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Hint - Avrupa dil ailesinin doğu grubuna mensup Bengalce, 
Hindistan'ın bazı bölgeleriyle Bengladeş'te yaşayan 80 milyondan 
fazla müslümanın konuştuğu bir dildir. Bu dilin adı Bengalce'de 
Bangla - Başa veya Banga - Başa olarak bilinir. Bengalce güney 
Asya'da konuşulan en eski dillerden biri olmasına ve bu dilde ya
zılmış bir çok yazma eser bulunmasına rağmen, Bengladeş'in ne 
resmi ne de dini dili olabilmiştir. Müslümanlar 13. yüzyıl başla
rında Bengladf~'ı fethetmişler ve 18. yüzyıl sonlarına kadar idare 
etmişlerdir. Bu devrede Farsça devletin hem kültür hem idare ve 
devletler arası yazışma dili olmuştur. Bunun sonucu olarak Ben
galce'de 2500 kadar Farsça. kelime bulunduğu bilinmektedir. (1) 

Bengladeş'in 13. yüzyıl başında müslümanlarm idaresine gir
mesine rağmen, İslamiyet bu ülkeye çok daha önce gelmiştir. İlmi 
araştırmalar İslamiyet'in Halife Harun Reşid (786 - 809) devrinde 
ve müslüman ideresinin· kurulduğu Kuzey Bengladeş'te yayıldığı
nı ortaya koymuştur. (2) Ne yazık ki hem yeni yerleşen ve hem 
de İslamiyet'i yeni kabul eden müslümanlar Bengalce'yi dinsizlerin 
dili olarak kabul ettiklerinden dini eserlerin Bengalce'ye tercüme 
edilmesine pek önem vermemişlerdir. Farsça ise resmi ve Arapça'
tlan &onra da İslami dil olarak kabul edilmiştir. 

Farsça, dört halife devrinde Peygamber (S.A.V.) 'in sahabele
rinden Selman-ı Farisi tarafından Kur'an-ı Kerim'in tercüme edil
diği ilk dil olduğu bilinmektedir. (3) Bunu, Horasan valisi Ebu Sa
lih Mansur bin Nuh (961- 976) için yapılan tercüme takip etmiş
tir. (4) Halen 250 kadar Farsça Kur'an tefsiri ve tercümeleri var
dır. 

1. M. Abdul Hai, «Bengalce» E. I. Yeni Baskı I. cilt, s. 1167. 
l. Mulıanımed Emanku: Hak, Purva Pakislane İslam (Dakka, 1948, s. 10 -12). 
3. J. D. Pearson «El Ku~ an: Kur'an tercümeleri», yeni baskı V. s. 429- 32) 
4. Adı geçen eser. 
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Farsça'nın bu cü'retini Türkçe ta·J:çip etmiştir.' i ı. yi;\zyrldan 
i tiparen ·Farsça Tabeti tefsirinden paş1ıyarak Türkç,e 10 den fazla 
tercüme ve bunlarında yüzlerce el yazma nüshaları bufunmak
tadir. (6) 

Bu uygulamanm zıddina, Bangladeş ulenıası K.ur'an .. ı Kerim'"' 
in Bengalce'ye tercümesinin küfür olacağı, , Kur,'an ve diğer .dihi 
eserlerin bu dile çevrilmesinin halkı doğru yold-an ayıracağı ):{anaa
tin,deydil~r.' Mamafih, halkın bu görü§e sessizliği uzun sürrneiniş
.tir . . Farsça v..e Türkçe terc.umeler BengaL müslümanlarınca zaten 
biliniyordu. Ve bunları 16. yüzyıl ba§ırida yapılan Urdu'ca tercüme 

_ takip, etti. 16. yüzyıl Şairi Said Sultan Ofat-ı Rasuı adlı meşhur 
eserinde <i.İ.ranlılar Kur'an-ı Farsça, Türkler Türkçe .olarak öğrene~ 

. biliyO:rlarsa, Bengal 4alki onu neden Bengalce öğrenemesin ?» so-
. rusunu soruyotd!l . . 'Bu meşhur .şair ve yaz~r kendişini,. K-qr'ah ve . 

. . .. . .;;:__ ;. . .·;; . ((.. 

hadi5 hüküml'eriil.i yaymak·'için kitap·ya,zma işi.ne adadı. Fakat bir 
. k~~ım '~alk v._e. bilhassa \~lema sı.nıfı onu · islam):, hinctuıaştıtrnakla; 
· suçlamıŞtır. · Işlamiyetle ilgUi kitaR yazm~ğa karşı çıkan bu görüş 
riyakai·lıktan başka birşex değildi. . Ve sam Sultan Nav(~ 'Vamsa 
·:Peygainberin aHe,si) adlı. eserinf yazmı._ş ve on? rug·ef'es~rle~ takip 
etmiş~ir. CO Buruar a:ı;a;s~da Şeyl;ı Paı:an . (1650 -1715) ve Mutta- . 

, li_b'İ (1075- .~660) N asıhatname ve Ki{ye-ı;:eı TJ.iusallin aqıı eserleriy- · 
. le ,taninıl).ış şahsiyetler ol$rak zikredebUh;iz: Nasr.ullah l'~an (1560- , . 
'"ı625) Şerii.~.t:.Name v~ ıvı;~sar · sawal .(Musa'nİn Sdruları)· v~: Hida- · 
yet-elİslam adlı eıserieri:r).i yazmıştır. Bunları islamiri değişik ··.yöno. 
leriyle ilgilJ, birÇol{ .e$er taki'p '~tmiştiı:.' ·(8) Bu eserlerfn yuzıeı:ee eı 
yazma nüshala:r-:r :aenga:ldeş ve .,Hind~$tan'ın,batı Bengal ·bölgesinin 
muhtelif ~ütuphanelerinde mev~uttur. Fakat ne' yazi:k<ki bir tek 
Benga!Ce Kur'aı:ı-ı Kerim: .ter.cümesine bu güne kadar .:r.astıanma-

t ,.. . ~ ' j "} 

mıştır. ; · . · · . · 
. .. . . ' 

Bengladeş, .müslüman bir devlet iken ı 75J de İngilizlerin ege-.. 
' ' • -· 1 ' 

.. · men.Uği altına girı:nJş- ve Şiraziddullah'ın Plasi savaşında yenilmesi 
, müşlüman halka yalnız pol'itik VE? ekoriomik değil aynı zamanda 'di
m bit·· sarsıl}tiy;ı d·a beraberinde getirmiştir. Mektep ve medreseler 
devletin maif desteği olmadığp:~dan kapanmış v:e yerini batı tipinde 

. . ~ . 

;ı. Zeki Velieli Togan, «Kur'~n-ı Keri~'in ilk TÜrkÇe tercümeleri 
«1slam ,Tetkikleri Ens. Dtırgisi IV ' (1964), 1-9 v.e J.K. Birge, 
<~K;ur'an'ın Turkçe .tercümelerh>, M.w : XXI Ü938), ~94- 99; ,._ 

. 7, Sı:üd 'Sultan; Navi- Vamsapakkcı, Blyazn'ıa, Bengal Akademi Kütüphanesi 
8, . ıyiWiammed ;Ern,~nıi Hak, MüslUman Bengal Edebiyatı, Tercüme Ali Eşref 

(1Graçi, 19Ş8) 
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l&.ik eğitim kurumlarına bırakmıştır. Bu arada birçok hristiyan 
m!.syonerler halkı h!istiyanla.ştırma teşebbüı3lerine başlamışlar ve 
bu tsşebbüsler sadece binduları değil aynı zamanda Bengal müs
lümanlannı da hedef almıştır. Bu hristiyan misyonerlerinin en 
meşhuru Bapist Misyonerler D3rneği başkanı William Carey'dir. 
(9) Carey 1'793 te Benga1'e gelip ve müslüman halka Kur'an-ı Ke
ri::n'i anJayıp anlamadıkla.rını sorduğu zaman, hatıratı.{lda yazdığı
ıia göre, cevap, «Kur'an-ı Kerim Arapça olduğu için hiç kimse an
lamıyorı> şeklinde olmuştur. Daha sonra şu soruyu yöneltmiştir : 
<<Öyleyse ona nasıl itaat edebiliyorsunuz ve niçin müslümansı-
mz ?» (10) · 

Serampore Misyonerliği o~arak bilinen Carey'in misyonerlik 
faaliyetleri kendisinden sonra gelen :misyonerlerce daha etkili hale 
getirilerek devam ettirilmiştir. (ll- 12) Dini telkinlerine yardımcı 
olmak üzer bu misyonerler Bengalce İncil ve hristiyanlıkla ilgili ki
tap ve risaleicr yayınlmnışlar, aynı zamanda. İslam'a, onun Pey-., 

gamb:rine ve kitabına meydan okuyan birtakım kitaplarda yaz-
maktan geri kalmamışlardır. 

Hri.stiyan misyonerlerinin islamı hedef alan bu faliyetleri dini 
liderler arasınçla birtakım tepkiler~ sebep oldu. Bunlar arasında 
önde gelen liderlerden Hacı ş:;ıiatullah'ın (1764- 1840) Farajı ha
reketi olarak bilinen direnişi, misyonerlerle doğrudan mücadele et
mekten ziyade müGlümanlann dint inanç ve durumlarını kuvvet
lendirmeyi hedef alıyordu. Ölümünden sonra bu mücadeleyi oğlu 
Dudu Miyah (1819- 1362) sürdürdü. Hacı Şeriatullah'ı Mevlana 
İmamüddin ( 1788 - 1859), Mevlana Sufi Nur Muhammed ( 1790 -
1861) ve MevlanaKU:amet Ali (1800- 1873) takip etti. (13) Ne ya
:z.ık ki bu dirii liderlerden hiçbiri Kur'an-ı Kerim'i Bengalce'ye ter
cüme etmeye teşebbüs etmemiştir. 

1777 de Fars - Arap ve Bengal harflerinin meşhur şarkiyat
çı Sır Charles Wilkin.s tarafından matbaaya uygulanması dint ede-

9. John Clark Marshman, Serarrıpore Misyonerliği Tarihi ve Carey Devri ve 
Hayatı, 2 Cilt (Londra, Longman, 1859). 

10. «Carey'in Elyazma Hatıra Defteri» Londra Kayıtları Baptist Misyoner 
Derneği. 

ll. Detaylı bilgi için, Marsh.ınan, Carey'in Hayatı ve Devri'ne bakınız. 
12. De~işik Misyoner dernekleriyle ilgili fazla bilgi için İngiliz Kilisesiyle 

bağlantı Bengal Msyonerleri El Kitabına bakınız. James Long. Ayrıca 

Kuzey Hindistan'da Eğitim Faaliyetleri (Londra J.F. Shaw, 1848) 
13. Hak, Purva- Pakisıane İslam, s. ·144 • 50. 
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biya;t ,aıam:ada çok büyük kolaylıklar sağlamıştır. (14) Kur' ah-ı Ke
riın'in· bazı bölümlerinin Mirza Kazım Ali tarafıne'J.an yapılan lik 
Urduca tercümesi'ni İngiliz Şarkiy,atçı John Gilchrist 1802- 1803 
yıllarında kendi matbaasında basmıştır. 

Bu hücumkar hristiyanlaştırma teşebbüslerine cevap ve tepki 
olmak üzere Bengal müslümanlan tarafından az sayıda matbaalar 
l$:urulmuştur. Eunlann en önde geleni Munşi Hidayetullah olmıiş 
ve onu da 1820 leıin başlarında kendi . matbaasını kuran Munşi 
Abdulah takip etmiştir. 1824 te Hindistan' da, Arapça metin ve Şah 
Abdulkadir'in Urduca tercümesi ile birlikte Mazi-el Kur'an adıyla 
Kuı·'an•ı Kerim'in ilk baskıısı yapılmıştır. Abdullah'ın Alımedi mat
baası 19. yüzyıl sonlarına kadar faaliyetini sürdürmüş ve islami 
edebiyat alanında. aktif bir rol oynamıştır. Bu ma.tba.a aynı zaman
da Kur'an-ı Kerim'incBengalce ilk tereümesinin ,basıldı~ı yer olma 
· şetefine de nail olmuştur . . Şimdi Bengalce tercüme.lere dönelim. 

Daha önce de bahsettiğimiz gibi, uzun bir zamandır Bengal 
ni:ü.slümanları kendi dıllerinde K;-t.ır'an-ı Kerim tercümesi olma.Sını 
arzuluyorlar ve buna da ·uıema sınıfı karşı çıkıyordu. Nihayet Fati~ , 
pa Suresi, 30 . . cüz (Amme) le birlikte (Bangalce'de Arnpara deıiilir) · 
elde, bulunan Urduca t~rcümelere dayalı olarak Golarn Ali. Ekber 
tarafından . tercüme edildt Bu tercüme 1868 .de. Aşgar Hüseyin ta-ra
fından ;Ahmedi matbaasında Basıldı. I}ir veya iki Arapça ayeti Ben-

.. galce ter.cüme ve onu da kısa bir şerh takip eder. 

Bu eserin eksik bi~ nüshası Bengaldeş Kulna doğumlu edebi 
araştırmacı Abdullah Han ta-rafından bulunmuş ve şimdi bu eser 
Dakka'da y;ayınlanan haftalık Arafat Dergis-f başyazın A.bdurrah~ 
man'ın şahsi kolleksiyonuridadır. ' 

Aşgar Hüseyin'in tercümesine hemen hemen çağda* elan di
ğer bi:ı; Amme c:üz'ü tercümesi de Amirüddin Vasunya tarafı;_ndan 
yapılmJştır. Bı,ı eser tarihsiz., 12 lik 'fortnlar halinde olup, Kalküta'•· 
da ilk taş basma matbaalanndan birinde basılmıştır. (15) Bu ese
rin hiç bir nüshasımev:cut değildir. 

Kur'an-ı Kerim'in Bengal'ce tam tercümesi, Ruam Moiian 
Roy (1772- 1833) 'un kuruculuğunu yaptığı :Bi;ahhıa Samaj N ava-

14. Müfekkir Hüsehim Han, 1866 YC\ kadar BengaJ Matbaacılığı Tarihi (Dokto
ra · tezj, Londra Üniversitesi> N76). · 

15. Rangapur Shahiyat Patrika, (1908, s. 168) 
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vidhan fırkasılideri Keşap Kandra Sen'in teşvikiyfe Brahmin Bhai 
Girish Kandra (183·5- 19~0) tarafından yapılmıştır. Bu eser isim
siz olarak üç bölüm halinde basılmıştır. 384 sayfa olan birinci bö
lüm 1881 de Bengaldeş'in Şerpur şehrinde, 385 den 7€l0. saıyfaya ve 
761 den 1201. sayfaya kadar olan 2. ve 3. bölümleri 1882- 1886 yıl
.ları arasmda Kalküta Vidhan matbaasında başılmıştır; 1887 de bir 
cilt haline getirilmiş ve 1907 de Mangalganj Misyoner matbaasm
da yeniden gözden geçiı ilip d üzeltilerek bir baskısı daha yapılmış
tır. Mevlana Muhammed, Ekrem Han'ın önsözünü yazdığı bu ese
rin 4. baskısı 1936 da yapılmış ve bir müddet basımı durduktan 
sonra eserin 3. baskısı 1977 de-Jinuk Pustika tarafından yeniden 
yapılmıştır. 

I. ba.Bkınin II. bölümünün sonunda isimsiz çeviriei, tercüm~yi 
anlaşılmaz ve biraz da zör hale getirmesine rağmen, aslına bağlı 
kalmak iÇin Xur'an-ı Keriniti edebi ·bir şekilde tercüme ettiğini bil
dirmektedir. Eser çok tutulmuş ve bir çok okuyucu' çevirnıene, tak
dirlerini bildiren ve ismini açıklamasını isteyen birçok mektup 
yazmışlar ve bunlann bir kısmı halkın daha kolay anlaması için 
eserin sadeleştirilmesini istemişlerdir. (16) Bir gayri müslime ait 
olan bu eser müslüirianlarca ~ürpriz ·olarak kar§ılanmış ve çevir
mene Arapça ·öğreten Mevlana Alimüddin ve başkalan tarafından 
övgü'ye layık görulmüştür . . Kur'an tercüı:nesine ilaveten Girish 
Kandra Sen İslam'ın değişik yönleriyle ilgili Bengalce 30 kadar 
eser tercüme etmiş ve yazinıştır. · 

Aynı devrede yerli · bir h:çf.stiy.an ölan Philip Biswas da Kur'.an 
tercümesi üze:dnde çalışmış ve 1892 de 10 dan fazla bab'a aynli:nış 
önemli bölümleri ihtiva eden bir Kur'an tercümesi yayınlamıştır. 
Hereules mat.baasında Kalküta Yerli Hristiyanlar Eğitim Derneği 
tarafından bastınlJ:I?.ıştır. Bu çalışınanın asıl hedefi hristiyanlığıiı 
gerçek din olduğunu anlatmak olmuş ve bundan dohiyıdır ki eser 
müslğmaniar arasında pek rağbet görmemiştir. 1908 de Papaz 
William Goldsack tefrika halinde bir başka tercüme eser yayınla
mıştır. (17) Elif Lam Mim'le· başlıyan (I. cüz) 41 Lower Circular' 
Road, Kalküta:da, Amme cüz'ü ise Baptist Misyoner matbaasında 
Hristiyan Edebiyatçılar Derneği Bengal Şubesi tarafından kuarto 
olarak bastınlmıştır. 

16. Girishchandra Sen, Kur'an, 3. baskı (Kalküta,. 1907), ilave 
17. Bu tetcümeiiin bir &ayfa:sının kopyesi için S.M. Zwenie.r'in «Kur'an ter

cümeleri» (1915), 254-55 sayfaya bakınız-. 
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Kur'an-ı Kerim'i teı·cüme eden diğ·er bir gayri müıSlim Kiran 
Gopal Singh adlı bir hindu 1908 de Amme cüzünü yayınlamıştır. 
Çeviricinin önsözünde ve yayıncının ilanında birinci bölümün ya
yınlandığı anda Kur'an'ın tamarnının tercüme edildiği ve birinci 
bölüm halk .arasmda rağbet gördüğü takdirde diğer kısımların da 
basılacağı bildirilmiştir. Bu tercüme de okuyucu tarafından tutul-
mamış ve dolayısiyle dlğer kısımları da basılrnamıştır. " 

Kur'an-ı Kerim'i tamamen Bengalce tercüme etmeye teşebbüs 
eden ilk müslüman Mevlev1 Naimüddin Muhammed olmuştur. 400 
sayfadan ibaret olan birinci cilt 1981 de ikinci cilt ise ertesi yıl ya
yınlanmıştır. 1908 de 10. cüz baskıda iken Mevlevi vefat etmiş, 1909 
da oğullan 22. cüz'e kadar yayınlamağa devam etmişlerdir. Mevle
vi Naimüddin'in baskısında Arapç&, metinleri tercüme, bunu da 
daha küçük harflerle yazılmış bir şerh takip eder. 

Meslekten yetişme üstün yetenekli avukat Han Bahadır Tas
limüddin Ahmed Amme cüzünü tercüme etmiş ve bu eser Riazüd
din Ahmed tarafından Riazü'l-İslam ınatbaas~nda 1908 de basıla
rak yayınlanmıştır. Eserin önsözünde yazar Kur'an'ın tamamının 
te.rcüme edildiğini uygun bir zamanda yayınlanacağını bildiriyor~ 
du. Bahsettiğimiz tercüme üç fasikül halinde Doğu Matbaacılık ve 
Yayıncılık Limited Şirketi tarafından Kalküta'da 1922, 1923 ve 
192'5 yıllannda basılıp yayınlanmıştır. 

Kaydetrneğe değer bir tercümeele Mevlana Abbas Ali (1859-
1932) tarafından yapılmıştır. Bu eser Kalküta Altafi matbaasında 
976 sayfa oktav olarak basılmı ş ve yazarın bizzat kendisi tarafın
dan yayırilanmıştır. Bu tercümeele Arapça metni, Şah Rafiüd
di~'in Urduca ve kendisipin de Bengalce teretirnesi takip eder. Dış 
ve iç kenarlarda Bengalce ve Urduca şerhler vardır. Bu eser 5 defa 
basılmış ve 5. baskısı 1939 da gerçekleştirilmiştir. 

Tangail Lisesi'nde Arapça ve Farsça öğretmeni Handaker Ebu! 
Fazıl Abdul Kerim Kur'an-ı çok kolay bir <:!ille şerhederek tercü
me etmiş, bu eser 1915 de 30 bölüm halinde yayınlanmıştır. 

Ulinya Barisal doğumlu Fazlur Rahim Kadhu.ri Mişkat-el Me
şabih'in Bengalce tercümesiyle meşhu.r olmuş ve bu eserin 1929 da 
yayınlanan 2. baskısında yazar ileri bir tarihte iki cilt halinde 1 -
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15 ve 16-30. cüzleri iht iva eden Kur'an tercümesini de yayınlıya
cağını açıklamıştır. Bahsettiğimiz tercümelerin tersine bu tercü
mede Arapça metin yoktur. 

Hindistan Özgürlük Hareketi tarihinde meşhur Mevlana Mu
hammed Ekrem Han, Ali Por hapishanesinde siyasi tutuklu iken 
Kur'an-ı Kerim'i tercüme etmeğe başlamış ve Amme cüzü kendi
si hapiste iken yayınlanmıştır. Diğer bölümler bunu takip etmiştir. 
Nihayet Kur'an-ı Kerim'in tamamı 1958 ve 1959 yıllarında 5 cilt 
olarak neşredilmiştir. Bu eserde Arapça metnin altında Bengalce 
tercüme ve her sayfanın altında kısa şerh ve notlar vardır. Sade 
bir Bengalce ile yazılmış olup ritmik bir uslupta oluşu esere ayrı 
bir güzellik katmıştır. 

Bahsettiğimiz eserlerin hepsi, Hindi~tan'ın bağımsızlığını ka
zar.masından önce tamamlanmıştır. Bu, yeni edebi gayretlerin, ye
ni yayıncılık firmalannın kıJ.rulmasını ve değişik yayın faaliyetle
rinin başlamasını teşvik etmiştir. Buraya kadar bahsettiklerimiz 
1947 d,e batı ve doğu olmak üzere ikiye bölünen. Bengal ile ilgili
dir. 1947 den itibaren onar yıllık aralarla Kur'an-ı Kerini'in çok 
~ayıda tercümesi :yapılmıştır. (18). Bu tercümelerin birçoğundaki 
edebi yetersizlik, Kur'an'ın ilmi olarak incelenmesi ve edebi mü
kemm~llik taleplerini karşılayan standard bir Bengalce tercümeye 
gittikçe artan bir arzuyu doğurmuştur. Bu görüşüh ileri gelenle- · 
rinden Şair Abdul Kadir bu işi üstlenmek için 1962 de İslam Aka
demisi'ne müracat etmiştir. (19) İslam Akademisi (yeni adı Beng
ladeş Dakkçı. İslam Kurumu'dur) bu teklifi kabul etmiş ve bu pro
.je üzerinde beraber çalışmak üzere ilmi bir heyet teşkil etmiştir. 
Neticede Kur'an tercümesi 3 cilt halinde 1967, 69 ve 71 yıllarında 
yayınlanmıştır. (20t Birçok kimsenin nazarında bu yeni tercüme 
umulanı vermemiştir. Onlar, .bu tercümenin, tek tek bilim adam
ları tarafİndan yapılan daha önceki tercümelere göre sarahatten 
yoksun olduğunu, Bengalce tam karşılığı olmasına rağmen çok 

· sayıda Arapça kelime bulunduğunu, Arapça metnin mükemmelli-

18. Yazann yakında çıkacak «Kur'an-ı Kerim'in Tarihi Bibliyografyası» adlı 
eserinde Bengalce Kur'an tercümesinin tam bir bibliyografyası veril
miştir. 

19. A.bdul Kadir, »!Çur'an majider Baınla anuvad>>, Patrika İslam Akademisi 
cilt I (1962), s. 131 -32. 

20. Kuranul Kerim (Dakka, 1967), önsöz. 
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ğiniı:ı ve zenginliğinin iyi değerlendirilemediğini iler:i sürmüşlerdir. 
Bu tepki yüzünden Kur'aB-ı Kerim'i Bengake'ye terçüme etmek . 
için ferdi' gayretlerin, onun ebedi hükümlerine sadık kalınarak ye
ni teşebbüslerie devam edeceği inancındayız. 

Bt.ı makale The Muslim Woı:ld -İslam Dünyası- adlı Nisan 1982 tarih 
. ve cilt i2, 2 sayılı dergiden alınmıştır. 
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