ilki, banisi Mus
tafa Bey'in 1 Muharrem 1195 (28 Aralık 
1780). diğeri kardeşi Süleyman Bey'in 
23 Safer 1208 (30 Eylü l 1793) ve oğlu 
Abdülfettah Bey'inki ise 19 Receb 1212 
(7 Ocak 1798) tarihlerini taşımaktadır. 

Binanın esasını oluşturan güney bölü
mü dikdörtgen planlıdır. Harimin büyük 
bir kısmının üzeri, iki kalın fil ayağı ve 
üç duvar üzerine istinat eden 15,1 S m. 
çapında bir kubbe ile örtülmüştür. Ge
çiş elemanı olarak dört köşeye birer 
tromp yerleştirilmiştir. Harimin kuzey 
kısmında. bu kubbe altı rnekanına hazır

lık teşkil eden enlemesine dikdörtgen 
bir bölüm bulunmaktadır. İki kemerle 
üç bölüme ayrılmış olan bu mekanın üst 
katı mahfi! olarak düzenlenmiş, üzeri 
ise iki yanda birer küçük kubbe, ortada 
aynalı tonazla örtülmüştür. Önceleri içe
ri caminin son cemaat yeri iken ilave 
mekanla bitişince fonksiyonu değişen 

dikdörtgen bölümün üzerinde de bu ör
tü sistemi aynen tekrarlanmıştır. 

Dört çifte sütun ile. bağlantılı olan siv
ri kemerler, dışarı cami denilen üç bö
lümlü diğer mekana açılır. Bu bölümler
den yanda yer alan iki tanesi birer kub
be. ortada bulunanı ise bir aynalı to
nozla örtülmüştür. Bu mekan da dışarı
ya üç kapı ile açılmaktadır. Caminin ku
zey cephesinin önünde, iki basamakla 
inilen uzunlamasına bir seki yer almak
tadır. Cümle kapısının önündeki, tekne 
tonozlarla bir kubbeciğin örttüğü, sekiz 
sütun tarafından taşınan ve son cema
at yeri görevi yapan revak daha geç bir 
tarihte eklenmiştir. 

Yozgat Capanoğlu Camii 
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Camii'nin 

planı ve 

minberi 

Aslında içeri camiye ait olan ve bu se
beple batı cephesinin ortasında kalmış 
bulunan minaresi tek şerefelidir. Doğu 
cephesinde buna simetrik durumda yer
leştirilmiş kare planlı. kubbeli mekan 
ise Çapanoğulları ailesine ait türbe olup 
girişi caminin içinden sağlanmaktadır. 

iç süslemesi ve mimari aksarnı ile Ba
tı sanatı etkisini taşıyan bu yapı, Türk 
baroğunun Anadolu'daki en önemli ör
neklerinden birini teşkil ederse de aynı 
üsiOptaki İstanbul yapıla rına göre daha 
sadedir. Kubbe kasnağındaki ağırlık ku
leleri ve "S" şeklindeki payandalarda bu 
etki fazlaca hissedilmezse de yapının 

içinde kuwetli bir şekilde kendini belli 
etmektedir. Taçkapının çevresinde renk
li mermerle işlenmiş akantus (kenger) 
yaprakları. istir idye nişleri, ovaı . kaba
ralar. sert hatlı '"C" ve '"S" kıvrımları ile 
gölge -ışık etkisi kuwetli olan zengin bir 
düzenleme mevcuttur. Çifte sütunla
rın sarımtırak renkteki mermerden ya
pılma başlıkları. iyon tarzında kıvrım

ları olan (sepet şekli ndeki kompozit) baş

lıkları hatırlatmaktadır. Harim duvar
ları ve fil ayakları. damarlı mermer gö
rünüşünü verecek şekilde boyanmıştır. 

Bej, kirli beyaz ve yeşil mermerden i ş

lenmiş olan mihrabı iki yandan çifte sü
tunlarla sınırlanmış, taç kapıdaki zen
gin süsleme burada da tekrarlanmıştır. 

Aynı gösteriş ve zengin kompozisyon, 
renkli mermerden çok dekoratif bir şe
kilde işlenmiş olan minberde de görül
mektedir. 

Cami bu taş süslemelere ilaveten ka
lem işleriyle peyzaj ve natürmortlardan 
oluşan tasvirlerle bezenmiştir. Yapılan 

son onarımlar bu kalem işlerine zarar 
vermişse de özellikle mahfilin kubbe ve 
tonozu içinde çiçek, kıvrık dallar ve yap
raklardan meydana gelen barok tarzın-

da süsleme orüinal kalabilmiştir. Ayrıca 
mahfi! tonozunda barok süslemeli çer
çeveler içine alınmış panolarda cami tas
virleri ve çeşitli meyvelerden oluşan re
simler vardır. 

Harimin ilk pencere sırasının üst se
viyesinde. lacivert zemin üzerine beyaz 
renkte girift bir nesihle yazılmış Fetih 
süresi, üç duvar boyunca bir şerit halin
de uzanmaktadır. Toplam elli dört pen
cere ile aydınlanan yapının her iki bölü
mü de oldukça ferahtır. 

Geniş bir avlunun içinde yer alan ca
minin şadırvanı kuzeybatı köşesinde. ka
lan eski parçaların da kullanılmasıyla ilk 
yapısını hatırlatacak şekilde yeniden in
şa edilmiştir. Abdest muslukları cami
nin kuzey duvarına bitişik olup üzeri sü
tunlu bir sundurma ile örtülüdür. Hazi
re, içeri camiyi hemen hemen dışarıdan 
üç yönden kuşatır. Yüksek bir duvarla 
çevrilmiş olan avlunun doğudan ve batı
dan kapıları bulunmaktadır. Bugün ca
minin tamamı bakımlı ve ibadete açık 
durumdadır. 
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