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. Yazan 
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Tercüme 
Dr. İhs~ Süreyya SI~ 

(Bu makale, Polanya dilinde çıkan,. Cracovie ZNAK'ı gazete- · 
sinin Rdk. XXV, Luty (2), 1973, no: 224, s .. 276-281, sayısında ba
sılmış olup, ya~arı bir İslam alimidir. Makalenin Fransızca ter
cümesini genç bir Yarşovalı almı olan A!hmed M. Stasiak'a borç
luyuz. Fransızca . baskısını yapan naşirin notu). 
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ilmi ve edebi yönden iyi sayılabilecek bir Kur'an-ı Kerim ter-. 
oi1mesine sahip değiliz, Bu gaıyeye ulaşırnak için, Pr:of. J~sef Bie
lawsıki hlam'ıİı Mukaddes Kitaibı'İıın tercümesi üzerinde çalışmak~ 
tadır. Kur'an-ı Kerim'in Poionya diline tercfune.si i1k defa: ve. tam 
olarak ·bir Tatar olan. Jari Murza Tarak Buczacki tarafından 1858 ; 
de. V~rşova',da gerÇekleştirilmiştir ki, bu da bulunm·ayacak dere-, 
cede nadirdir. Maalesef bu tercümede çok fazla· hatalar vardı. 

Siliiya ve Pomeranie (2) müsteşriılderinin J;>olonya'da Kur'an'a 
karşı ilg( ve merak duymaları, XVII. yüzyılda başlaniıştır. Bu, 
Şark milletleri karŞısinda t_akınılan ilmi tutumun delillerinden 
birisiydi ·ki, Avrıupa kültürünün «üstünlüğü»nü kabiıl eden görüş
lere karşı çıkıyordu. Latinceden başka, aramice, ibranice, arapça 
ve diğer Şark dilleri de tedris ·ediliyordu.· Bu bakımdan, klasik 
arapçanın temeli olarak kabul edilen Kur'an'la ilgilemnenin hay
ret verici bir tarafı . ydktur. Özellikle Protestan çevreleri, İncil 

(1) Bu makale, France·- Islam dergisinin, 126-130. sayısında «De l'Histoire 
de la traduction du Coran en Pologne» adı a:Itında yayınlanmıştır. 
Paris, Aout- Decernbre· 1977. 

(2) Silizya ve Porneranie, Polanya'da iki bölgenin adıdır. 
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üzerindeki araştırmalar açısından Sarrni di1lerinin öğrenimine bi.i
yüik ehemmiyet veriyorlardı. 

Kur'an-ı Kerim'in laıtince olarak, «I'llıter;pretartio Aleorani cum 
scholii» adı altında ilk açıklamalı tercümesi, aynı zamanda ilık defa 
yazılan ve 1636 'da Roma'da basılan arapça el kitaıbının ya~arı olan 
Frandscain Wroclaw- Dominik Slazak tarafından yapılmıştır. Sla
zak, Roma'da College Oriental:da arapça dersi ,;eriyordu. Kur'an-ı 
Kerim'in bu tercümesi, Paıpa VI. Alexandre':m yasaklaması üzerine 
basılamadı; ve ancak 1883 yılında n.eşredilebildi. Bir başka Siliz
yalı ~üsteşrik ve bir papazın oğlu olan Wroclav'lı Anıdrzej Acolut
hus, 1701 de Berlin'de «Al Co:ranica sive specimen PJcorimi Quad
rilinguis arabici, turcici, latini» cı.dı altında yaptığı Kur'an tercü
mesinin bir parçasını neşretti. 

Porneri'de Şa~k'la ilgili öğrenim, daha XIX. yüzyılın başından 
beri sar-k dilleri bölümü olan, Gdansk'ın Akademik Enstitüsünde 
(l'Im;.titut Academique de Gdaıisk} gelişiyorıdu. 1721 yılında, Po
meri'li müsteşrik Michal Boguslaw Ruttich'in latinceye çevirdiği 
Kur'an tercümesini Rostoak'ta bastırma teşebbüslerine · girişiidiyse . 
de bu eser t8mam1anamamışt1r. Jan Reychman'ın zannettiği gibi, 
Ruttiah Kur'an'ı laünceye değil, paloneaya tercüme etmişti. 

Surelerden biri; asıl diFnde (yani arapça) olarark onun, 1714 
de Thom'da «Orationes duae auspicales de machiavelisimo Mu
haımmedis in excogirtando. et propaganda religionem suam» adı 
altında basılan eserinde neşredildi. . 

XVII. yüzyıl Polo:p.ya soy kü-qiğü bilgini (.genealogue) olan 
Kacper Niesieoki' de ilginç bir biLgiye rasthyoruz. Ona göre; Kra
liyet Şanısölyesi Piotr Starkowiecki'nin tercümanı, XVII. yüzyılda 

· Kur'an'ı paloneaya tercüme etmiş, faıkat ölümü, onun bu tercü
ıneyi neşretrriesine imkan bırakmamışıtı. 

Şimdi de ·vilna'ya geçelim ki, XIX. yÜzyılın başmda orada · 
Sark'la ilgili araştırmalar üzerinde, çok faal bir meJ.-kez vardı.· 
Burada, ihranice ·profesörü Szyrnon Feliks Zulawski'yi. zikr etmek 
gerekir. O, arapçayı da o derecede iyi biliyordu ki,· Kur'an'ı okuya
biliyor, ve arapça asıl metinle beralber, palonca teroilmes:iın.i neş
retmek istiyordu. J oseph Sekows[d de1 Kur' an:ı Kerim tercümesi 
üzerinde çalışanlardan biridir. 0,. arapçayı fevkalade biliyor, ve 
Vilna Ünivers1tesi'nde Cıkurulması istenmiş olan) Şark E~stitüsüne 
(I'Institut Oriental) profesör olacaktı. 1840 yılında Kur'an'ın fran-' 
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sızca terci.iırnesini neşreden Vavşovalı müsteşriklerden Wojciecb 
Kazınirski'yi de unutamayız .. 

Polanya'da Kur'an-ı Kerim tercüme tari:hinden söz· edilince, 
Polonyalı müslüman Tatarlarin rolfu;ıü de unutairıayız. Bunlar, asır
lardan beri, eski P~lonya Cumhuriyeti'nin doğu böLgelerinde yaşar, 
ve Türk asıllıdırlar. Bu~, Polonya:'nl.n KJuzey-doğusunda (Bi8lys
toJ.<.'a yakın) yaşay'a:rı Tatarlar, atalarindan, küçümsenmiyecek de
recede. zengin bir literatür ve özellikle elyanmaları mirası almış
lard:ı:r. Yüz seneden daıha fazia bir müddetten beri, bunlar ilmin 
dikkatini çekmektedirler. Arapça, polonca, bie1orusça (3), nCI'diren 
rusça ve bazan da· türkçe metinleri olan bu elyazmalarının diliyle 
i1gİleniliyovdu. Bu dil çeşitlerinin meydana gelmesi için, bir· çok 
faıktör rol oynamıştır. Asirlarca evvel vatanlarından ayrılmış olan 
Tatarlar, zamanla ana diNerini (çoğunluğu tfur1kçey;di) ka:vıbetıniş

ler ve poılonca ile bielorusçayı kullanmışlardır. Bu diller onların 
lirteratüırüne girmiş, fakat arap harflerini kullanmaya devam et
ınişlerdir. Onlar, dinleriyle beraber, ibadet dillerine (yani arap
çaya) ait bilgiyi de korumuşlardır. 

Bu dilin (yani çırapçanın) Polanya müslümaniarına sayrsız 

faydaian o1mu~; onların müslüman. kalabilmelerini ve İslam Dün
yası ile olan ilişkiyi kaybetriıemelerini sağlamıştır. Tatar litera
türünün değerli bir kısmı da, özellikle palonca ve bielorusça'ya 
tercüme edilen K1N"'an tercifuıeleridir kıi, bunlara «tefsir» diyor
lar. Şunu da hatırlatalım ki, Şark İ,slam ülkel'erindeki tefsider de 
asıl metnin muhrtevasına uygun olması gereken yarıdırncı tercüme
lerden başka bir şey değildir. ! Polanya · tefsirleri, palonca ve 
bielorusça -arap hat1eriyle- Kı.ı:r'an metni üzerinde, satırlar altına 
yazılmış tercüme ve açıklamalan iJ:?.tiva eder. 1890 tarihini taşıyan 
böyle bir tefsir, 2. Dünya Savaşı'ndan evvel Polanya Cumhuriye
ti'nin Vilna',daıki Müftülüğünde bulunuyordu. Aynı şekilde Jan Pol
torzcki'nin eseri olan, 1843 tariıhli Lacho-wicze tefsirini de gördÜıle 
Anıtani Antonovitch, «Bielorrosskiye tiexty pissannye avabskim 
pismom (Arap harfleriyle yazılm:ı,ş bielorusça metinler), Vilna 
1968 » adlı eserinde, üç tefsivden baıhsetme!ktedir. 1788 tefsirlerin
den biri, Vilna Üniversitesi Kütüpihanesindedir. XVIII. yüzyılın ilk 
yarısı ve XIX. y;iizyılın başına ait diger iki tefsir de .Leningrad Üni
vevsitesi Kütüphanesinde buh:inma:k~adır. Maciej Konopacki 1961 

(3) Bielorusça, Polanya'nın doğusunda «Beyaz Rusya» denen bölgenin 
dilidir; 
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yılında Kruszyniany'de 1900 ta.rihini taşıyan palonca bir Kur'an 
tercümesinin elyazmalarını buldu. Bu tercüme~ K!ruszyniany imaım 
Jozef Koryclct tarafından yapılmıştır. 

1830 da Vilna'da, Jo'Zef SobolewsJ_ct'nin «Wyklad Wiary Machn
metanskiej czyli Islams.kiej» (İslam imanı üzerinde bir araştırİna) 
adlı eseri bası:ldı. Kendi dindaşlarının İslam ibadet metinlerinin 
muhtevasından tamamen ha!bersiz oldukları endiŞesinde olan ya
zar, okuyuculara İslam'ın erkanını açıklıyor ve paloneaya ter,cürne 
edi:lımiş bir çok sureyi neşrediyor. Bu ıkitabın, bildiğimiz te& nüs
hası, Wroclaw'da «Ossolineurn» Milli Kütüphanesinde buhınmaık
tadır. 

Bir polonyalı Tatar olan Selim Murza Tarak B{İczacki, ilk ola
r~k, Kur'an-ı Kerim'in tam metnini paloneaya terdime erli. B:u 
tercüme, 1858 yılında, Varşo:valı bir .kitapçı olan Aleksander Nowo
leeki tarafından neşredildi. · Önsözünden anlaşıldığına göre yazar:, 
bu eserini bir imarnın ya.rdımıyla.yazmıştır. Mütercim Jan Murza 
Tarak· Buczacki'nJn oğlu, bu eserin basılmasını teklif etti. 

O, bu teroümeyi arapça aslıyla karşılaştırmış ve orada Kaz~ 
ınİrski'nin fransızca}ra, yaptığı. tercümeden söz etmiştL Ö, bir çok 
tasıhihler yapmış ve ilk sunileri tefsk etmiştir. O, aynı zamanda 
tercüınenin baskı işlerini de t~ip · ediyordu. Bu çahşma esnasında 
Buczacki · öldü. B un up. üzerJne genç bir müsteşrilk olan· Wladyslaw 
KosciusZiko bu işi üzerine aldı ve bu eserin basılmasmda muvaffak 
oldu. Naşir, baskının zorluğu yüZiiinden bazı beklenmedik hatalar
dan kurtulamaclığını itiraf etrriektedir .. 

İşte önsözünün son parçası : 

«Bu şekilde,, iyi niyeıtime rağmen. meydana gelen beklenmedik 
· haıtaları itiraf ederken derim ki, bu eserJ. meydana getirmek, için, 
baskı anında gösterdiğini ilgi yanında, b1:1 zorluklardan kurtlJ]ama
drm. Polanya literatürüne bir hiZimet. yapmak için gösterdiğim iyi 
niye't, umarım ki güZel bir hüsn-i kabul bulur» ... · 

Şunu ilave .etmek gerekir ki, buna yapılan tenıkidler, eser .hak- · 
kında en iyi görüşleri vermişler ve onu· polanya literatürünün gü
zel bir süsü olarak· isimlendirmiş lerdir. 

İki dünya savaşı arasırfdaki devrede de Kur'an'a 'duyulan 
ilgiye dair bir kaç roJsalimiz var. 1926 yılında, Polanya İlimler Aka
demisi, Dawid Küstlinger'hı «Przeklad i objasnienie 53-ciej sury 
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Koranu» (Kur'an'ın 53. suresinin terci.iıme ve açıklan;ıası) adlı kü
oük bir eserini ne~retıti. Surenin adı «Gwiazda» .(Yıldız) "(4) olup, 
62 ay eti ihtiıva ed~r. Küs.tlinıger' e göre, bu. sureyi s eç~ e tesadüfi 
olmuştur; fakat öte yandan· o, eski (her ne kadar en eskilerindem 
olmazsa bile) surelerden almak isıtiyorıdu. Adı geçen sure, Mekıkeli 
müşriklere karşı: nazil olmuştur. · 

• Şimdi, Polonyalı Tatarlar yanında çoık nadir bulunan bir eser 
de, Polonya Cumhuriyeti Müftülüğü tarafından 1935 de Sarayeya 
(Yoğuslavya) da bastırılan «Wersety Koranu» (Kur'an sureleri)dir. 
Bu eserin önısözünde Kur'an-ı Kerim'le ilgili belli başlı bilgiler 
verilmektedir. Ayetler 74 sureden alınmıştır. Palonca metne para
lel olarak, asıl meıtin de verilmiştir. 

-Bazı özel sureler, Polonya Oumhuriyeti Vilna . Tatarlan Der
neği'nin yayın orıganı olan «Zycie Ta:tarsıkie» '(Tatar Hayatı) denen 
dergide palonca olarak neşredildi. ' 

1963 yıhnda Moskova'da, XX. yüzyılın ·ilk yarısının büyük 
müsteşriklerindep: biri olan İıgnacy Kraczkowshl'nin. rusçaya çe
virdiği Kur'an terdilnesi basıldı. Bu~dan niçin bahsediyoruz? · 
Çünki Kraczkowski, Polanya'nın Bieloruss:ie bölgesinin eski , aile
lerinden birinden geliyordu. 1901 de Vilna. Lisesini b.iıtiııdiikten 
sonra, özellikle Arap dili ve edebiyatma karşı ilgi duyarak, Şaint
Peterı.sıbour.g Ümversitesi'nde Şark'la ilghli ögrenimine başladı. İs
l~m'ın Mukaddes Kitabı'nı tercüme etme fiıkri daha 1915-1916 larda 
kendisine geldi, fa·kat tercüme 1930 da bitti ve' 33 sene sonra da 
çdk az bir sayıda basıldı. 

Bu bakımdan, çok uzun zamandan beri Polanya Müslümanları 
· tarafınqan beklenen ve şüphesiz· Polanya iLminde de bir hadise 

olaeak olan, Va·rşova profesörlerinden Jozef Bielawski'nin teşeb
büs ettiği işi takdirle karşılanmalıdır . 

. ' 

Müslümanlar arasında, Kur'an-ı Kerim'i istinsah etımek, çok 
şerefli bir harekettir; bu, ibadete eş olan im~na karşı gösterilen 
sada:katin bit simgesidir. İslam dürlyasında, yazma sanatı, takriben 
kutsallaşmıştır. 

Çünki 6&. surenin ilk ayeti şöyle başlar : 

. «Hakıka ile kaleme ve (erbab-ı kalemin) yazmaleta olduklan 
şeylere and olsı.in ki>>· ... 

( 4) En-Necm süresi. 
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