
 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 

TEFSİR BİLİM DALI 

 

 

 

 

BENGALCE KUR'AN-I KERİM ÇEVİRİ ÇALIŞMALARI VE  

DEĞERLENDİRMESİ 

 

 

 

 

DOKTORA TEZİ 

MIZANUR RAHMAN 

 

 

 

 

 

ANKARA, 2021 

 



 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 

TEFSİR BİLİM DALI 

 

 

 

 

BENGALCE KUR'AN-I KERİM ÇEVİRİ ÇALIŞMALARI VE  

DEĞERLENDİRMESİ 

 

 

 

 

DOKTORA TEZİ 

MIZANUR RAHMAN 

 

 

TEZ DANIŞMANI 

PROF. DR. AHMET NEDİM SERİNSU 

 

 

 

ANKARA, 2021 



 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 

TEFSİR BİLİM DALI 

 

 

BENGALCE KUR'AN-I KERİM ÇEVİRİ ÇALIŞMALARI VE  

DEĞERLENDİRMESİ 

 

DOKTORA TEZİ 

TEZ DANIŞMANI 

PROF. DR. AHMET NEDİM SERİNSU 

 

 

TEZ JÜRİSİ ÜYELERİ 

Adı ve Soyadı        İmzası 

1- Prof. Dr. Ahmet Nedim SERİNSU   ........................................ 

2- Prof. Dr. Halis ALBAYRAK    ........................................ 

3- Doç. Dr. Engin ERDEM     ........................................ 

4- Doç. Dr. Harun ŞAHİN     ......................................... 

5- Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sami YILDIZ   ......................................... 

 

 

Tez Savunması Tarihi 

12 Ağustos 2021 



 

 

 

 

 

T.C. 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne, 

 

Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu danışmanlığında hazırladığım “Bengalce Kur’an-

ı Kerim Çeviri Çalışmaları ve Değerlendirmesi” (Ankara.2021) ” adlı doktora tezimdeki 

bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplanıp 

sunulduğunu, başka kaynaklardan aldığım bilgileri metinde ve kaynakçada eksiksiz 

olarak gösterdiğimi, çalışma sürecinde bilimsel araştırma ve etik kurallarına uygun olarak 

davrandığımı ve aksinin ortaya çıkması durumunda her türlü yasal sonucu kabul 

edeceğimi beyan ederim. 

 

 

 

Tarih: 12.08.2021 

Mizanur Rahman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III 

 

 

 

 

KISALTMALAR 

as.  : aleyhisselam 

age.   : adı geçen eser 

agm.   : adı geçen makale 

bkz.   : bakınız 

(cc)   : celle celâlühü 

c.   : cilt 

çev.   : çeviren 

DİA   : Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 

Fak.   : Fakültesi 

H.   : Hicrî 

Hz.   : Hazreti 

haz.   : Hazırlayan 

krş.   : Karşılaştırınız 

M.   : Milâdî 

(ö)   : ölümü 

(ra)   : Radıyellahü anh 

s.   : sayfa 

(sav)   : Sallallahü aleyhi ve sellem 

trc.   : Tercüme eden 

tsz.   : Tarihsiz 

Üni.   : Üniversite 

v.   : vefatı 

vb.   : ve benzeri 

yay.   : Yayınları 

t. m.  : Tahmini Milat 

 

  



 

IV 

 

ÖNSÖZ 

Hindistan yarımadasındaki Müslüman egemenliğinden ve Türkiye’deki Osmanlı 

Halifeliğinin düşüşünden sonra, tüm Müslüman toplumu siyasi, sosyal, ekonomik ve dini 

alanların tamamında aşırı zorluklar yaşamaktadır. İslam'ın Bengal ve Hindistan'da ortaya 

çıkışı, Sahabe zamanında başlamıştı ve daha sonra Arap yarımadasından gelen İslam 

davetçileri ve Müslüman tüccarlar aracılığıyla devam etmiştir. Bu nedenle bu bölge halkı 

arasında İslam'a olan sevgi ve hürmetin kökleri çok derindir. Sekizinci yüzyılda İhtiyar 

Uddin Mohammad Bahtiyar Khilji'nin 1203'te Bengal'i fethine kadar, bu ülkede Arap da’i 

ve tüccarlar aracılığıyla İslam yayılsa da Müslümanlar için ayrı bir siyasi zafer elde 

edilmemişti. Bu ülkede Müslümanların siyasi hakimiyeti, Orta Asya'dan gelen Müslüman 

kahramanı İhtiyar Uddin Mohammad Bahtiyar Khilji'nin Bengal'i fethiyle başladı. Bu 

durum İngiliz Doğu Hindistan Şirketi 1757'de ülkeyi işgal edene kadar devam etmiştir.  

Doğal kaynaklar açısından zengin olan Bengal bölgesi, Arap tüccarlar için cazip 

bir ticaret alanıydı. Bir yandan Müslüman hükümdarların sağladığı adaletli iş güvenliği 

ortamı, diğer yandan doğal kaynakların bolluğu nedeniyle dünyanın farklı yerlerinden 

Müslümanlar buraya gelip kalıcı olarak yerleşmişlerdir. Hindistan, Myanmar dahil olmak 

üzere bazı bölgelerde Müslümanlara farklı zamanlarda uygulanan kısıtlamalar sonucu, bu 

bölgelerin Müslümanları Bangladeş'i, yaşamak için güvenli buluyordu. Sonuç olarak 

Bangladeş, yüz ölçümüne göre küçük bir ülke olmasına rağmen nüfus bakımından 

dünyanın en kalabalık ülkelerinden biridir. Bugün hala doğal kaynaklar ve insan 

kaynakları açısından zengin olan bu ülke, ancak emperyalist dünyanın taraftarlarının 

yanlış yönlendirmesiyle gelişmekte olan bir Müslüman ülke olarak tanınmaktadır. 

Bu ülkedeki Müslüman yönetimi, Bengalce dilini de çok zenginleştirdi. Bugünkü 

Bengal dilinde yaklaşık on bin Arapça ve Farsça kelime kullanılmaktadır. Bengalce'de 11 

ünlü ve 39 ünsüz olmak üzere toplam 50 harf vardır. Arapça ve İngilizce gibi, 

Bengalce'nin de farklı rakamları vardır. Bangladeş, Arakan ve Hindistan'ın birkaç eyaleti 

dahil olmak üzere yaklaşık üç yüz milyon insan, yaklaşık beş bin yıllık eski bir tarihe 

sahip olan Bengalce konuşmaktadır. Toplam nüfusun çoğunluğunun Müslüman olması 

nedeniyle, Kur'an’ın Bengalce'deki tercümesi ve tefsirinin geliştirilmesi zamanın ihtiyacı 

olarak görülmektedir. 

Bu arada Bangladeş’te, Kur'an-ı Kerim'in çeşitli tercümelerinin yanı sıra bazı 

tefsirler de yayınlandı. Dünyanın en ünlü Arapça tefsirlerinin çoğu Bengalce'ye çevrildi. 
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Hâlihazırda Kur'an-ı Kerim’in elliden fazla Bengalce çevirisi bulunmaktadır. Bu 

çevirilerin bazıları kurumsal olarak, bazıları ise şahsi olarak yapılmıştır. Ancak tüm bu 

çeviriler üzerinde değil Türkçe, Bengalce’de bile akademik faaliyetler çok nadirdir. 

Sonuç olarak, Allah'ın kelamını tercüme edenlerin, tercümede ne kadar vasıflı olduklarını 

ve tercüman Arapçada yetkin olsa da onun Bengalce dilinini okuyucuya aktarma 

noktasında ne kadar akıcı bir dil kullandığını bilimsel açıdan değerlendirmek 

gerekmektedir. 

Tezimin girişinde araştırmanın konusu, önemi, amacı ve yöntemi, Bengalce’nin 

tarihi ve gelişimi ve Bangladeş evresi ele alınmıştır. Burada Bengalce’nin Antik Çağ 

(650-1200), Orta Çağ (1200-1800) ve Modern Çağ (1800-...), Müslümanların Bengal Dili 

ve Edebiyatına Katkıları, Modern Edebiyatta Bengalli Müslüman Şair, 1947’de Hindistan 

ve Pakistan’ın ayrılmasından hemen sonraki dönem, 1958'de ülkede askerin yönetimi 

devralması sonrası dönemi, 1971’de Bangladeş’in Pakistan’dan ayrılmasının ardından 

yapılmış çalışmalar, Bengal Coğrafyası ve Kültürü başlığı altında Coğrafyası, İklimi, 

Fiziki Yapısı, Nüfusu ve Ekonomisi hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Dini eğitim olarak 

bilinen Bangladeş Medrese Eğitim Sistemi başlığında Bangladeş’te Dini Eğitimin Tarihi, 

Alia Medrese sistemi, Kavmi Medresesi, Maktab, Bağımsız Medreseler hakkında bilgi 

verilmiştir. Bangladeş'te Üniversite İlahiyat Eğitimi başlığı altında Dhaka, Chittagong, 

Rajshahi ve Kushtia Üniversiteler başta olmak üzere devlet üniversitelerde olan ilahiyat 

fakültelere ve özel İslam üniversitesinden bahsedilmiştir. Bangladeş-İslam Tarihi 

Hakkında başlığın altında Müslümanların gelişi, İktidarı, Siyasi Çalışmalar ve 

Bangladeş’in Bağımsız Dönemlerden bahsedilmiştir. 

İlk bölümde Bengalce Kur'an Çeviri Çalışmalarına Genel Bakış başlığın altında 

Bengalce Kur'an Çeviri Tarihi, Kur’ân’ın Tarifi ve Yayılma Süreci, Tercümenin Anlamı 

ve Kısımları, Genel Anlamda Çeviride olunması gerekenler, Çeviri ve Tefsirin 

Gerekliliği, Kur'an Yayılmanın Tarihi, Yazılı ve Sözlü Yöntemlerinin Genişlemesi, 

Kur'an-ı Kerim Tercümesinin Tarihçesi, Kur'an Tercümesi Konusundaki Âlimlerin 

Tutumu, Müslüman ve Gayri Müslümanların Kur'an’ı İlk Çevirme Girişimleri, Bengalce 

Kur’an'ın Yayılması, Bengalce’de Yazılı Çevirinin Gerekliliği, Bengalce’de Yazılmış 

Çevirinin Geçmişi ve Kur'an-ı Kerim’i Bengalce’ye Çevirmeye Yönelik İlk Girişimleri 

ele alınmıştır. 

İngiliz Sömürge Zamanındaki Çeviriler başlığın altında İngiliz döneminde yapılan 

Kur’an tercümelerine yer verilen ikinci bölümde; Naimuddin (1832-1908), Abbas Ali 

(1859-1932), Babar Ali (1874- 1946), Khan Bahadur Taslimuddin Ahmed (1852-1927), 
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William Gold Sec (1871-1957), Khandaker Abul Fazl Abdul Karim (1875-1947), Munshi 

Karim Box, Ruhul Âmin (1892-1945), Abdul Hâkim (1887-1957), Ali Hasan, 

Mohammad Akram Khan (1868-1968), Fazlur Rahman Çovdri 1896-1929), Mohammad 

Nakibuddin (1894-…), Muhammad Kudret-ı Hoda (1900-1977), Osman Goni ve Kazi 

Nazrul İslam (1899-1976)'ın tercümeleri hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. 

Bangladeş ve Hindistan alt kıtasındaki İngiliz karşıtı çeşitli hareketler neticesinde 

İngilizlerin ayrılışının ardından Müslüman milliyet temelinde Müslüman çoğunluğa sahip 

Pakistan ve Hindu çoğunluğa sahip Hindistan adlı iki ülke oluşturulmuştur. Bangladeş 

toprakları Doğu Pakistan olarak 1947'den 1971'e kadar kalmıştı. Üçüncü bölüm olarak 

Pakistan dönemde yapılmış olan Kur'an tercümelerinden bahsedilmiştir. Bu dönemde 

Kur'an’ı Bengalce’ye tercüme edenlerden Hanbahadır Abdur Rahman Han (1887-1964), 

Şair Golam Mustafa (1897-1964), A.K. Ahmet Han, Hâkim Abdul Manna, İslamic 

Foundation (1959-…) Abdur Rahman, Kazı Abdul Wadud (1896-1970), Muhammad 

Aminul İslam (1932-2007), Ali Haydar Çowdri, Sayyed Marzukullah (1912-…), 

Muhammad Sayyed İbrahimpori (1872-1952), Şah Kamrujjaman (1899-…), Muhammad 

Abdul Bari, Muhammad Taher ve çevirileri hakkında bilgiler verilmiştir. Kur'an’ı 

Urduca’ya çeviren Eşref Ali Thanovi (1863-1976) ve Ebü’l-Aʿlâ Mevdûdî’nın (1903-

1979) çevirileri Bengalce’ye çevrildiğinde Bangladeşte şühret kazandığı için ikisini de 

burada yer virilmiştir.  

Dördüncü bölümde ise, Bangladeş döneminde yapılmış Kur'an tercümeleri ele 

alınmıştır. Pakistan topraklarından yaklaşık iki bin iki yüz dört mil uzakta olan 

Bangladeş’in üç tarafı Hindistan topraklarıyla kuşatılmıştır. Ancak Müslüman çoğunluk 

nedeniyle 1971'den günümüze bağımsız bir ülke olarak Bangladeş, Bengal dili ve 

yayıncılık dünyasında bireysellik kazanmıştır. Müslümanların sayısını göz önüne 

alındığında, Bangladeş önemli bir ülkedir ve bu ülkenin dili olan Bengalce'ye Kur'an’ın 

çevrilmesi şüphesiz önem arz etmektedir. Bu dönemde AKM Fazlur rahman Munşi, 

Doktor Osman Goni (1935-…), Mevlâna Mohiuddin Şami, Hafız Müniruddin Ahmed, 

Profesör Doktor Mujibur Rahman (1936-...), Profesör Golam Azam (1922-2012), 

Mevlâna Mohiuddin Han (1936-2016), Dr. Zohurul Hoque, 1926'da Mevlâna Abdus 

Şahid Nasim (1949-…), Mevlâna Delawar Hossain Sayedee (1940_…), Mustafa Zaman 

Abbasi (1936-…), Mevlâna Habibur Rahman, Mevlâna Muhammad Abdur Rahim (1918-

1987) in çeviriler hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. 

Tezimin hem Türkiye hem Bangladeş İlahiyat çalışmaları alanına özgün bir katkı 

sağlayacağına inanmaktayım. Bu çalışmayla Türkiye’deki İlahiyat ilim insanları 
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Bengalce meâl çalışmaları alanından oradaki İlahiyat ilim zihnine sınırlı bir alandan da 

olsa muttali olacaklardır.  

Tez çalışmam esnasında değerli danışmanım Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu, 

olağanüstü bir gayret ve samimiyetle yardımcı oldu. Başta danışman hocam olmak üzere 

tez izleme kurulu üyeleri Prof. Dr. Halis Albayrak ve Doç. Dr. Engin Erdem’e tez 

çalışmasında emekleri için teşekkürlerimi arz ederim. Tezimin tashih edilmesinde 

yardımcı olan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akın, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sami Yıldız, Dr. 

Hasan Rıza Özdemir, Yusuf Yalanız hocalarıma teşekkür ederim. Başarı Yüce 

Allah’tandır.  
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GİRİŞ 

 Araştırmanın Konusu, Önemi, Amacı ve Yöntemi 

Araştırmada “Bengalce Kur'an-ı Kerim Çeviri Çalışmaları ve Değerlendirmesi” 

çalışmamızın temel konusu oluşturulmaktadır. Bengalce, Bangladeş'in resmi dilidir. Bu 

dil yaklaşık 170 milyon insan tarafından konuşulmaktadır. Hindistan’ın Bihar, Orişşa ve 

Assam'ın komşu semtlerinde Bengalce konuşan çok sayıda insan yaşamaktadır. 

Miyanmar’ın Arakan bölgesindeki insanlar da Bengalce konuşmaktadır. Aynı zamanda 

Batı Bengal, Tripura ve Assam'ın idari dillerinden biridir. Bengalce, Hindistan 

Anayasası'nın Sekizinci Maddesinde listelenen onsekiz dilden biridir. Şu anda Bengalce 

konuşan insanların sayısı yaklaşık 300 milyondur. 

Şu an Bangalca dil olarak kullanım sırasına göre dünyanın 7. dili sayılıyor. Çince, 

İngilizce, Hintçe-Urduca, İspanyolca, Arapça ve Portekizce’den sonra Bengalce yer 

almaktadır. Bazı eski dilbilimciler tarafından ‘Odiya dili’, ‘Bengalce’, ‘Assam dili’ ve 

‘Bihari dili’ gibi bölgesel dillerin MS 500’de doğmuş olduğuna inanılmasına rağmen bu 

çağda yeterince gelişmemiş olduğunu zikredilmektedir. Daha sonra bu bölgede yaşayan 

insan sayısı artarken dille ilgili çalışmaların da arttığı görülmüştür. 

Eski Bengalcede (900/1000- 1400 MS)- Charjapad, Kutsal ilahiler vb. çok 

meşhurdu. Bu Zamanın Sembolleri yazılı şekilde bulunmaktadır. Orta çağ Bengalce 

(1400-1800MS)- Bu zamanın önemli yazılı örneği olan, Chandidas'dan Sri Krishan 

Kirtan vb. kelimelerinin sonunda Aa` sesinin yok oldğu, bileşik fiillerin tanıtımı 

bulunmaktadır. Arapça ve Farsçanın etkisi bu zamanın literatüründe görülmektedir. 

Modern Bengalce (1800 MS-…) ‘da ise isim fiil ve zamirler gelişmiştir. 

Bu bölgede yaşayan insanların Kur'an-ı anlamasını sağlamak için Kur'an-ı 

Kerim’in tercümesinin sözlü olarak hicri birinci yüz yıl da başlamış olduğuna dair iddialar 

bulunmaktadır. Bazı kaynaklarda yer alan İslamiyetin sahabe döneminde Bengal 

bölgesine girdiğine dair iddiaya yönelik çeşitli eleştiriler bulunsa da MS 8. yüzyıldan 

itibaren bölgede Müslümanların varlığı somut olarak bilinmektedir. Fakat Bengal 

bölgesinin İslamlaşma süreci daha geç 13. yüzyılın başında, İhtiyaruddin Muhammad 

Bahtiyar Hilci (…-1206) tarafından bölgenin fethedilmesiyle başlar.  

İngilizlerin 18-19. yüzyıllarda Bengal bölgesine giriş-çıkışıyla birtakım sosyo-

politik hareketler ortaya çıkmıştır. O günlerde İngilzler ve onların lehine çalışan 



 

2 

 

Hinduların zulmüne karşı çok sayıda ayaklanmalar ve savaşlar olmuştu. Onlardan en 

önemlileri; Seyid Ahmed tarafından hicri 1246 Balakot meydan savaşı বালাক াকের যুদ্ধ, Haci 

Şeriyatullah শরীয়াতুল্লাহ (1781-1840) Faraizi Hareketi ফরাকয়জী আকদালন, Haci Şeriyatullahın 

oğlu Mohsinuddin Dudu Miya (1819-1862) Sipahi İsyan Hareketi সীপাহী ববকরাহ (1857), 

Mir Nisar Ali Titumir (1782-1831) Başerkella Hareketi বততুমীকরর বাকশর ক ল্লা, Keramat Ali 

joynopurinin (1800-1873) islah hareketi önemli yer almaktadır. Bu dönemde 

Müslümanların sosyal, kültürel, ekonomik ve dini hayatları etkilenmiştir. 1857 de 

İngilizlerle savaşta 2 yüz bin Müslüman şehit olmuştu. Bunlardan 51,500’ü sadece 

âlimlerdi.1 İngilizler kendilerine karşı olan hareketlerin bütün gücünü İslam âlimleri’nden 

aldıklarını düşünüyorlardı. Bu nedenle âlimlere karşı acımasızca katliam yapıyorlardı. O 

zamanlarda Kur'an, din, kültür öğrenmek, öğretmek imkânsız bir hale gelmişti. 1203-

1757 ye kadar Müslüman yöneticiler tarafından idare edilmiş olsa da 1757’den- 1947’ ye 

kadar İngilzlerin işgali Müslümanların din, iman, kültür ile birlikte her türlü eğitimini yok 

etmiştir.   

Batı eğitimi görmüş bazı bilginler tarafından ortaya konan Kur'ancılık hareketi, 

Dehlevî’nin (1703-1765) öğrencileri tarafından ortaya konan Devbandî hareketi2 (1857), 

İslami tam yaşam şekli olarak düşünen Ebul Âlâ Mevdudî (1903-1979) tarafından ortaya 

konan ve siyasî İslam’ı vurgulayan Cemaat-i İslami hareketi (1941) bunlardan bazılardır. 

Erken dönemde İslam ile karşılaşan Bengal bölgesinin İslam kültürü, bilhassa dünyada 

en çok konuşulan diller arasında yer alan, sözcük ve kelime hazinesi bakımından çok 

zengin bir dil olan Bengal dil’in meal geleneğini öğrenmek gerekli bir bilimsel çalışma 

olarak görülmelidir. Diğer yandan bu konuda yapılan Türkçe çalışmaların verimli 

olmaması bizi Bengalce tercüme çalışmaları üzerinde durmayı teşvik etmiştir. 

Dil olarak Bengalce’nin eski ve zengin bir tarihi bulunmasına rağmen Bengalcede 

başka dillere göre az sayıda meal bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı ise: çeşitli kurum 

ve şahıslar tarafından yapılan bu çalışmaların değerlendirmesini ele almayı 

planlamaktadır. Bengalce meal işini daha kapsamlı, detaylı, planlı bir şekilde ele almak 

ve bir düzene oturtmaktır. Çeviri işini yükleneceklere çeviri yaparken karşılaştıkları 

sorunlar ve dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda fikir vermek. Kur'an’ın tanımı 

 

1 Abul Fattah Mohammad Yahya, Deoband Andolon, İtihash Oitijjo Obodan (Deoband hareketi: tarihi, 

geleneği ve katkılar), Al Amin Araştırma Akademisi, Dhaka, 2011, s. 147.  

2  Abul Fattah Mohammad Yahya,  2011, s. 149. 
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mahiyeti ve kavramları konusundaki kargaşayı ortadan kaldırmak. Meallerde bulunan 

belli başlı hatalara işaret etmek ve bunları düzeltmek amacıyla öneriler ve çözümler 

sunmak. Çalışmamızın amacı genel bir çeviri kuramı oluşturmak değildir. Metin türü ile 

sınırlı sayılabilecek bir çeviri çalışmasının yöntem ve planlaması olarak kabul 

edilmelidir. 

Bu çalışmamızda yöntem olarak; bölüm başlıkların ve alt başlıkların tertibiyle 

bölümler ile başlıklar arası konu ile anlam bütünlüğüne dikkat edilmeye çalışılmıştır. 

Araştırmamızın bölümlerini ve alt başlıklarının anlaşılması için gerekli kavramsal 

açıklamalara ve konuyla ilgili bilgilere yer verilmiştir. Asıl konularımız arasında 

olmamasına rağmen önemli olduğunu düşündüğümüz bazı konular da araştırmamıza 

dahil edilmiştir. 

Araştırmamızda Bengalce olan belli bir meal veya tercüme hedef alınmadığı gibi 

bütün çevirilerden de tek tek söz edilmeyecektir. Giriş kısmında Bengalce’nin tarihi, 

Bangladeş-islam tarihi, Bangladeş'in coğrafi kültürel yapısı ve din eğitim öğretimi 

hakkında bilgi verilmiştir. Bengalce Kur`an çeviri çalışmalarına genel bakışı, İngilizce 

sömürge zamanındakı çeviriler, Pakistan zamanında Kur'an çeviri çalışmaları ve 

Bangladeş zamanında çeviri çalışmaları başlıklar altında bu dönemlerde olan önemli belli 

başlı tercümeler ele alınmış ve onlarla ilgili genel değerlendirmeler yapılmaya 

çalışılmıştır. Çalışmada ulaşabildiğimiz kaynaklarda gösterilmemesi nedeniyle bazı 

tercümanların doğum ve vefat bilgileri verilmemektedir. Yeri geldikçe çevirilerde yapılan 

değişik hatalara temas edilerek ve çözüm önerileriyle değerlendirmeler sunulmuştur. 
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 Bengalce’nin Tarihi ve Gelişimi 

Bengalce Antik Çağ (650-1200), Orta Çağ (1200-1800) ve Modern Çağ (1800-...) 

olmak üzere üç ana kategoride değerlendirilmektedir.  

Orta Çağ kendi içinde Erken Orta Çağ (1200-1350), Orta Orta Çağ (1350-1700) 

ve Son Orta Çağ (1700-1800) gibi; benzer şekilde Modern Çağ da Hazırlık Aşaması 

(1800-1860), Gelişme Dönemi (1860-1900), Rabindra Dönemi (1900-1930), Rabindra 

Sonrası Dönem (1930-1947) ve Bangladeş Aşaması (1947-...) gibi bölümlere ayrılmıştır.3 

Antik Çağ: Bengalce, M.Ö. 3. yüzyılda Bengal’de Maurya ম ৌর্য বংশ İmparatoru 

Çandragupta iktidarı dönemi boyunca kullanılmış olan Aryan dili (আরর্ ভাষা) ve bu 

dilden yaklaşık bin yıl sonra kullanılmaya başlanan Prakritdilinden (প্রা ৃতভাষা) türemiştir.4 

Hariprasad Şastri (1853-1931) tarafından 1908'de keşfedilen Bengalce dilinin en 

eski kullanımı Çaryapad (চর্যাপদ)’ın, Kompozisyon süresi yaklaşık MS 7. yüzyıldan 12. 

yüzyıla kadardır. Bu Budist Sahajiyas'ın(কবৌদ্ধসহবজয়া) 48 teolojik ve enstrümantal ilahisini 

içerir. Bu yazıtlar edebiyat ve dil, kelime kullanımı, söz sanatları, doğa açıklamaları, 

sosyal figürler gibi birçok yönden büyük öneme sahip tarihi belge niteliği taşımaktadır. 

Çaryapadlar’dan sonra bu dilin kullanımı ile ilgili atasözleri ve bazı şiirler varsa 

da 14. yüzyılın ortalarına kadar önemli bir gelişme olmamıştır. Bu süre zarfı (1201-1350) 

“Karanlık Çağ” olarak adlandırılmıştır. Aslında bu bir değişim çağıdır. İslam ve İslam 

kültürünün tanınması, Müslüman yöneticilerin farklı bir devlet ve sosyal sistemi tecrübe 

etmesi Bangladeş’te yeni bir kültürün temellerini atmıştır. Bu dönemde Bengal’in 

karakteristik Çakra dili daha yoğun kullanılırken Bengal dili ve edebiyatı gelişme 

dönemine geçmiştir.5 

Orta Çağ: M.S. 13. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar Bengalce erken orta çağ, orta 

orta çağ ve çattenya dönemi (চৈতন্যপূর্বযুগ) olarak tanınmıştır.6 Bu çağda Bengal edebiyatı 

 

3Mohammad Daniul Huq and Pabitra Sarkar, 

https://en.banglapedia.org/index.php?title=Bangla_Language, erişim tarihi 27.12.2019.  

4 Chatterji, Suniti K. The Origin and Development of the Bengali Language. Calcutta: Calcutta University 

Press, 1926. Print. S.10. 

5 Muhammad Shahidullah, Bangla Bhasar Itibrtta, Dhaka, 1965, s.16. 

6 Shukumar shen, Bangla shahitter kotha, calcutta university press, 1939, s. 22. 

https://en.banglapedia.org/index.php?title=Bangla_Language
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ise üç ana akımdan oluşmaktadır: Vayşnava Edebiyatı (ববষ্ণবসাবহতয), Mangal Edebiyatı 

(মঙ্গলসাবহতয)ve Çeviri Edebiyatı (অনুবাদসাবহতয). Yine bu dönemde Ramayana7(রামায়ণ), 

Mahabarata8(মহাভারত), Bagavat9(ভাগবত) gibi birçok çeviri çalışmaları da başlamıştır. 

Çeviri çalışmalarının gelişiminde Sultan Alâeddin Hüseyin Şah oğlu Nasrut Şah (1519-

1532) ve Komutan Paragal Han (পরাগল খাাঁ ) gibi bazı Müslüman yöneticilerin destekleri 

özellikle dikkat çekmektedir. Hindu Çaytanyadev’inচৈতনযকদব (1523-1589) yazdığı 

Bengalce edebi eserler de dile yeni bir üslup ve aydınlanma getirerek farklı bir ekol 

oluşturmuştur.10 

M.S.1515-1519 tarihleri arasında Kavindra Parameşvara (কবীন্দ্র পরমেশ্বর) tarafından 

Mahabharata’nın মহাভারত ilk Bengalce yazılmıştır. Ayrıca Mahabharata, LaskarParagal 

Han’ın লস্কর পরাগলখাাঁ র talimatlarla yazdığı için Paragali Mahabharata পরাগলী মহাভারত olarak 

da bilinmektedir. 

Müslümanların Bengal dili ve Edebiyatına Katkıları: Müslümanlar, Saltanat 

dönemi (1206-1596) boyunca Bengal edebiyatına önemli katkılarda bulunmuştur. Eski 

 

7
Ramayana, Hint halk ozanı Valmiki tarafından yazılmış bir destandır. Dünyanın en bilinen ve Hindistan’'ın 

en önemli iki destanından olan Ramayana, 24.000 beyitin oluşturduğu yedi bölümü içerir. Üç büyük Hindu 

tanrısından biri olan Vishnu'nun yeniden doğumlarından biri olan Prens Rama'nın yaşadıklarını konu 

edinen destan, eski Hint (Hindu) kültürü, dini, sosyal ve siyasal yaşamı hakkında içerik barındırır. 

Mahabharata,  হাভারত Krishnadvaipayana Vyas কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বযাস tarafından yazılmış bir Sanskrit 

destanıdır. Epik edebiyatta belki de en uzun olanıdır.  Mahabharata'nın kompozisyon dönemi hakkında 

anlaşmazlık var. Eski bilginlere göre, Mahabharata MÖ 3000'den önce yazılmıştır, ancak modern ve 

Avrupalı bilim adamlarına göre Mahabharata, MÖ 2. yüzyıl ile MS 2. yüzyıl arasında yazılmıştır. 

Başlangıçta, Mahabharata 8-10 bin satır olan 'Sevinç' olarak biliniyordu. Çağdan çağa yansıtma sonucu 

ayet sayısı artmaya devam etmekte olup, şimdiki Mahabharata'daki ayet sayısı en az bir lahtır. Ayetler on 

altı boyutlu adımlardan oluşmaktadır. http://en.banglapedia.org/index.php?title=Mahabharata 

Bhagavata, (ভাগবত) Hinduizmin felsefi bir kavramıdır. Krishna'ya (tanrıların birisi) tapınma geleneğini ifade 

eder. Bazı araştırmacılara göre, Krishna ibadeti MÖ birinci yüzyılda ortaya çıkmıştı. Bununla birlikte, 

Vaishnava bilginlerine göre, Krishna ibadeti MÖ dördüncü yüzyılda ortaya çıktı. Flood, Gavin D. (1996) 

An introduction to Hinduism, Cambridge, UK: Cambridge University Press। S. 341, İSBN 0-521-43878-

0, 14.10.2020 

10 Muhammad Shahidullah, 1965; s.15. 

http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0_%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0
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ve Orta Çağ’daki Budist-Hindu yazarların metinlerinde ağırlıklı olarak işlenen 

tanrıçaların yerine bu dönemde Müslümanların insanı konu edinen öykü ve şiir tarzları 

öne çıkmıştır. 11Müslüman şairler ayrıca şiir hikâyesi anlatıcılığı ve dini edebiyatın yanı 

sıra Hindu-Müslüman kültür edebiyatını da yazmışlardır.12 

Müslüman Orta Çağ eserleri edebi tür olarak altı ana kategoride ele alınmıştır: 

Hikâye, dini şiir, kültürel şiir, ağıt, astrolojik şiir ve dramatik şiir. Sultan Gıyaseddin 

Azam Şah (1389-1410) zamanında Yusuf ile Züleyha adlı şiiri ile dönemin tanınmış en 

önemli şairi ise Şah Muhammad Sagir’dir. Yine şair Jainuddin চজনুদ্দীন Rasul Bijoy şiiri ile 

meşhur olmuş ünlü edebiyatçılardandır. Kendisi 1474-1481 yılları arasında Gaur Sultan 

Yusuf Şah’ın saray şairlerindendir.13 

Bengal edebiyatı, Orta Çağ Dönemi’nin son evresinde Bengal sınırındaki 

bağımsız Arakan’da ve yarı bağımsız kralların uhdesinde gelişmiştir. Gauda কগৌড় 

Devleti’nin (1430-1645) etkisinden dolayı da Arakanlı krallar Bengalce ve Bengal 

kültüründen oldukça etkilenmişlerdir.14 

Bengalce romantik şiir kategorisindeki ilk el yazması eser Arakan kraliyet evinde 

yazılmıştır. Arakan kraliyet ailesinin teşviki ve himayesi ile şair Devlet Gazi (1600-1638) 

tarafından yazılan Satyamana ve Lorçandrani(সতীময়নাওকলারৈন্দ্রানী) bu alanın bilinen önemli 

örneklerindendir. Başka bir saray edebiyatçısı da Bengalli Alaol’dür (আলাওল.) Orta Çağ’ın 

bilgin şairi olarak tanınan Alaol, Arakan Kralı Kureyşi Magan Takur’un (1600-1660) 

himayesinde birçok kitap kaleme almıştır. En ünlü şiiri ise “Padmavat’’dir (পদ্মাবতী). 

Kazi Nazrul İslam (1899-1976): Bangladeş'in milli şairi ve bölünmemiş 

Bengal'in edebiyat, toplum ve kültürü alanındaki en iyi figürlerden biriydi. Nazrul, 1899 

tarihinde Batı Bengal'in Burdwan ilinin Çurulia köyünde doğdu. Babası Qazi Fakir 

Ahmad, cami imamı ve türbenin bekçisiydi. Nazrul'un lakabı 'Dukhu Mia'ydır. 1908'da 

babası öldüğünde Nazrul, aileye destek olmak için camide müezzin olarak çalışmıştı. Köy 

mektebinde alt ilköğretim sınavını geçti. Nazrul, çocuklukta aldığı bu eğitim öğretimi 

sayesinde, Kur'an-ı Kerim okuma, Namaz, Oruç, Hac, Zekât gibi İslam'ın temel 

 

11 Kazi Nazrul İslam, Nazrul Rochonaboli, Bangla Academy Dhaka, 2012, cilt 1, S.388. 

12 Muhammad Shahidullah, Bangla Sahityer Katha, Dhaka, 1976; S. 14. 

13 https://en.banglapedia.org/index.php?title=Bangla_Literature, erişim tarihi 29.12.2020 

14 Muhammad Shahidullah, 1965; s.19. 

https://en.banglapedia.org/index.php?title=Bangla_Literature
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ritüellerini erken yaşta tanıma fırsatı bulmuştur. Bu deneyim onun ileriki yaşımında, 

İslami geleneğin Bengalce edebiyatı ve müziğinde somutlaşmasında etkili olmuştu. 15 

Bengal edebiyatı tarihinde 'Asi Şair' ve modern Bengal müziği dünyasında 

'Bülbül' olarak bilinir. Nazrul edebi çalışmaları ve çeşitli siyasi faaliyetleriyle 

bölünmemiş Bengal'de boyun eğdirme, kominizm, emperyalizm, sömürgecilik, iç ve dış 

sömürüye karşı savaştı. Bu nedenle İngiliz hükümeti onun bazı kitap ve dergilerini 

yasaklayıp hapis cezasına çarptırdı. Nazrul ayrıca, mahkemede bir ‘siyasi tutuklunun 

ifadesi’ni yazıp kırk gün boyunca aralıksız açlık grevi yaparak İngiliz hükümetinin 

tutuklamasını protesto etmişti.16 

Nazrul şiirlerinde daha önce hiç kullanılmayan istisnai temalar ve sözler 

kullanmıştır. Şiirde, çağdaş siyasi ve sosyal acıyı tasviriyle eşi görülmemiş bir popülerlik 

kazanmasıyla birlikte insan uygarlığının temel sorunlarından bazıları onun şiirine de konu 

olmuştur. Nazrul, bir çay-ekmek dükkânında çalışırken, Asansol Polis müfettişi olan 

Rafizullah ile tanıştı ve 1914'te Mymensingh ilçesine bağlı Trişal ilçesindeki Darirampur 

Mektebi'nin yedinci sınıfına kabul edildi. Bir yıl sonra köyüne döndü ve 1915'te tekrar 

Raniganj Siarsol Raj okulun sekizinci sınıfına kabul edildi. Nazrul bu okulda 1915-16 

yıllarında 8. sınıftan 10. sınıfa kadar kesintisiz eğitim aldı. Nazrul, 1917'nin sonlarında 

ön test sırasında orduya katıldı.17 

Askeri hayatı 1917'nin sonundan Nisan 1920'ye kadar yaklaşık iki buçuk yıl 

sürdü. Bu süre zarfında 49. Bengal Alayındaki bir generalden Tabur Malzeme Sorumlusu 

Habildar'a kadar yükselmiştir. Alayın Punjabi Maulvi'sinden Farsça öğrenmişti. Birinci 

Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından Mart 1920'de ülkeye dönen Nazrul, edebiyat 

ve gazetecilik hayatına Kalküta'da başlamıştır. Aralık 1921'de Comilla'dan কুম ল্লা 

Kalküta’ya dönen Nazrul'un iki tarihi ve devrimci eseri 'Asi' şiiri ve 'Bhangar Gaan' 

müziğiydi. Bu iki beste, Bengalce şiir ve şarkı türünü tamamen değiştirdi; Nazrul, 'Asi' 

şiiriyle büyük ün kazanmıştır.18 

 

15 https://en.banglapedia.org/index.php?title=Bangla_Literature erişim tarihi 13.09.12019.  

16 Kazi Nazrul İslam, Nazrul Rochonaboli, Bangla Academy Dhaka, 2012, cilt 1, S.388. 

17 https://en.banglapedia.org/index.php?title=Islam,_Kazi_Nazrul erişim tarihi 13.09.12019 

18 Kazi Nazrul İslam, 2012, S. 453. 

https://en.banglapedia.org/index.php?title=Bangla_Literature
https://en.banglapedia.org/index.php?title=Islam,_Kazi_Nazrul
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1921'in sonlarında Nazrul, Türk komutan Mustafa Kemal Paşa hakkında Kemal 

Paşa adında bir şiir yazarak Türkiye’nin kurtuluş savaşına destek vermiştir. 10 Ağustos 

1924'te Nazrul'un Bisher Bashi ve Bhangar Gaan şarkı ve şiirlerinden oluşan koleksiyonu 

aynı ay yayınlanmıştır. Her iki kitaba da o yılın Ekim ve Kasım aylarında hükümet 

tarafından el konulmuştur. Nazrul, Bengalce gazel şarkılarının yaratıcısıdır. Halk müziği 

ve gazelin ana konusu gençliğin öne çıkan iki yönü olan mücadele ve sevgi olmuştur. 

Nazrul, gazeller de ekleyerek geleneksel Bengal müziğine çeşitlilik getirmiştir. 19 

Ocak 1929'da Chittagong'u ziyaret eden Nazrul, Habibullah Bahar ve 

Şamsunnahar'ın kardeşlerinin misafirperverliğini aldı; Ayrıca arkadaşı Yoldaş Muzaffar 

Ahmed'in doğum yeri olan Sandwip'i de ziyaret etti. Nazrul, Ekim 1939'dan itibaren 

resmen Kalküta Radyusu'na katıldı ve onun gözetiminde birçok değerli müzik programı 

yayınlandı. Nazrul'un şarkılarının sayısı iki binin üzerindedir. Nazrul hastalanınca 

yurtiçinde ve yurtdışında tedavi görmuş, ancak iyileşememiştir. Şair Temmuz 1942'den 

Ağustos 1966'ya kadar hastalıklarla mücadele etmiştir. 20 

Şair ve ailesi, Hindistan Hükümeti'nin izniyle 24 Mayıs 1972'de bağımsız 

Bangladeş'e getirildi. Şairin Bengalce edebiyatına ve kültürüne yaptığı katkılardan dolayı, 

Dhaka Üniversitesi, 9 Aralık 1984'te özel bir toplantıda şair için onursal D. Litt’i ile 

onurlandırdı.21 Nazrul, Ocak 1978'de Bangladeş hükümeti tarafından Bangladeş 

vatandaşlığına ve 21 Şubat'ta Ekushey Padak ‘একুশশ পদশক’ile ödüllendirildi. Şair, son 

nefesini 29 Ağustos 1976'da Dhaka'daki PG Hastanesi'nde verdi. Bangladeş'in milli şairi 

Kazi Nazrul İslam, Dhaka Üniversitesi Camii'nin kuzey tarafına devlet onuruyla 

defnedildi.22 

Al Mahmud আল মাহমুদ (1936- 2019): Al Mahmud, 11 Temmuz 1937'de 

Brahmanbaria ilindeki Morail köyünde doğmuştu. Babası Mir Abdur Rob ve annesi 

Raushan Ara Mir. Dedesi Habiganj mahallesinde büyük mülk sahibi olan Abdul Wahab 

Molla. Comilla ilin Daudkandi ilçesinin Sadhana Lisesi ve daha sonra Chittagong'daki 

Sitakunda Lisesi'nde okudu. Temelde yazıları bu zamandan itibaren başladı. 

 

19 Kazi Nazrul İslam, 2012, s. 454. 

20 http://en.banglapedia.org/index.php?title=Islam,_Kazi_Nazrul erişim tarihi 23,02,2020. 

21 Kazi Nazrul İslam, 2012, S.460. 

22 Kazi Nazrul İslam, 2012, c. 1, s. 460. 

http://en.banglapedia.org/index.php?title=Islam,_Kazi_Nazrul
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Al Mahmud, Brahmanbaria'da büyüdü. Orta çağ aşk hikayeleri প্রণশয়াপাখ্যান, 

Vaishnava dizeleri ববষ্ণব পদাবমি, Rabindranath ve Nazrul'u inceledikten sonra Dhaka'ya 

gelerek şiir peşine düşerek altmışlı yıllarda popülerlik kazandı.23 

Al Mahmud, modern Bengal edebiyatının önde gelen şairlerinden biriydi. Aynı 

zamanda şair, gazeteci, roman, deneme, kısa öykü ve çocuk yazarı idi. Modern Bengal 

şiirinin Yirminci yüzyılın ikinci yarısında aktif hale gelmesinden sonra, ruh ve konuşma 

açısından yeni bir zenginlik kattı. Al Mahmud 1971 yılında gurbetçi hükümetin 

görevlerini yerine getirerek Bangladeş'in bağımsızlık savaşına katılmıştır. Bağımsızlık 

sonrası olan hükümet karşıtı gazetesi Dainik Ganakantha'nın বদমনক গণকণ্ঠ (1972-1974) 

editörüydü. 

Mahmud 1950'lerde, Bengalce dil hareketi, milliyetçilik, siyaset, ekonomik baskı 

ve Batı Pakistan hükümeti karşıtı hareketi hakkında yazan az sayıdaki yazarlardan biriydi. 

Lok Lokantar (1963) মিাক মিাকান্তর, Kaler Kalas (196) কাশির কিস, Sonali Kabin (1973) 

মসানািী কামবন, Mayabi Parda Dule Otho  ায়াবী পদয া দশুি ওশ া vb. Önemli şiir kitaplarından 

bazılarıdır.24 Mahmud, gazetelere yazdığı gerekçesiyle 1954'te Dhaka'ya gelip çağdaş 

Bengalce haftalık Patra / Patrika সাপ্তামহক পত্র/পমত্রকার ve haftalık Kafela কাশেিা dergisinde 

yazmaya başladı. Şair Abdur Rashid Wasekpuri, 1955'te Kafela'daki görevinden 

ayrıldığında, Al Mahmud oraya editör olarak katılmıştı. 

1971'de Hindistan'a gitti ve kurtuluş savaşına aktif olarak katıldı. Savaştan sonra, 

kurucu editör olarak günlük Ganakantha'ya বদমনক গণকণ্ঠ katıldı. Editör olarak görev 

yaptığı süre boyunca, hükümete karşı yazdığı için bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1971 

kurtuluş savaşından sonra dikkatini hikâye yazmaya yöneltti. 1975'te ilk kısa öykü kitabı 

Pankauri'nin Kanı পানশকৌম়ির রক্ত yayınladı. Daha sonra, 1975'te, Shilpakala Akademisi 

Araştırma ve Yayın Bölümü Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Uzun bir görev 

süresinden sonra müdür olup 1993 yılında emekli olmuştur. 

1968'da iki şiir kitabı Lok Lokantar মিাক মিাকান্তর ve Kaler Kalas ‘কাশির কিস’

ile Bangla Akademi Ödülü'nü kazandı. En beğenilen edebi eseri Sonali Kabin'dir মসানামি 

কামবন. 1960'ların son yarısında şiirlerinde, evrenin Yaratıcısına olan inancını ifade etmeye 

 

23 Fazlur Rahman Soykot, Al Mahmuder shatontro, https://www.dailynayadiganta.com/diganta-

shahitto/593723/ Al Mahmud, erişim tarihi 20.04.2020. 

24 Al Mahmud, Sonali kabin, Porgoti prokasoni, Dhaka, 1971, s. 10. 

https://www.dailynayadiganta.com/diganta-shahitto/593723/
https://www.dailynayadiganta.com/diganta-shahitto/593723/
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başlamıştı; Bunun için ilericilerin eleştirileriyle karşılaştı. İlk romanı “Şair ve Gürültü” 

1993 yılında yayınlandı. Al-Mahmoud, özel hayatında Syeda Nadira Begüm ile evlendi. 

Al Mahmud’un beş oğlu ve üç kızı vardı. Dhaka, Dhanmondi'deki Ibn Sina Hastanesi'nde 

tedavi görürken 15 Şubat 2019'da 82 yaşında öldü. Zatürre de dahil olmak üzere yaşlılığın 

çeşitli komplikasyonlarından muzdaripti. 

Farrukh Ahmed (1918-1974): Çocuk edebiyatçı ve Müslüman Rönesansın şair 

olarak bilinen Farrukh Ahmed 10 Haziran 1918'de Magura ilin Sreepur ilçesinin Majhail 

köyünde doğdu. Babası Han Saheb Seyyid Hatem Ali polis müfettişiydi. Farrukh Ahmed, 

1937'da Khulna İl Okulu'ndan mezun oldu. Kalküta'daki Ripon Koleji'nden IA (Lise) 

(1939) geçtikten sonra, İskoç Kilise Koleji'nde Felsefe ve İngiliz Edebiyatında lisans 

okumaya başlamış, ancak okul bitirmeden iş hayatına atılmıştır.25 

Farrukh Ahmed ilk olarak Kalküta'daki cezaevi polisi genel müfettişi ve sivil 

malzeme ofisinda birkaç yıl çalıştı. 1945'ten itibaren aylık Mohammadi'nin (dergi) 

editörlüğünü yaptı ve Hindistandandan Pakistan ayrıldıktan sonra Radio Pakistan'ın 

Dhaka Center'a kadrolu sanatçı olarak katılmak için Dhaka'ya gelmiştir. Burada popüler 

khelaghor মখ্িাঘর tiyatrosunu yönetmiştir. Farrukh Ahmed M.N. Roy26 ın radikal 

hümanizme (এ .এন. রাশয়র র যামিকযাি  ানবতাবাশদ) çekilip sol siyasete dahil olmuştur. 

Ancak ülke bölünme sonrasındaki dönemde Pakistan ideolojisinin ve Müslüman 

rönesansının destekçisi oldmuştur. 1952 de Bangla dil hareketinin sadık bir destekçisiydi. 

Daha sonra dini önyargılara ve Pakistan'ın pervasız politikacılarına karşı sert bir şekilde 

yazmıştır. 1971'de Bangladeş'teki kurtuluş savaşına da benzer bir desteği vermiştir. 

Farrukh Ahmad, gençliğinde şiir yazarak edebiyat alanına girdi. İlk kez 1944'te 

Kalküta'daki kıtlığın zeminine karşı 'Ceset' (িাশ) şiirini yazarak ün kazandı. Müslüman 

bir Rönesans şairiydi. Şiirinin temel eğilimi, Müslüman kültürünün yüceltilmesi ve milli 

bilincin canlanmasıdır. Şiirlerine Pakistanizm, İslam ideolojisi ve Arap-İran geleneği 

açıkça yansımıştır. Şiiri, Arapça-Farsça kelimelerin Bengalce'deki uygulaması ve içerik 

 

25 Anik Mahmud, Ahmad, Farrukh, https://en.banglapedia.org/index.php?title=Ahmad,_Farrukh, Erişim 

tarihi, 05.06.2019. 

26 Manabendranath Roy, ( ানশবন্দ্রনাথ রায়) (1887-1954) Komünist lider ve devrimci adam idi. Batı 

Bengal'in Çobbiş Pargana ilinde doğudu. Roy, Lenin'in yaşamı boyunca, uluslararası Komünis formun en 

yüksek pozisyonlarını elde etmişti. 1924'te Lenin'in ölümünden sonra da Komünist formunde devam 

etmiştir.  

https://en.banglapedia.org/index.php?title=Ahmad,_Farrukh
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ve biçimdeki yeniliği nedeniyle özel bir statü kazanmıştır. Onun yazdığı Hiciv ve 

sonetlerdeki 27başarısı inkâr edilemez. 

Önemli şiirleri Sat Sagarer Majhi (1944), Sirajam Munira (1952), Naufel O 

Hatem (1961), Muhuter Kavita (1963), Hatematai (1966), Habeda Marur Kahini (1981) 

vb. Pakhir Basa (1965), Harfer Chhara (1970), Chhara Asar (1970) vb. Çocuk 

eserleridir. Edebiyata yaptığı özel katkılardan dolayı Bangla Akademi Ödülü (1960), 

Başkanlık Onur Ödülü (1961), Adamjee Ödülü (1966), UNESCO Ödülü (1966), 

ölümünden sonra Ekushey Padak (1977), Swadhinata Ödülü (1980) kazandı. 19 Ekim 

1984'te Dhaka'da vefat etti. 28 

Onun harıcınde Müslüman gelenekçi denemeci ve şair  olarak Mozammel hoque 

( 1860-1933),  Abdul karim şahittobışarod (1869-1953), Bengallilerin kültürel 

başarılarını kırsal halkın kültürel kazanımları olarak kabul eden ve her zaman kendisini 

"proletarya kültürü" bilgini olarak nitelendiren kitlelerin düşüncesini geliştirmekle 

ilgilenen ender akademisyenlerden biri Doktor Mohammad Şehidullah (1885-1969), 

Mohammad Yakub Ali Çowdori (1888-1940) , Mohammad Nasir Uddin (1889-1994), 

Mohammad Wajed Ali (1896-1954), Abul Mansur Ahmed (1898-1979) Kazı Abdul 

Wadud ( 1894-1970) Abul kalam Mohammad Samsuddin (1897-1978)  Tasadduk 

Ahmed, Abbas Ali khan (1914- 1999), Shahed Ali 1925-2001), Doktor Askar ibn Şeyh( 

1925-2009), Doktor golam saklayen (1926-…), Şahabuddin Ahmed (1936-…), Doktor 

Momen Çowdori(1936-…), Doktor S M Lotfur Rahman (1941- …), Doktor Abu 

Jafor(1952-…) önemli rol almaktadır.29  

Son Orta Çağ Dönemi: Bu dönemde Bengal bölgesi çeşitli yönleriyle erozyona 

uğramış ve siyasi açıdan “Nababi Çağ” olarak isimlendirilmiştir. Bu süre zarfında Babür 

İmparatorluğu’nun çöküşü, Bengal Nababi’nın yükselişi ve düşüşü, Avrupa 

sömürgecilerinin işgali, sömürgeci yönetiminin kurulması edebi hayatı büyük ölçüde 

 

27 On dört mısralık bir şiire sonnet denir. İlk 6 satıra sestet ষষ্ঠক, son 8 satıra অষ্টক (Octave denir. İtalyan 

şair Petrarch, sonnet’in mucididir. 

28 Anik Mahmud, Ahmad, Farrukh, https://en.banglapedia.org/index.php?title=Ahmad,_Farrukh, Erişim 

tarihi, 05.06.2019. 

29 Moşarof Hossain khan, Bangla vhasha o sahite Mosalmander obodan. Bangladeş islam Merkezi, Dkaha. 

S.311.  
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yavaşlatmıştır. Nababi Dönemi, 1757 Palaşi Savaşı ile sona ermesine rağmen 1800 yılına 

kadar edebiyatta üslup olarak devam etmiştir. 

Bu dönemde Hindu mitolojisi ve İslami şiirleri, mangalkavya30 çeviri gibi 

edebiyat türleri ele alınmıştır. Ayrıca Hindu mitolojisi ve benzeri tarzda ilahiler, şarkılar, 

şiirler tercüme edilmiştir. “Raybaar” (রায়বার) adında kral ya da kraliyetle ilgili nesir türü 

ortaya çıkmıştır. Bu çağda farklı eğilimler olarak savaş destanları, sembolik, mistik ve 

mangalkavya মঙ্গল াবয tarzı şiir türleri öne çıkmıştır. Çandimangal (ৈন্ডীমঙ্গল) ve şair 

Bharatçandra (ভারতৈন্দ্র) tarafından geliştirilen annadamangal31 (অন্নদামঙ্গল) da bu dönemin 

dikkat çekici mangalkavya (মঙ্গল াবয) özelliği taşıyan biçemlerindendir. 

18. yüzyıl edebiyat kültürünün ve dönemin en meşhur şairi Varotçandra’nın 

(1712-1760) yazılarınınana teması romantizmdir. Bu dönemde annadamangal üslubunda 

da üç ana tür ortaya çıkmıştır: 1. Şibayanannadamangal, 2. biddasondor ya da 

kalikamangal ve manşinha annapornangamangal. মান্স িংহ-অন্নপূর্বামঙ্গল। 32 

18. yüzyılın diğer bir edebiyat türü de folklordur. Bu folklor edebiyatının ana 

konusu aşktır. Bu dönemde halk hikâyelerinin çoğu, sözel kültür olarak ağızdan ağıza 

aktarılmıştır. Halk arasında popüler olan bu türde çok sayıda spekülasyon ve analojiler 

eşliğinde kadınların rolüne ilişkin anlatımlara yer verilmiştir. Doğu Bengal’de söylenen 

türküler, şarkılar, atışmalar ve benzeri müzikal unsurlar dönemin edebiyat algısına ilişkin 

 

30 Mangalkavya, orta çağ Bengal edebiyatının özel bir şiir türüdür. Bu şiiri okur ya da dinlerse her türlü 

kötülüğün yok edildiği ve her türlü iyiliğin kazanıldığı inanilir. Her Mangalkavya'da bir tanrının büyüklüğü 

anlatılır. 

31 Annadamangal, Raigunakar Bharatchandra রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র tarafından yazılmış bir 

Mangalkavya'dır. Şiir, Tanrıça Annapurna'nın অন্নপূণযার büyüklüğü hakkındadır. Bharat Chandra bu şiiri MS 

1752'de yazmıştı. 

32 Bharat Chandra'nın koruyucu Nadiaraj Krishnachandra Roy নমদয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় Raigunakar 

রায়গুণাকর  ünvanını Bharat Chandra'ya verdi ve ondan Tanrıça'nın büyüklüğünü ifade eden bir şiir 

yazmasını istedi. Tüm şiir bu üç bölüme ayrılmıştır. 

http://en.banglapedia.org/index.php?title=Lebedeff,_Gerasim_Steppanovich 
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bilgiler vermektedir. Batı Bengal’de ise sivil kültürün etkisiyle pançali-kirtan33 (পাাঁ ৈাবল-

 ীতত ন) değiştirilerek yarı akari’ye34 (আখড়াইকত) dönüşmüştür.35  

Modern Çağ Bengal edebiyatının modern çağının ilk evresinde rahipler ve 

Sanskritçe bilginler etkili olmuşlardır. İkinci evrede düşünce ve yaratıcı; üçüncü evrede 

kahramanlık yazıtları ön plana çıkmıştır. Özellikle Rabindranat Tagore (রবীন্দ্রনাথঠাকুর) (1861-

1941) döneme damgasını vuran önemli şairlerdendir. Dördüncü evre 1947’ye kadar 

Rabindranat sonrası dönem olarak adlandırılmaktadır.36 

Daha sonra devlet durumunun değişmesi nedeniyle edebi düzen de değişmiş, 

sonuç olarak Bengal edebiyatı Batı Bengal’de özellikle Kalküta’da ve Doğu Pakistan’da 

iki akıma ayrılmıştır. Buna Son Evre Bangladeş Evresi (1947- …) de denilmektedir. 

Hazırlık Aşaması: Edebiyat tarihinde çağları ayırmak için genellikle kesin bir 

tarih verilmez. Ancak Bengal edebiyatındaki modern çağın başlangıcı 1800 yılı olarak 

kabul edilmiştir. Bengal edebiyatının bu çağdaki gelişimi ve hızı, dünya dilleri arasında 

da Bengal dili ve edebiyatının ünlü ve saygın hale gelmesini sağlamıştır.  

Eski ve Orta Çağ Bengal edebiyatı sadece şiir ve şarkılar üzerine ilerlemiştir. Bu 

çağlar edebiyat yapıtlarının içerikleri ve sosyal yaşamı yansıtması bakımından da 

sınırlıdır. Dolayısıyla eski şairlerin hayatları hakkında güvenilir bilgi sorunu 

yaşanmaktadır. Ayrıca bu dönemde edebiyat daha ziyade kraliyet himayesinde 

kullanılmıştır. 

18. yüzyıla kadar Bengal edebiyatının temel özellikleri taklit, dini yayma eğilimi, 

şevket ve 19. Yüzyıl da ise Rönesans dönemi olarak kabul edilmektedir. Bu dönemde 

Bengal dilinin özelliklerinin çok yönlü gelişimi ve bir millet olarak Bangladeşlilerin 

ortaya çıkması yeni bir durumu ortaya çıkarmıştır. Böylelikle güçlü bir edebiyat tarzı da 

geliştirilmiştir. 

 

33 Panchali bir folklor türüdür. Bir şarkı aracılığıyla bir hikâye anlatır. Panchali kelimesinin Panchal veya 

Panchalika kelimesinden gelmiştir. Bazı insanlar buna Panchali diyor çünkü bu Panchanga toplantısında 

şarkılar, enstrümanlar, tekerlemeler, şarkı dövüşleri ve danslar yer alıyor. 

http://en.banglapedia.org/index.php?title=Panchali 

34 Akharai, on sekizinci yüzyılın sonlarında ve on dokuzuncu yüzyılın başlarında Hindistan'ın Batı Bengal 

eyaletinde yaygın olan özel bir türün popüler bir şarkısıdır. 

35 Muhammed Abdul Hai ve Syed Ali Ahsan, 1968, s. 55 

36 A.g.e. s. 71.  
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Dönemin Bengal edebiyatının temel özellikleri şunlardır: 

• Güçlü nesirler ile edebiyat olağanüstü gelişmiştir. 

• 19. yüzyılın ilk elli yılında Sanskritçe bilginlerin esir ve edebiyatta etkili olmuştur. 

• Bengal edebiyatı dünya edebiyatı ve modern düşünce ile yoğun bir ilişki içine 

girmiştir. 

• Edebiyat konularıyla ilgili çeşitli literatürler oluşmuştur. 

• Dillerin edebi statüsünün yanı sıra etkisi bir sonraki evrede artarak devam etmiştir. 

• Evrensel ve egemen bir edebiyat türü oluşturma ideali ortaya çıkmıştır. 

• Edebiyatın milli yaşam üzerindeki etkisi ve ulusal karakterin edebiyatı 

şekillendirmesi bu döneme özgü bir çıkış olmuştur. 

Nesir Dönemi: 19. yüzyıldan önce Bengalce’de bestelenen nesir dönemi, edebi 

değildir. 17. yüzyılın sonunda Dum Antônio (কদাম আকতাবনও) Bengalce yazan ilk yazardı ve 

onun yazdığı Brahman-Roman-Katolik-Haber(ব্রাহ্মণ-করামান- যাথবল -সংবাদ) basılmış ilk 

Bengalce kitaptır.37 

Daha sonra Portekizli rahip Manoel-Asmumpsa (মাকনাএল-দয আস্সুম্পসাাঁ ও) 1743’te 

Lizbon’da Eski Roma alfabesiyle Bengalce-Gramer ve Bengal-Portekizce Sözlük 

kitaplarını yazmıştır. İngilizler, Bengal bölgesini sömürgeleştirmelerinin akabinde 

Bengalce öğrenme konusundaki ihtiyacın farkına varmışlardır. 

Bengal bölgesinde matbaa sistemi geliştiğinde Nathaniel BrasiHallhead 

(নাথাবনকয়লব্রাবসহযালকহড) 1776’da İngilizlere Bengalce öğretmek için “İngilizce-Bengalce” 

dilbilgisi kitabını yazdı. Hıristiyan rahipler, Bengalce dilinde kendi dini propagandalarını 

arttırmak amacıyla da bazı dini kitaplar hazırladırlar.38 

Kısacası 18. yüzyılda devleti yönetmek ve kendi dini faaliyetlerini sürdürmek 

amacıyla yazılan eserler bir edebiyat çıkışı gerçekleştiremedi. Devlet sisteminin gelişmesi 

için ilk önce bazı hukuk kitaplarının Bengalce çevirileri yayınlanmıştır. Bu minvalde 

1778-1800 yılları arasında Forster, Cornwallis Kodu (1793) ve Terimler Sözlüğü (1799) 

 

37 Muhammed Abdul Hai ve Syed Ali Ahsan, 1968, s. 56. 

38 MA Hai and SA Ahsan, Bangla Sahityer Itibritta, Chittagong, 1968; 

https://en.banglapedia.org/index.php?title=Bangla_Literature,  erişim tarihi 09.09.2020. 

https://en.banglapedia.org/index.php?title=Bangla_Literature
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gibi eserler Bengalce’yeçevrilmiştir. Bu iki temel kitap nesir fikrini geliştirmiş ve 19. 

yüzyıl edebiyat çalışmalarına katkı sunmuştur. 

1800 yılında Kalküta’da ( ল াতা) İngiliz sivillerinin Hint dillerini ve çeşitli 

konuları öğrenmesi amacıyla Fort William Koleji kurulmuştur. Bu üniversite1815’e 

kadar Bengal nesir çalışmalarına katkıda bulunmuştur. 

Ders Kitabı İçeriği: Fort William Kolejden39 sonra Calcutta School-Book 

Society’de 1817 yılında ders kitapları yazma girişiminde bulunmuştur. Başlıca eserleri: 

Ramkamal Sen রােকেল সেন (1783-1844), Radhakanta Deb রাধাকান্ত সেব (1784-1867), 

Tarunicharan Mitra তাররণীচরণ রেত্র (Tahmini: 1772-1837) ve diğerleridir. Kitapları temel olarak 

masal türünde ve mitolojiyle temellendirilerek yazılmıştır. Bilimsel konuları ihtiva eden 

ders kitapları ise Serampore Koleji öğretmenleri tarafından yazılmıştır. Bununla birlikte 

Bengalce okuyucuları için modern bilgilerden söz etme ihtiyacı ve dillerini bu bilgiler 

etrafında geliştirmeleri (ıstılah çalışmaları) gerekliliği belirmiştir. 

Modern Bengalce nesrinin baş mimarı İşvar Çandra Vidyasagar40(ঈশ্বরৈন্দ্র ববদযাসাগর), 

1820-1861 (Bengal dili ve edebiyatını birçok yönden zenginleştirmiştir. Eğitim ile ilgili 

ders kitapları ve sosyal refahı tanımlayıp öğütleyen özgün nesirler yazmıştır. Ayrıca 19. 

yüzyıl hümanizmi gibi Bengal nesrinin yelpazesini genişleten çalışmalarla da ün 

kazanmıştır. 

Rammohun, Bengal edebiyatının nesir formunu düzenledi ve Vidyasagar (ববদযাসাগর) 

da bu formu geliştirdi. Vidyasagar çalışmalarını dört konuya ayırmıştır: Sosyal hayatı baz 

alan yazıları, romantizm içeren yazıları, ders kitapları ve edebiyat türü yazıları. 

Yazılarının temel özellikleri Bengal nesrinde akıcı tempo ile içsel ritim kullanımını 

başarması ve noktalama işaretlerinin doğru kullanmasıdır.41 

Modern Edebiyatta Bengalli Müslüman Şairler: Bengalli Müslüman şairler, 

Orta Çağ'dan sonra uzun süre edebiyatta önemli bir katkıda bulunmamışlardır. Bunun 

sebebi İşgalci İngilizlerin iktidarı ele geçirmiş olmasıdır. Müslümanlar İngiliz şirket 

yönetimini ve modern uygarlığı adına işgalcı yönetimi kabul etmemişler. 1203 ten 

 
39 Muhammed Abdul Hai ve Syed Ali Ahsan, 1968, s. 54-56. 

40Age, s. 66-70. 

41 Asitkumar Bandyopadhyay, Bangla Sahityer Itibritta, Calcutta, 1982-85; 

https://en.banglapedia.org/index.php?title=Bangla_Literature 
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1757’ye kadar Müslüman yöneticilerin hüküm sürdüğü bir devlette, İngiliz işgali 

Hinduların çoğunluğu tarafından hoş görülüp İngiliz eğitim ve kültürüne katılmıştı. 

Ancak Müslümanlar ingiliz işgalcilerden kendi memleketini kurtarmak için birçok 

ayaklanma gerçekleştirdiler. Onlardan birkaç örnek ise Mir Nisar Ali (1782-1831) 

tarafından Başerkella hareketi (1831), Askerler ve halk tarafından başlatılan Sipahi İsyani 

(স পাসহ সর্দ্রাহ 1857-1858), Haci Şeriyetullah (1781- 1840) হাজী শরীয়ত উল্লাহর tarfından 

başlatılan Faraizi Hareketler (1842) ile birlikte sosyo-politik düzeyde İngiliz karşıtı 

duygular belirgindir. Neticede Müslümanlar uzun süre İngiliz eğitimine kayıtsız kaldılar. 

Bu nedenle, modern Bengal edebiyatında katkıları çok sonra olmuştur. Bunlar arasında 

Modern Bengal edebiyatında, Hz. Muhammad (sav)’ in biyografisinin yazarı Şeyh Abdur 

Rahim42 (1859-1931), Reazuddin Ahmed Meşhedi (1859-1918), Muhammad 

Müzzemmil Haq (1860-1933) gibi öne çıkan bazı Müslüman edebiyatçılar da vardır.  

Batthalar Puthi (র্টতলারপুসি) (1800-1900): Puthi Sahitya, Arapça, Urduca, Farsça ve 

Hintçe karışımıyla yazılmış özel bir Bengalce edebiyatı sınıfıdır. On sekizinci yüzyıldan 

on dokuzuncu yüzyılları kapsayan bu literatürün hem yazarı hem de okuyucusu 

Müslümanlardı. Puthi kelimesi "pustika" kelimesinden gelmektedir. Bu anlamda, puthi 

kelimesi herhangi bir kitap anlamına gelir, ancak puthi edebiyatta özel bir anlam taşır. 

Puthi Sahitya, Bengal edebiyatı tarihinde belirli bir zamanda yazılmış özel bir edebiyat 

türüdür. Huglinin43 Balia-Hafızpur'dan Şair Fakir Garibullah (Tahmini 1680-1770), Amir 

Hamza'nın bu şiirini bestelemiştir. Amir Hamza Janganama ya da karışık bir Arabistan 

tarihi ve mitolojisine dayanan bir savaş şiiri.44 

Sipahi Devrimi’nden (বসপাবহ ববপ্লব) (1857-1858) sonra Modern Bengal edebiyatında 

Müslümanlar öne çıktıkları halde iyi bir Bengal edebiyat geleneği oluşturulamamıştır. 

Modern eğitim ve ilim dışında geçmişe övgü teması ile Duvaşi Puthi কদাভাষীপুবথ türünde 

eserler yazılmıştır. Çoğunluğu Urduca, Farsçave Hintçe kelimelerden oluşan bu “puthi” 

türünü sadece azizler sınıfı kullanmıştır. 

Bu tür, Vehhabi ve Faraizi hareketlerin etkisinden dolayı, doğal olarak dini 

terminolojiye ait önemli miktarda kelimenin kullanılmasıyla şekillenmiştir. Bir sonraki 

 
42 Muhammed Abdul Hai ve Syed Ali Ahsan, 1968, s.103. 

43 Hooghly bölgesi, Hindistan'daki Batı Bengal eyaletinin üç bölgesinden biridir. 

44 Wakil Ahmed, Puthi Literature, http://en.banglapedia.org/index.php?title=Puthi_Literature. Erişim tarihi 

21.03.2020 

http://en.banglapedia.org/index.php?title=Puthi_Literature
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aşamada ise baskı ve kitap ticaretinin genişlemesiyle bunlar 19. yüzyılda “Battalar Puthi 

(বেতলারপুবথ)” olarak anılmıştır. Bu edebi eserler, Bengal Müslümanları arasında kültürel 

temasın kurulması ve etkinleştirilmesi için yazılmıştır. 

Müslüman Yazarlar: 19. yüzyılda orta sınıftan Müslümanların siyasi 

tutumlarının değişmesiyle birlikte temayüz eden bazı yetenekli yazarlar Bengal 

edebiyatına önemli katkılar sağlamışlardır. Bunların başında; Mir Müşarref Hüseyin 

(1847-1912), Maulvi Muhammad Naimuddin (1832-1907), Dad Ali (1852-1936), 

Keykubad (1857-1951), Şeyh Abdur Rahim (1859-1931), Reazuddin Meşhedi(1859-

1918), Mozammel hoque (1860-1933) Muhammad Reazuddin Ahmed (1862-1933), 

Maulvi Ahmed Meyarayüddin (1852-1929), Münşi Muhammad Camirauddina (1870-

1930), Abdülhamid Han Yusufzai (1845-1915), Abdülkerim Sahityabisa R (1871-1953), 

Nevşer Ali Han Yusufzai (1864-1924), Muhammad Monirujjaman İslamabadi (1875-

1950) gelmektedir. 

Mir Müşerref Hüseyin (1847-1912)45, modern Bengal edebiyatının öncü ismidir. 

Ayrıca, Bengal edebiyatı tarihinin en önemli yazarlarındandır. Roman, drama, şiir, 

makale türlerinde otuz kadar kitap yazmıştır. Ancak roman ve öykü türündeki eserleri 

daha çok ön plana çıkmıştır. Yazılarının kapsamı ve çeşitliliği diğer Bengalli 

Müslümanlara ilham kaynağı olmuştur. Kerbelaile ilgili yazmış olduğu Bişad Şindu (ববষাদ-

বসনু্ধ) eseri roman türündeki en iyi örneklerdendir.  

Nesir ve şiir türünde önemli bir yeri olan Müzzemmel Hoque, daha çok Müslüman 

toplumu uyandırmaya yönelik şiirler yazmıştır. Ancak en çok bilinen eserlerini nesir 

türünde vermiştir. Farsça’dan Bengalce’ye çevirdiği kitaplar ile de ün kazanmıştır. En 

büyük başarılarından biri de Bengal Müslümanları için yazdığı ders kitabıdır. Şehname 

şiirinin ilk bölümünün Farsça’dan Bengalce’ye çevirisi onun en önemli 

çalışmalarındandır.46 

Şeyh Abdurrahim ise ‘Hazreti Muhammad'in (sav) biyografisi ve dini’ adlı ilk 

kitabını yazmıştır. Üstad Riyazüddin Ahmed Meşhedi,47 Sosyal Reformist kitabıyla 

meşhur olmuştur. Kitabına, toplumu örgütlediği ve Cemaleddin Afgani’nin Hindistan’ın 

 
45 Muhammed Abdul Hai ve Syed Ali Ahsan, 1968, s. 85-86. 

46 Muhammad Shahidullah, Bangla Sahitye, http://en.banglapedia.org/index.php?title=Bangla_Literature 

erişim tarihi 20.02.2021. 
47Muhammed Abdul Hai ve Syed Ali Ahsan, 1968. s. 95 
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bağımsızlık mücadelesi hakkındaki devrimci düşüncelerini desteklediği için 

yayınlanmasından kısa bir süre sonra hükümet tarafından el konulmuştur. 

1858 yılı Bengal edebiyatı için, İşvar Çandragupta (ঈশ্বরৈন্দ্রগুপ্ত) ’nın ölümü sebebiyle 

“hüzün yılı” olmuştur. Yine bu tarihte ilk Bengalce roman Alaler Ghore rDulal 

(আলাকলরঘকররদুলাল) yayınlanmış ve Michael Madhusudandotto (মাইক লমধুসূদনদত্ত) (1824-1873) 

Bengalce edebiyatına katkılar sunmuştur. Bengalce şiirde “amitrakhar48(অবমত্রাক্ষরছদ)” 

ritminin tanıtılması onun önemli çalışmaları arasındadır. Bu ritimle 1861’de yazılmış olan 

Meghnadbadhkavya (কমঘনাদবধ াবয) Bengal edebiyatında örneği olmayan bir eserdir. Konusu 

ve dili oryantal olmasına rağmen düşünme ve yazma tarzı Batı menşeilidir. Madhusudan, 

Doğu ile batı arasında köprü olmuş önemli edebiyatçılardan sayılmaktadır. 

Modern Şiir ve Şarkıları: Dönemin en önemli şairlerinin başında Kaikobad 

(কায়দ্কার্াদ) (1857-1951) gelmektedir.49 Kendisi Hemçandra-nabinçandra (কহমৈন্দ্র-নবীনৈকন্দ্রর 

(1847-1909) şiir türünde Mahashmashan (মহাশ্মশান) destanını yazarak ünlü olmuştur. 

Müslümanların o dönemde yaşamış olduğu maddi ve düşünsel zorluklar sebebiyle kendi 

tarihinin zenginliklerine dikkat çeken şiirler yazmıştır. Mahashmashan aynı zamanda III. 

Panipath Savaşı50পাবনপকথর তৃতীয়যুদ্ধ hakkında yazılan 870 sayfalık bir şiir kitabıdır. Burada 

şair, Hindu-Müslüman topluluğunun içinde bulunduğu kritik durumu duygusal bir dilde 

ifade etmiştir. 

1860-70’lerde İngiliz sömürgeciler Faraizi, Vehabive benzeri dini ve politik 

hareketleri bastırdıktan sonra 20-25 yıl boyunca Bengal bölgesinde böyle bir hareketlilik 

görülmemiştir. O zamanlarda Hıristiyanlar, Müslümanlara karşı dini ve kültürel 

hamlelerde bulundular. Yüzyılın sonunda bu Hıristiyan tahakkümüne karşı Münşi 

Mehrullaha (1861-1907) ve öğrencisi Münşi Muhammad Zamiruddin (1870-1930) 

 

48 İki satırın son harflar birbiriyle uyuşmayan tekerlemelere Amitrakshara çanda denir. 

49 Wakil Ahmed, Kaikobad, https://en.banglapedia.org/index.php?title=Kaikobad, erişim tarihi 05.07.2020. 

50
Panipath, Hindistan ve dünya tarihinde unutulmaz bir isimdir. Hindistan’ın serveti, Delhi'den 50 mil uzaklıktaki 

Panipath’ın tarihi bölgesinde üç kez kontrol edilir ve sabitlenir. 1526'da Panipat’ın ilk savaşında İbrahim Lodi'yi 

yenerek, kral Babür Hindistan'da Moğol İmparatorluğunu kurdu. 1556 yılında, Paniraath’ın ikinci savaşında Bairam 

Han’ın komutanlığında Moğol imparatoru Ekber'in kuvvetleri- Himu’nun komutanlığında Kral Muhammed Adil Şah'ın 

(Adi) büyük ordusunu yendi ve bu kıtadaki Babür imparatorluğunun temelini güçlendirdi.1761'deki üçüncü Panipath 

savaşında, AhmedŞahAbdali ordusunun ellerinde PeshwaBalajiBajirao’ya, কপকশায়াবালাবজবাবজরাও gönderilen büyük 

Marathaমারাঠা kuvvetlerinin yenilgisi, Hindistan’da İngiliz sömürgenin yolunu genişletti ve kolaylaştırdı. 

https://en.banglapedia.org/index.php?title=Kaikobad
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çalışmalar yapmaya başlamışlardır. Münşi Mehrullaha ve Münşi Muhammad 

Zamiruddin’in ideallerinden esinlenen Mulvi Meracuddin Ahmed, Pandit Reazuddin 

Ahmed Meşhedi, Münşi Şeyh Abdur Rahim (1859-1931) ve Münşi Muhammad 

Reazuddin Ahmed başta olmak üzere dönemin Müslüman grupları edebiyat alanında özel 

bir hareket başlatmıştır. Bunlar Müslümanları İslami mirastan ve tarihinden haberdar 

etmek için Bengalce edebi eserler vermiş ve gazete, kitap gibi yayınlarla dini ve sanatsal 

içerikli çalışmalar yaparak edebiyatta yeni bir akımın ortaya çıkmasını sağlamışlardır. 

Rabindra Aşaması: Bengal edebiyat tarihinin en önemli bölümlerinden biridir. 

Rabindranath Thagor, Bengal edebiyatının bütün alanlarına ciddi katkılarda bulunmuş ve 

Bengal dili ve edebiyatına dünya çapında ün kazandırmıştır. “Dünya şairi” olarak 

anılmakla birlikte Bengal edebiyatının en iyi nesir örneklerini vermiştir. Her ne kadar 19. 

Yüzyıla damgasını vurmuş olsa da 20. yüzyılın büyük bir bölümünde de büyük bir kabul 

görmüştür.51 

Bu aşamanın diğer meşhur şairleri şunlardır: Şarat Çandra Çaterypaddai 

(শরৎৈন্দ্রৈকটাপাধযায়) (1876-1938). Pramat Çovhuri (প্রমথকৈৌধুরী) (1868-1946), Pravatakumar 

Mukhupaddai (প্রভাতকুমার মুকখাপাধযায়) (1873-1932), Abanindranath Tagore (অবনীন্দ্রনাথঠাকুর) (1871-

1951), Satyendranath Datta (সকতযন্দ্রনাথদত্ত) (1882-1922), Mohitlal Mayumder (কমাবহতলাল 

মজুমদার) (1888-1952), Kazi Nazrul İslam ( াজী নজরুল ইসলাম) (1899-1976) ve Jesim Udin’dir 

(জসীমউদ্দীন) (1902-1976). 

Özellikle Kazi Nazrul İslam, İngiliz sömürgeciler tarafından yapılan zulümlere 

karşı edebiyatı kullanarak toplumda bir başkaldırı meydana getirmiştir. Bengal 

edebiyatında da yazılan Asi (ববকরাহ) şiirinden dolayı “Asi Şair” olarak ün kazanmıştır. Diğer 

önemli çalışmalarından biri de çağdaşlaşma üzerine olan yazılardır.  Geçici olaylar, hayat 

veya duygular hakkında hiç kimse bu kadar çok şey yazmamıştır.52 

Ayrıca şiir ve tanıtım yazıları yazdı, gazete yayınladı. Şiirin yanı sıra toplum 

kesimlerini harekete geçirici makale ve gazete yazıları da kaleme almıştır. Onun Ogni 

Bina ve Bişer Başi (অবি-বীণাওববকষরবাাঁ বশ) kitapları ezilen halktan yana ve sömürgeci İngilizlerin 

aleyhine yazılan çok etkili eserleridir. Hindistan ve Pakistan bağımsızlık hareketleri 

 

51Sukumar sen, Bengal Edebiyatı Tarihi(বাঙ্গালাসাবহকতযরইবতহাস) (dördüncü cilt), İstarn Yayıncıları, Kalküta, 

1970-76; s: 4-10. 

52 Kazi Nazrul İslam, 2012, c. 1, s. 454. 
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Bengalce konuşan toplumu iki farklı açıdan etkilemiştir. Hindistan’ın bölünmesine 

rağmen eski örf ve geleneklere sadık kalınmış ayrıca Hindu ve Müslüman toplumun önde 

gelenlerinin hayat görüşünü, toplumu ve çevreyi yeniden yapılandırmıştır. 

Nazrul, 1930'dan sonra söz yazarı ve besteci olarak ünlenmişti. Yazdığı Gazel 

türküleri de şiir olarak büyük önem kazanmıştır. Bengal müziği dünyasında, Rabindra 

şarkılarının yanı sıra, Nazrul şarkı ve ilahiler de eşsiz ve Bengal kültürünün ebedi 

kaynağıdır.53 

Jasimuddin (1903-1976), Rabindranath dönemindeki bir şaiir olsa da farklı şiirsel 

bilinci sayesinde eşsizdir. Şiirlerinde kırsal Bengal geleneği hüküm sürdüğü için ona 

'Pallikabi' পমল্লকমব unvanı verilmiştir. Şiir ve dramada bir unsur olarak kırsal yaşamı ve 

kırsal Bengal çevresini çok başarılı bir şekilde kullanmıştır. Jasimuddin şiirsel gücünü 

öğrencilikte gösterilmiştir. O zamandan beri, şiirlerinde kırsal doğa ve kırsal yaşamın 

sade ve güzel biçimini resmetmiştir.54   

Müslüman Zihin: Ondokuzuncu yüzyılın son yarısından yirminci yüzyılın ilk 

yarısına kadar, Müslüman Bangalilerin edebi arayışlarında sosyal reform düşünceleri, 

ulusal miras üzerine olan fikirleri ve kendi kendini kurma çabaları egemen olmuştur. 

Müslüman zihnin bu arzusu, daha sonraki Müslüman yazarlara eşsiz ve yeni bir bilinçte 

ilham verir. Bu aşamanın şiir ve edebiyat konuşması toplumun ve yaşamın kimliğini 

ortaya çıkarır; yazılarda düşünce bilinci ve rasyonel ifade ortaya çıkar. 

Müslüman zihninde rasyonel düşüncenin en önemli olayı, otuzlu yıllarda 

Dhaka'da Müslüman Edebiyat Cemiyeti'nin kurulmasıdır. Bu toplumun sözcüsü, Shikha 

Patrika olarak bilinen "Shikha Grubu", aklın kurtuluşu hareketi için çaba harcayarak 

yepyeni bir edebi düşünce dalgası yaratmıştı. Abul Hussain (1896-1938) ve Kazi Abdul 

Wadud (1894-1970) Mohammad Najibur Rahman (1860-1923) Ekram Uddin Ahmed 

(1872-1940) Kazi Imdadul Haque (1882-1926) Shahadat Hossain (1893-1953) Golam 

Mostafa (1897-1964) Mohammad Akram Khan,(1868-1969) Muhammad Shahidullah55 

(1885-1969), Mohammad Lutfur Rahman (1889-1936)  S. Wazed Ali (1890-1951), 

 

53 Kazi Nazrul İslam, 2012, c. 1, s. 457. 

54 Muhammad Shahidullah, Bangla Sahitye, http://en.banglapedia.org/index.php?title=Bangla_Literature 

erişim tarihi 20.02.2021. 

55 Moşarof Hossain khan, Bangla vhasha o sahite Mosalmander obodan. Bangladeş islam Merkezi, Dkaha. 

s. 40.  
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İbrahim Han (1894-1978), Nurunnisa Khatun Vidyabinodini (1894-1975), Şeyh 

Muhammad İdris Ali (1895-1945), Ekberuddin Mohammad Barkatullah (1898-1974), 

Kazi Motahar Hossain (1897-1981) Abul Mansur Ahmed (1898-1979), Benazir Ahmed 

(1903-1983), Abul Fazl (1903-1983), Motaher Hossain Chowdhury (1903-1956) 

Muhammad Mansuruddin (1904-1987), Abdülkadir (1906-1984), Bande Ali Mia (1906-

1979), Mahmuda Khatun Siddika (1906-1977), Habibullah Bahar Chowdhury (1906-

1966), Mahbubul Alam (1906-1982), Muhammad Enamul Haque (1906-1982), Sufi 

Motahar Hossain (1907-1975), Begum Sufia Kamal (1911-1999), Raushan Izdani (1918-

1969) ve diğerleri.bu konuda önemli rol oynamıştır. 56  

 Bangladeş Evresi (Doğu Pakistan) (1971-…): 

İlk-İkinci-Üçüncü Aşamalar 

Bengal edebiyatı zaman açısından yetmiş iki yaşını geçti. Bu dönemde geliştirilen 

Bengal edebiyatı, birçok yönden dikkat çekicidir. Son yetmiş iki yıllık edebiyat, temel 

eğilimi ve eğilimi düzenleyen sosyal-politik nedensellik göz önüne alındığında üç 

aşamaya ayrılabilir: birinci aşama (1947-1957), ikinci aşama (1958-1970) ve üçüncü 

aşama (1971- günümüze kadar). 

İlk Aşama: 1947’de Hindistan ve Pakistan’ın ayrılmasından hemen sonra, Kalküta 

ve Doğu Pakistan (Doğu Bengal) ülkenin bölünmesi, mültecilerin sorunları, ekonomik 

sıkıntılar, toplumsal sorunlar vb. birçok sorunla karşı karşıya kalmıştır. 

Urduca konuşan Pakistanlı askeri yöneticiler Doğu Bengal’de yaşayan insanların 

da Bengalce yerine Urduca konuşmasını istediler. Fakat Bangalliler, Bengalce anadiline 

olan saygı ve sevgileri nedeniyle, Pakistanlıların kararını reddedip ana dillerini koruma 

hareketi başlattılar. Bu, Bengal edebiyatının ilk aşamasında Bengallerin bağımsızlık 

gücüne kavuşmasıyla sonuçlandı. 1952’de Bengal halkı ile Pakistanlı askerler arasındaki 

çatışmada kan döküldü. Neticede Bengalce’nin uluslararası ana dil olarak Birleşmiş 

Milletler tarafından kabul edildiği 6 Şubat tarihinden sonra her sene kutlanmaya 

başlandı.57  

 

56 Muhammad Shahidullah, Bangla Sahitye, http://en.banglapedia.org/index.php?title=Bangla_Literature 

erişim tarihi 20.02.2021. 

57 Abdul Hay ve Ali Ahsan, Bangla shahitter itibritto, Ahmad Publishing House, 2010, s. 305. 
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İlk aşamanın romanlarının çoğu, Bengal kırsalının geniş arka planında yazılmıştır. 

Syed Waliullah Lalsalu িািসাি ু (1948), Kazi Afsaruddin'in Char-Bhanga Char চর-ভাঙ্গা 

চর (1951), Shamsuddin Abul Kalam'ın Kashban'ın Kızı কাশবশনর কনযা (1954) ve Alam 

Nagar'ın Upakatha উপকথা (1954), Abu Ishaq'ın Surja-Dighal Bari সূর্য-দীঘি বা়িী (1955) 

vb. bu dönemin en unutulmaz romanlarındandır ve burda kırsal yaşama, onun sorunlarına 

ve olanaklarına odaklanır.58 

İkinci Aşama: 1958'de ülkede askerin yönetimi devralması, edebiyat 

çalışmalarının tıkanmasına neden olmuştutur. Kamu politikalarını yasaklamak, 

demokrasi biçiminde diktatörlüğün kurulması nedeniyle Bangladeş’te öfke birikmeye 

başladı ve bir zaman sonra kitle hareketlerinin oluşmasına yol açtı. 1968'de halk isyanı, 

1969'da öğrenci topluluğunun 11 maddelik talepleri, 1970 genel seçiminde 

Bangladeşliler’in kazanmasına rağmen iktidarı devretmemesi, sonuçta 1971’deki 

bağımsızlık savaşı, Bangladeş’te bağımsızlık olaylarının ortaya çıkışı ve sosyal yaşamda 

belirtilen olayların etkisi bu dönemdeki edebiyatın ana konusuydu.59 

İlk bölüm gibi, ikinci bölüm de esas olarak kırsal yaşam hakkındadır. Ancak bu 

dönemin romanlarına ilk bölüm romanlarından farklı olacak şekilde boyutsal 

değişiklikler eklenmiştir. Bir örnek, Syed Waliullah'ın ayın karanlığı চাাঁশদর অ াবসযা 

(1974) romanıdır. Kırsal yaşamı bir arka plan olarak kullanan romancı, temelde ordu 

yöneticisi Ayüp Han’ın doğu Pakistanlılara karşı kısıtlamalarını ve silahla yönetilen 

sosyal hayatı konu almaktaydı. 

Bu dönemde verilen eserlerde kurtuluş savaşı, savaşı zayıflatmak, “güzel 

Bangladeş” hayali ve bağımsızlık sonrası süreç işlenmiştir. Bu bölümde Seyid Şemsul 

Hak tarafından yazılan romanlar, karmaşık ve çok boyutlu şekilde bağımsızlığı ve kuzey-

köy yaşamı çatışmalarını içeriyordu.60 

Üçüncü Aşama: Bu aşamada kurtuluş savaşı, savaşın vahşiliği ve bağımsızlıktan 

sonraki “güzel Bangladeş” hayalleri bu dönemdeki eserlerinde geniş yer almaktadır. 

Üniversite düzeyinde araştırma, şiir, kısa hikâye, drama, deneme, halk edebiyatı ve 

 

58 Muhammad Shahidullah, Bangla Sahitye, http://en.banglapedia.org/index.php?title=Bangla_Literature 

erişim tarihi 20.02.2021. 

59 MA Hai, SA Ahsan, Bangla Sahityer Itibritta, Chittagong, 1968, s. 353. 

60 Abdul Hay ve Ali Ahsan, 2010, s. 360. 
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dilbilimi konularında geniş bir biçimde araştırmalar-incelemeler yapılmıştır. Yine bu 

dönemde milli şair Kazi Nazrul İslam’ın şiir ve yazıları Bengalce’nin değerini arttırmıştır.  

Hasnat Abdul Hai'nin (1937-…) Balinalar মতম  (1981) romanı, bağımsızlığın 

hemen ardından istikrarsızlık ve sosyo-politikanın resmini çiziyor. Vatan severlikten 

esinlenerek bağımsızlık savaşına katılan orta sınıfın büyük bir kısmı ülkenin sosyo-politik 

istikrarsızlığını ve bağımsızlıktan sonra devam eden kaosu görmekten hayal kırıklığına 

uğradı; Sonuç olarak, hayallerini kıran dönüşleri başladı. 1971 sonrası yazılarda, orta sınıf 

yaşamının bu hayal kırıklığının resmini çizilmiştir.61  

Bağımsızlık sonrası Bangladeş'teki araştırmalarda önemli ilerleme kaydedilmiş 

olmasına rağmen, temel makale yazma alanındaki gelişimi beklendiği gibi değildir. Bu 

döneme ait denemeler ve edebiyat dokuz ana bölüme ayrılabilir: eski ve orta çağ 

edebiyatı, modern edebiyat, Rabindra-edebiyatı, Nazrul-edebiyatı, folklor, dil pratiği, dil 

hareketi üzerine edebiyat, kurtuluş savaşı üzerine edebiyat ve düzenleme. Sanjida Khatun 

(1933-…, Rafiqul Islam (1934-…), Anisuzzaman (1937-2020), Abdul Hafiz (1907-

1994), Mowlana Abdur Rahim 1818-1987) Abu Hena Mostafa Kamal (1936-1989), 

Mohammad Moniruzzaman (1936-2008), Syed Akram Hossain (1944-…) ve diğerleri 

araştırma alanında özel katkılarda bulunmuştur.62 

  

 

61 Muhammad Shahidullah, Bangla Sahitye, http://en.banglapedia.org/index.php?title=Bangla_Literature 

erişim tarihi 20.02.2021. 

62 Abdul Hay ve Ali Ahsan, 2010, 1968, S. 353-362. 

http://en.banglapedia.org/index.php?title=Bangla_Literature
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 Bengal Coğrafyası ve Kültürü 

Coğrafyası 

Dhaka Bangladeş'in başkenti ve en büyük metropolüdür. Bangladeş'in doğusunda 

Hindistan’ın Assam, Tripura, Mizoram kentleri ile birlikte Myanmar'ın (Burma) sınırları 

vardır. Güneyde Bengal Körfezi ve dünyanın en uzun deniz sahili Cox’s Bazar yer 

almaktadır.  Bangladeş'in kara sınırının uzunluğu 5138 km, Hindistan ile ortak sınırı 

4144, Myanmar ile 283 km'dir.63 Bangladeş'in deniz sınırı 12 deniz mili (22,22 km) ve 

ekonomik deniz sınırı kıyıdan 200 deniz mili uzaktadır. Bangladeş'in güneybatısının 

büyük bir kısmı, Sundarbans (সুদরবন) adı verilen bir delta ile kaplıdır; burası dünyaca ünlü 

Royal Bengal Tiger'ın (Bengal Kaplanı’nın) yaşadığı yerdir.  

Bangladeş altı ana idari bölgeden oluşur. Bunlar Barisal, Chittagong, Dhaka, 

Khulna, Rajşahi, Silet ve Rangpur bölgeleridir. Bu bölgelerde toplam 64 il ve 496 ilçe 

var.64 Bangladeş'in coğrafi alanı 147,570 kilometrekaredir. Coğrafi konumu 20°34`- 

28°38` Kuzey enleminde ve 88°1`- 92° 41`Doğu boylamındadır. Doğudan batıya 

genişliği yaklaşık 440 km ve kuzeybatıdan güney doğuya 760 km'dir. Hindistan, 

Bangladeş'in batısında, kuzeyinde ve doğusundadır. Bangladeş’in batısında Hindistan'ın 

Batı Bengal eyaleti, kuzeyinde Batı Bengal, Assam, Megalay bulunur.65 

Ganga, Padma, Brahmaputra, Jamuna, Surma, Megna ve bunların çeşitli kolları 

Bangladeş'te drenaj sisteminin arterleri olarak işlev görmektedir. Dağlık Chittagong’daki 

nehirleri Karnafuli ( ণতফুবল), Sangu (সাঙু্গ,), Matamuhuri (মাতামুহুবর), Feni(কফনী), Naf(নাফ), 

Chittagong bölgesini dolaşarak doğrudan Bengal Körfezi'ne akmaktadır. En önemlisi 

Ganga গঙ্গা, Padma, পদ্মা, Jamunaযমুনা, Brahmaputra ব্রহ্মপুত্র, Meghna, কমঘনা Surma, সুরমা, 

Karnafuli  ণতফুবল ve Teesta'dır বতস্তা. Bu büyük nehirler 700 kola sahiptir.66 Bengal 

Körfezi'ne doğru akan bu nehirlerin toplam uzunluğu 24,140 km'dir. Cox's Bazar’daki 

Bengal Körfezi’nin 155 km uzunluğunda olan sahili çekici bir turizm merkezidir. 

 

63Masud Hasan Chowdhury, Bangladesh Geography, 

http://en.banglapedia.org/index.php?title=Bangladesh_Geography Erişim tarihi 09.08.2020 

64 Sirajul İslam, Bengalpedia, İkinci baskı, Dhaka,  

65 Haroun Er Rashid, Geography of Bangladeş, The university press limited, 1991, Dhaka, S.150-180. 

66 Mohd Shamsul Alam and Masud Hasan Chowdhury, River, 

http://en.banglapedia.org/index.php?title=River Erişim tarihi 10.08.2020. 
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İklimi 

Ülkenin iklimi tropik muson rüzgarlarıyla karakterizedir. Tüm yıl belirgin 

biçimde altı ana mevsime ayrılmıştır: (1) Yaz গ্রীষ্ম, (2) Muson mevsimi বষযা, (3) sonbahar 

শরৎ, (4) İlkbahar মহ ন্ত, (5) kış শীত ve (6) bahar বসন্ত. Muson öncesi mevsimi mart’tan 

mayısa kadar uzanır. Sıcaklıklar ve buharlaşma oranları bu süre zarfında en yüksek 

seviyededir ve bunlara ara sıra gök gürültülü fırtınalar eşlik eder. Tropikal siklonlar kıyı 

bölgelerine zarar vermektedir. Muson mevsimi hazirandan ekime kadar uzanır. Yüksek 

yağış, nem ve bulutluluk bu mevsimi karakterize eder. Yıllık yağışların yüzde 80'dan 

fazlası bu mevsimde yağar.67 

Muson sonrası mevsimi ekimden kasıma kadar uzanır. Bu mevsim çoğunlukla bol 

güneşli, sıcak ve nemlidir; ancak gece boyunca çok fazla çiy yağar. Aynı zamanda ani 

fırtınaların yaşandığı bir mevsimdir. Aralık ayından şubat ayına kadar uzanan kurak 

mevsim nispeten serin, kuru ve güneşli geçer. Genellikle, kısa kış yağışları bu süre 

zarfında meydana gelir, ancak belirsizdir. Yıl boyunca sıcaklık dağılımı açısından, 

Bangladeş'te bir serin ve bir sıcak sezon olmak üzere iki ayrı mevsim açıkça 

görülmektedir. Soğuk mevsim kasımdan ocak ayına, sıcak mevsim ise mart ayından ekim 

ayına kadar sürer.68 

Şubat ayında sıcaklık az olup mart, nisan ve mayıs aylarda sıcaklık artar. Yıllık 

ortalama sıcaklık her yerde 25 ° C kadarken, aylık ortalama sıcaklık ocak ayında 18° C 

ve nisan-mayıs aylarında 30 ° C'dir. Aşırı sıcaklık aralığı 40° C ila 43 ° C arasındadır; 

ülke genelinde mevsimsel sıcaklık değişimleri gözlenmektedir. 

Fiziki Yapısı 

Ganga, Brahmaputra ve MegnaBangladeş’in, üç büyük nehridir. Muson boyunca 

şiddetli yağış ve ülkenin birçok yerinde deniz seviyesinden düşük irtifa, ülkenin her yıl 

sellerle karşı karşıya kalmasına sebep olur.69 Doğu ve kuzey sınırlarının dağlık bölgeleri, 

Bangladeş'in iki bölgeye ayrılabilen dağlık bölgelerini temsil eder: Dağlık Chittagong 

bölgesi ve Şillong Tepesi. Ülkenin güneydoğu kesiminde yer almakta olan dağlık 

 

67 Rafique Ahmed, Climate, http://en.banglapedia.org/index.php?title=Climate, Erişim tarihi 10.08.2020. 

68 Md. Serajul Islam, Agrometeorology, http://en.banglapedia.org/index.php?title=Agrometeorology 

Erişim tarihi 10.08.2020. 

69 Sifatul Quader Chowdhury, Delta, http://en.banglapedia.org/index.php?title=Delta Erişim tarihi 

10.08.2020 

http://en.banglapedia.org/index.php?title=Climate
http://en.banglapedia.org/index.php?title=Agrometeorology
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Chittagong bölgesi dağlar, tepeler, vadiler ve ormanlar açısından zengindir70. Bu alan 

Bangladeş'in diğer bölgelerinden tamamen farklıdır. Güney-doğudaki Myanmar sınırı, 

kuzeyde Hindistan'daki Tripura eyaleti ve doğuda Mizoram sınırıyla çevrelenen bu geniş 

dağ sırası, nehir vadisinin uzunluğu boyunca sınırlandırılmıştır. 

Nüfusu 

Bölgenin nüfusu 1801'den 1901 yüz yılda ikiye katlanarak 28.9 milyona çıkmıştı. 

O dönemde nüfus artış hızı yüzde 0.67 olarak sabitlendi. 1931'e kadar nüfus artış hızı 

yavaştı (yüzde 1'den az). O yıl nüfus 35.3 milyona ulaşmıştı. Ancak daha sonraki 40 yıl 

içinde nüfus ikiye katlandı. Kayıt, 1941'deki nüfus artış oranının nispeten yüksek 

olduğunu gösteriyor. Bunun hem Hinduların hem de Müslümanların dini, siyasi amaçlarla 

yapılan hesaplamalarda gerçek sayıdan daha fazlasını göstermesinden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Hindistan ve Pakistan'ın iki uluslu মৈ-জামত তশের teori temelinde 

bölünmesinden sonra, Pakistan'dan çok sayıda insan göç etmişti ve bu da 1941 ile 1951 

arasında bir nüfus artışına yol açtı. Nüfus artışı 1951'den beri çok yüksektir ve 1951-

1961'de%1.93,1961-1974'te% 2.48, 1974-1981'de% 2.35, 1981-1991'de% 2.17 ve 1991-

2001'de %1.59'du.71 

Bangladeş, ortalama nüfus yoğunluğu bakımından dünyada ilk sırada yer almakta 

ve dünyanın en kalabalık 8. ülkesidir. Toplam nüfusu (2017’deki kayıtlara göre) 167,7 

milyondur. Bangladeş'te okuma yazma oranının yüzde 72,9 olduğu açıklanmıştır. Ayrıca, 

Bangladeş nüfusunun yaklaşık %80’i Müslüman, 11% 'i Hindu ve geri kalanı Budist, 

Hıristiyan ve diğer dinlerin mensuplarıdır. Bangladeş, Güney Asya'nın en az kentleşmiş 

bölgelerinden biridir. Kentsel nüfus oranı%20, kırsal nüfus%80'dir.  

Başkenti Dhaka’dan sonra Chittagong en önemli ikinci büyükşehirdir. Ticaret 

başkenti olan bu metropolde deniz limanı ile birlikte birçok sanayi bölgesi 

oluşturulmuştur. Khulna şehri ülkenin güneybatısında bir ticaret ve sanayi merkezidir; 

Mongla Limanı ve Kalişpur sanayi fabrikaları mevcuttur. Eğitim merkezi olarak bilinen 

 

70 Sifatul Quader Chowdhury, Chittagong Hill Tracts 

http://en.banglapedia.org/index.php?title=Chittagong_Hill_Tracts. Erişim tarihi 10.08.2020 

71 M Ataharul Islam and Shamal Chandra Karmaker, Population, 

http://en.banglapedia.org/index.php?title=Population. Erişim tarihi 09.08.2020 
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Rajşahi, ülkenin dördüncü büyük şehridir. Silet başka bir büyükşehir ve yerel çay bölgesi 

olarak çok meşhurdur. Rangpur ve Borişal tarım bölgesi olan diğer büyükşehirlerdendir.72 

Ekonomisi 

Bangladeş ekonomisinin temeli genel olarak tarıma dayanmaktadır. Çalışan 

nüfusun yarısından fazlası tarım alanında faaliyet gösterirken ülke ikliminin el verdiği 

ölçüde pirinç, buğday, çay ve süt en çok yetiştirilen ürünlerdir. Dünyanın en nemli 

bölgelerinden biri olan Bangladeş‘te pirinç çok önemli bir tarım ürünüdür. Ülke 

ekonomisinde son yıllarda büyük değişimler görülürken, hizmet sektörü ve tekstil sanayi 

ciddi anlamda büyümüştür. Tarım, ekonominin temel dinamiği rolünde bulunurken bu 

konumunu tekstil ve hizmet sektörüne kaptırmıştır. Özellikle tekstil sanayi büyük bir 

gelişime sahne olurken dünya üzerinde en yaygın giyim ve spor malzemeleri bu ülkede 

üretilmektedir.73 

Uluslararası şirketler ticari faaliyetlerde bulunmak için Bangladeş’i tercih 

ederken, ucuz iş gücü, Bangladeş tekstil sektörünü geliştirmiştir. Öyle ki internet 

üzerinden yapılan görüşmelerle, açık ticari girişim olanağı da Bangladeş 

tekstil sektöründe mevcuttur. Dünya üzerinde çok sayıda ticari girişimci Bangladeş tekstil 

sektörüyle bu şekilde ilişki kurar. Bangladeş tekstil sektörünün olanakları her geçen gün 

gelişmektedir, dünya tekstil ve giyim sektöründe söz sahibi ülkeler arasında Bangladeş 

de yer almaktadır.74 

 

  

 

72  Masud Hasan Chowdhury, Bangladesh Geography, 

http://en.banglapedia.org/index.php?title=Bangladesh_Geography, Erişim tarihi 10.08.2020 

73  http://en.banglapedia.org/index.php?title=Bangladesh_Geography Erişim tarihi 10.08.2020 

74 S M Mahfuzur Rahman, Foreign Trade, http://en.banglapedia.org/index.php?title=Foreign_Trade, Erişim 
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 Bangladeş İslam Tarihi Hakkında 

Müslümanların Gelişi 

Bangladeş'te İslam öncesi dönemden itibaren Arap tüccarlar ticaret için Kızıl 

Denizi, Arap Denizi ve Hint Okyanusu limanlarına gelirlerdi. Arap ülkelerinden tüccarlar 

sandal ağacı, fildişi, baharat ve pamuklu kumaş satın alarak gemiyle eve götürmek için 

Bangladeş'in güney limanlarına gelirlerdi.75 

Müslümanların Bengal bölgesine ilk defa ne zaman geldiklerini belirlemek 

zordur. Hindistan alt kıtasında, dış dünyadan gelen Müslümanları, iki kategoriye 

ayırabiliriz: Bir grup Müslüman, ticaret amacıyla gelip İslam dinini Hindistan'ın farklı 

bölgelerine yaymak için çalışmışlardır. Bazı evliyalar ve dervişler, sadece İslam'ın daveti 

ve vaaz edilmesi için geldiler ve bütün hayatlarını burada tamamladılar. Diğer grup 

Müslümanlar ise fütuhat amacıyla gelmiştir. Bu hareket, bölge Müslümanlarının siyasi 

girişimleriyle sonuçlandı.76 

MS. 712'de Muhammad bin Kasım, ilk olarak Hindistan'ın Sind (বসনু্ধ) eyaletine 

gelmiş ve başlattığı askeri hareketi kazanması bu alt kıtada İslam'ın en büyük siyasi zaferi 

olmuştu. Bu zafer Sind (বসনু্ধ) eyaleti ile sınırlı kalmayıp Pencap’a (পাঞ্জাব) kadar yayılmıştı.77 

Öte yandan, Müslümanların Bengal bölgesine gelişi geçmiş bir zaman olsa da siyasi 

kuruluşu Hicri 600'de, yani MS 1203'te gerçekleşmiştir.  

O zamanki Hindistan İmparatoru Kütubüddin Aibek döneminde mucizevi bir 

şekilde Muhammad bin Bahtiyar Halaci, Bengal Bölgesinde siyasi kuruluşunu 

tamamlamıştır. Hz. Peygamber’den uzun zaman önce pek çok Arap tüccar Malabar78 

(মালাবার) sınırından ülkeye gelirdi.  Bu yoldan, yani Malabar üzerinden Chittagong (ৈটগ্রাম) 

 

75 A K M Nazir Ahmad, Bangladeshe İslamer Agomon, Bangladesh İslamic Centre, Dhaka, 2013, s.20. 

76 Abbas Ali Khan, Banglar Müsalmander İtihash, Bangladesh Islamic center, Dhaka. 2011, s. 13. 

77Abdul Mennan Talib, 2002, s. 88.  

78 Kuzeyde D’eli dağından güneyde Komorin Burnu’na kadar uzanan ve doğuda Batı Gatlar’la sınırlanan 

yaklaşık 550 kilometrelik bir kıyı şeridi kaynaklarda Malabar adıyla anılmaktadır. İngilizler’in XVII. 

yüzyılın sonlarında bölgeye hâkim olmasından itibaren Malabar daha çok bugünkü Kerala eyaletinin kuzey 

kısımları için kullanılmaya başlanmıştır. Bölgeye Malabar adıyla ilk defa Arap ve Fars denizcilerinin atıfta 

bulunduğu, kelimenin Dravid dilinde “dağ” anlEmina gelen malai ile Farsça “ülke” anlEmindaki bar veya 

Arapça berr kelimesinin birleştirilmesiyle ortaya çıkmış olabileceği ileri sürülmektedir. Bölgenin yerli 

halkın dilindeki adı ise Malayalam ve Keralam’dır. (https://İslamansiklopedisi.org.tr/malabar) erişim tarihi 

22.05.2020. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/malabar
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ve oradan Silhet (বসকলে), Kamarupa ( ামরূপ) ve en son Çin’e (ৈীন) giderlerdi. Böylece 

Chittagong ve Assam'ın o zamandaki Silet'i seyahatlerinin üssü olarak da kullanıldı. 

Görüldüğü gibi Araplar, İslam öncesi zamanlarda da Malabar, Chittagong, Silet vb. 

yerlere yerleşmişlerdi.79 Bangladeş'in önde gelen İslam alimi Mevlâna Akram Khan, 

"Muslim Bonger Samajik İtihash" adlı kitabında Arap tüccarların bu güzergâh üzerinden 

Bangladeş ve Kamrup (Assam) üzerinden Çin'e seyahat ettiklerini yazdı. Malabar, orta 

yoldaki ana limandı. Uzun mesafeli seyir yapmak imkansiz olduğundan ara ara 

limanlarda bekleyip bir sonraki menzil için malzeme toplayarak yol boyunca gemilerin 

tamiri yapılırdı. “Muhaddith İmam Abadan Marwazi'nin kitabından bilinmektedir ki, 

Peygamber Efendimizin sahabe olan Ebu Vakkas Malik İbn Vahib, Peygamberliğin 

beşinci yılında (MS 615'te) Etiyopya’ya göç etmişti. Peygamberliğin yedinci yılında (MS 

617), Qays ibn Huzaymah, Urwah ibn Asasa, Abu Qays İbn Harith (ra) ve bazı Habeşli 

Müslümanlar ile iki gemiyle Malabar ve Bangladeşin Chittagong yoluyla Çin'e yelken 

açmıştır. Onların etkisi altında, Kral Cherumal Perumal İslam kabul edip sonra Mekke'ye 

giderek Reslullah'ın yanında bir müddet kaldı.”80 

“Çinli Müslümanlarının kitaplarında Ebu Vakkas Malik İbn Vahib'in (ra) 

arkadaşları ile MS 626'da Çin'e ulaştığı bilinmektedir. Ebu Vakkas Malik İbn Wahib (ra) 

Kanton limanında yaşayıp deniz Sahilde Kwanta Mescidi'ni inşa etmiştir. Onun mezarı 

caminin yanında ve diğer İki sahabenin Mezarı Chuan-Chu limanı yakınındaki Ling 

Dağı'nda bulunmaktadır. Dördüncüsü ülkenin iç kısmına gitmiştir.” 81 Tüm bu bilgiler, 

İslam'ın Çin'e ilk olarak Hz. Muhammad (sav) zamanında ulaştığını kanıtlamaktadır. 

Malabar’daki (মালাবার) Araplar hicretin başlangıcında İslam'ı kabul etmişti. Aynı 

zamanda, Asya ve Afrika'da İslam mesajının yedinci yüzyılda Arap tüccarlar tarafından 

duyurulması da tarihi bir gerçektir. Malabar'da Arap olmayanlarda da İslam'ın etkisi 

yavaş yavaş gözlenmiştir. O zamanlar Hindistan’da Budistler ve Jainler’e (কবৌদ্ধ এবং চজন) 

yönelik Hindu Brahmanizm'in (বহদুব্রাক্ষণযবাকদর) acımasız ve insanlık dışı işkencesi devam 

ediyordu. Bu işkence ve zulümler karşısında Müslüman kahramanlar tarafından 

gördükleri yardım ve yakınlık onları İslam'a çekmiştir. Bu meseleyi Mevlâna Ekrem Han 

(1868-1969) Müslüman Bengal'in Sosyal Tarihi: kitabında şöyle açıklanmaktadır: 

 

79 Abbas Ali Khan, 2011, s. 16. 

80 A K M Nazir Ahmed, Bangladeshe İslamer Agomon, s. 21. 

81 A.g.e. s. 21. 
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"Hindu toplumunun eski kutsal yazılarında ve edebiyatında Malabar hakkında 

bazı referanslar var. Bangla Ansiklopedinin (সর্শ্বদ্কাষ) editörü Nagendranath Basu 

(নকগন্দ্রনাথবসু) Malabar'ın Hindu kralı ile ilgili özel bir olaydan bahsetti. Dedi ki: ‘Çerar 

krallığının (চৈরররাজ্য) son kralı Çerumal Parumal’ın, (চৈরুমলদ্পরুমল) tahtını kasten bıraktığı 

ve Müslüman dinini aramak için Mekke'ye gittiği bilinmektedir’- (Ansiklopedi-

14:234).”82 

Şeyh Zeynüddin'in Tuhfatul Mucahidin kitabında da bir kral, peygamber 

efendimizin huzuruna gidip İslam’ı kabul etmiş, diye zikredilmiştir. “Malabar Kralı'nın 

Mekke'ye seyahat ettiği ve Peygamber Efendimiz ’in huzuruna varıp Müslüman olduğu 

iddiası yerel Müslümanlar arasında da meşhurdur.” 83 

Ancak burada doğal olarak bir soru ortaya çıkmaktadır; böylesi kritik bir olay 

neden hadis metinlerinde anlatılmamışıtır. Tabii ki, Şeyh Zeynüddin bunu yazarken bazı 

Raviler'den de bahsetmiştir. Ancak hadis âlimlerine göre, 'şüphesiz' olmadığını söylenir. 

O zaman gerçek olan nedir? Eğer olayın kesinlikle temelsiz olduğu düşünülürse, 

hadislerde bundan söz edilmezdi. Ancak bu şaşırtıcı değildir, Hicret’in ilk senelerinde 

Malabarlı Arap göçmenler, İslam’ı kabul ettikleri zaman muhtemelen Malabar’ın kralı 

da krallığını bırakıp sıradan birisi olarak İslam’ı kabul etmiştir.  Tahtı terk ettikten sonra 

kimliğini gizlediğinden İslam’ı kabul ettikten sonra arkadaşları ona fazla ilgi 

göstermemiştir. Tühfetul Mücahidin kitabının yazarı bu konuda bazı hadis ve 

rivayetlerden bahsetmiştir. Malabar’ın Arap göçmenlerini ve kralı kucaklayan yerel 

Malabaralılar gruplar halinde İslam’a geçmişlerdir. Daha sonra Malabar'da on tane 

cami yapılmıştır. Malik İbn Diran tarafından, Kral Peromal’ın (কপরুমল) başkenti 

Kornukror ( ণতকরার) Kodungonor (ক াড়ঙ্গনূর) veya Kranganur’de(রাঙ্গানুকর) ilk cami inşa 

edilmiştir. Böylece Triburkor'daki (সির্ািংদ্কাদ্রর) Kurkabe(কু ত কব), Mailo kasabası(মঈকলারনগকর), 

Darmapattan kasabası(ধমতপত্তননগকর), Çaliyam  kasabası(ৈাবলয়ামনগকর), 

Surukundpuram(সুরুকুন্ডপুরকম), Pantharini(পন্থাবরণীকত) ve Kanjarkot'ta( ঞ্জরক াকে) camiler 

yapılmıştır. 

"Ansiklopedi yazarı şöyle dedi: Hiç şüphe yok ki camilerin kurulmasının ardından 

ülkede Müslüman etkisi artmaya başladı. Bu camilerin masraflarını karşılamak için 

 

82 Abbas Ali Khan, 2011, s.15.  

83 Abdul Mannan Talib, Bangladeshe İslam, Bangladesh İslamic Foundation, 2002, s. 33. 
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birçok mülkiyet sağlanmıştır. O zamanlar, İslâm'ı kucaklayan kıyı Müslümanlarının ve 

yerli halkların sayısında bir artış olmuştur. Böylece Müslümanlar devlette iktidara 

geldiler.” (Müslüman Bengalin Sosyal Tarihi) (মু দ্লমর্িংদ্গর ামাসজ্কইসতহা )84 

Yukarıdaki tartışmadan ortaya çıkan mesele şu ki, MS. Yedinci yüzyılda 

Hindistan'daki Malabar, Müslümanlar için güçlü bir merkez haline gelmiştir. Ama 

bunların siyasi hedefleri yoktu. Amaçları sadece, ticareti ve İslam'ın yayılmasını 

sağlamaktı.85 

Bununla birlikte, MS sekizinci- dokuzuncu yüzyılda Arabistan'daki Müslüman 

tüccarların Chittagong ile yakın temas halinde oldukları bilinmektedir. Abdul Kerim, 

Chittagong Tarihi kitabında, Arap iş adamlarının MS 8-9 yüzyılda Chittagong ile temas 

halinde olduğunu yazdı. Arap tüccarlar her ne kadar Chittagong'da bağımsız devletler 

kurmamış olsalar da Chittagong kültüründe Arap kültürünün etkisi hâlâ görülmektedir. 

Chittagong dilinde birçok Arapça kelime kullanılmaktadır. Chittagong dilinde fiillerden 

önce 'hayır' (‘না’) kelimesinin kullanılması da Arapça dilinin etkisinin bir sonucudur. 

Birçok Chittagong ailesinin, Arap kökenli olduğu iddia ediliyor. Chittagong 

halkının yüzünün Arapların yüzüyle benzer olduğu söylenir. Ayrıca, Alkoran(আল রণ) 

Suluk Bahr, (Suluk-ul-Bahr) (সুলু বহর [সুলু -উল-বাহর]), Bakalia (বা াবলয়া بقلي বীজক াষধারী) gibi 

Chittagong’daki bazı bölgeler hala Arapça isimler taşımaktadır. Müslümanlar yüzlerce 

yıldır Chittagong'da yaşamış olsalar da hiçbir siyasi kurumları yoktu. Onların işi ticaret 

ve insanları İslam'a davet etmekti.86 

Muhammad bin Bahtiyar Halaci87 tarafından Bengal bölgesinde Müslüman 

yönetimi kurulduktan sonra bağımsız Sultan Fahreddin Mübarek Şah (MS 1338-49) 

Chittagong'u ilk kez fethederek Müslüman egemenliğine dahil etmiştir. 

 

84 Abbas Ali Khan, 2011, s.17.  

85 Abdul Mennan Talib, 2002, s. 64. 

86 Abbas Ali Khan, 2011, s. 19.  

87Halaci hanedanı, Türk kökenli bir Müslüman hanedanıydı. Bu hanedan 1290-1320 yıllar arasında Güney 

Asya'nın büyük bir bölümünü yönetti. CelalüddinFiruzHalaci bu hanedanınkurucusuydu. Halaciler aslen 

Türk olan ve Delhi'ye gelmeden önce Afganistan'da yaşayan Türk Afgan etnik grubundan. 

CelaluddinHalaci'nin selefleri 200 yıldan fazla bir süre Helmand ve Lamghan'da yaşadılar. Bununla 

birlikte, Halaci'nin Türk etnik grubundan farklı olduğu düşünülmüştü, bu arada, yerel Afganlarla bağlanıp 

onlarla birleştiler ve kültürlerini kendileri için aldılar. Azmi Özcan, Muhammed Bahtiyâr 

Halacî,https://islamansiklopedisi.org.tr/muhammed-bahtiyar-halaci, erişim tarihi 20.02.2020. 
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Müslümanların İktidarı 

Muhammad bin Kasım'in Sindu (বসনু্ধ) kral Dahir'e karşı savaşarak Sindu eyaletinde 

İslam bayrağını açtığı yaygın olarak bilinmektedir. Aslında Sindu eyaletinde askeri 

operasyon çalışması uzun zaman önce başladı. Birinci yüzyılın ortalarında, Sindu seferi 

başlamıştır. 

Muhammad bin Kasım’ın Sindu eyaletini ele geçirmesinden önce, Müslümanlar 

birkaç kez Sind eyaletine karşı savaştılar. Fakat Muhammad bin Kasım'dan önce, 

Müslümanlar burada kalıcı bir etki kurmayı başaramadılar.88 Müslüman tüccarlar 

korsanlar tarafından yağmalandıkları için onlarla savaşmak zorunda kaldılar. Ancak 

Müslümanlar savaşta Hindular'ı mağlup ederek yağmalanan mallarını onlardan geri alıp 

esir tüccarları serbest bıraktıktan sonra orada kalmayıp geri döndüler.89 

Hicri on beşinci yılda, Hz. Ömer'in hilafet döneminde Osman ibn Ebul Ebi Sekefi, 

Bahreyn ve Umman’ın valisi olarak atanmıştı. Osman, kardeşi Hakam'ı Bahreyn'de 

bırakıp Umman'a geçti. Oradan Hindistan sınırına bir ordu gönderdi. Bu seferin ardından 

yine kardeşi Mugira'yı orduyla birlikte Debal'a (bugünkü Karaçi) (কদবল বতত মান  রাৈী]) 

yolladı.90 

Mugira, Sind korsanlarını mağlup ettikten sonra geri döndü. Hz. Ali’nin halifeliği 

zamanında Hicri 39'un başlangıcında, Haris ibn Murara Abdi, Sind sınırını fethedip 

birçok düşman askeri ve çok miktarda değerli mal ele geçirmiştir. Emir 

Mu'aviye(মুয়াববয়াররা) döneminde, Muhalleb bin Ebu Sufrah (مهلب بن ابو سفرة), Sind sınırını 

istila etti ve Multan ile Kabil arasındaki yer olan Banna ve Ahvaz'a (বান্না ও আহওয়াজ) kadar 

ilerledi. 91 

Halife Velid döneminde Haccac Bin Yusuf Irak valisi olarak atandığında, Sind’i 

fethetmek için Muhammad İbn Harun Nasiri, Ubeydullah bin Nabhan ve Budael bin 

Tuhfa Bazali'yi göndermiştir. Sonunda, Hicri 93’te, Muhammad bin Kasım hem denizde 

 

88Abdul Mennan Talib, 2002 Bangladeş, S. 65. 

89 Abbas Ali Khan, 2011, s. 20. 

90A.g.e. s. 20. 

91 A.g.e. s. 20.  
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hem de karada savaşarak Sind'i fethetmişti. Muhammad bin Kasım tarafından Sind 

eyaletinin ele geçirilmesinden çok önce, Hindistan'ın batı kesiminde İslam yayılmıştı. 

Bunun ispatı da Kral Dahir'in ölümünden sonra Sind eyaletinin tamamının 

Müslümanların eline geçmesidir. Burada bir intizam kurduktan sonra, Muhammad Bin 

Kasım ilerlerken Savandar sakinleriyle (সাওয়াদারবাসীকদর) karşılaşmıştır. Şaşırtıcı olansa, 

ilerlenen şehirlerin sakinlerinin Müslüman olmalarıdır. Doğal olarak, onlarla bir 

uzlaşmanın ardından, Muhammad bin Kasım başka birçok yeri ele geçirdikten sonra 

Pencap'taki Multan’a ulaşmış ve Multan’ı da ele geçirmiştir. 

  



 

34 

 

Bengal’de Müslümanların Siyasi Çalışmaları  

Bangladeş’te Müslümanlarının zengin bir eski tarihi vardır. Müslümanlar bu 

ülkeyi ilk aşamada beş yüz elli dört yıl yönetmiştir. Ikhtiyaruddin Muhammad Bahtiyar 

Halacı, Bangladeş'teki Müslüman yönetiminin kurucusudur.92 İkhtiyaruddin Muhammad 

Kuzey Afganistan'da bir kasabada doğmuş. Görünüşü çekici değildi. Ama yetenekli 

biriydi. MS 1193'te Hindistan'a gelmiştir. Qutbuddin Aibek o dönemde Delhi'de hüküm 

sürüyordu. Kuzey Hindistan'daki Badayun'a geldi ve General Hizbuddin'in emrinde 

askeriyeye girmiştir. Daha sonra Ayadhya'ya93 অর্াশ ধ্যা gelerek Vali Malik Hasmuddin'e 

gözüne girmiş ve Mirpur mahallesinde bir jagir94 almıştır. İkhtiyaruddin Muhammad 

Müslüman ordusu kurarak en yakın bölgeleri fethetmeye başlamıştır. 1202 yılında 

İhtiyaruddin Muhammad Bihar'a doğru ilerledi. O sırada Bihar'ın adı Magadha idi. 

Udanthapuri, Magadha'nın başkentiydi. Ordu ile Udantapuri'ye ulaştı ve onu fethetti. MS 

1203 yılında Delhi Sultanı Kubuddin Aibek Badaun'u ziyaret etti. İkhtiyaruddin 

Muhammad, Adayun'a giderek padişahla tanıştı. Qutbuddin Aibek, Gaur veya 

Lakshnavati'yi fethetmesi için ona ilham vermişti. Lakshmanavanti o zaman Hindu Şen 

hanedanı tarafından yönetiliyordu. 95 

Bengal İhtiyarüddin Muhammad Bahtiyar tarafından fethedildikten sonra 

Müslümanlar bu ülkede ilk siyasi kuruluşu oluşturmuştur.96 Bu zamandan itibaren, sabit 

bir hızla, batı Hindistan, Afganistan, İran, Arabistan ve Türkiye'den çok sayıda Müslüman 

asker olarak, geriye kalanlar ticaret için, İslam dinini davet etmek ve sığınak aramak 

amacıyla Bengal'e göç etmiştir. Böylece Bengal'deki Müslümanların sayısı artmıştır.97 

Muhammad Bin Bahtiyar Kalacin98’in kazandığı Bengal zaferi Hint alt kıtada 

yaşayan Müslümanlar için büyük bir zafer idi. Aslında, bu adam tarihin bir harikasıydı. 

Kendisi Türkistan Kalic kökenliydi. Buna bağlı olarak Kalaci veya Halaci ünvanı isminin 

 

92 AKM Nazir Ahmad, 2013, s. 29. 

93 Ayodhya Hindistan'ın Uttar Pradesh' eyaletin Faizabad ilin bir şehir ve Faizabad’in idari merkezidir. 

94 Jagir, jaigir olarak da yazılır, Hindistan Yarımadası'nda bir tür feodal arazi hibesiydi sistemidir. 

95 AKM Nazir Ahmad, 2013, s. 29. 

96 Abbas Ali Khan, 2011, s. 20. 

97 Abdul Mennan Talib, 2002, s. 139. 

98 Azmi Özcan, Muhammed Bahtiyâr Halacî, Https://Islamansiklopedisi.Org.Tr/Muhammed-Bahtiyar-

Halaci Erişim Tarihi 20.03.2020  

https://islamansiklopedisi.org.tr/muhammed-bahtiyar-halaci%20erişim%20tarihi%2020.03.2020
https://islamansiklopedisi.org.tr/muhammed-bahtiyar-halaci%20erişim%20tarihi%2020.03.2020
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sonuna eklenir. İhtiyarüddin Muhammad Bahtiyar Kalaci, geçimini sağlamak için 

anavatanı terk edip Gazne'ye ve daha sonra Hindistan’ın Badavan kentine gelmiş.99 Kısa 

boylu ve kolları olağnüstü derecede uzundu. Muhtemelen o yüzden Gazne100 (গজ্ন্ী) ve 

Delhi’de (সদল্লী) askerlik görevine kabul edilmemiştir. Ama onun içindeki muazzam 

cesareti ve macera sevdasını fark eden Badavan (বাদাউকনর) komutanı onu ordusuna kabul 

etmişti. Bu olaydan sonra kaderi değişmiştir.101 

Tirouri veya Tarain Savaşı’ndan sonra Bahtiyar'ın amcası Muhammad-i Mahmud, 

Nagauri'nin yöneticisi Ali Nagauri'nden, Kasmandi102( ষমন্ডী) veya Kastmandi'yi almıştı. 

Amcasının ölümünden sonra Bahtiyar buraları ele geçirmiştir. Bir süre sonra 

Ayodhya'nın(অদ্যাধ্যার) sahibi Muazzam Hiss Ebuddin'e gitmiş ve bu süre zarfında atlar ve 

silahlar toplamıştır.  

Muhammad Bahtiyar, 1202 de buradan Bihar'a doğru ilerleyip oraları fethederek 

çok sayıda ganimet kazanmıştır.103 Onun aracılığıyla birçok at ve silah toplanmıştır. 

Kahramanlığının şöhreti de yayıldı. Gore(কঘার), Gazne(গজনী), Horasan(কখারাসান), bölgeleri 

sakinleri arasında defalarca isyan eden ve savaşanlardan bazıları Hindistan'a göç edip 

kaderlerini aramak için bekliyorlardı. Bunlardan Bahtiyar'ın şöhret ve itibarını duyanlar 

Bahtiyar'ın ordusuna katıldılar. Böylece Bahtiyar daha çok güçlenmiştir.104 

O zamanlar Delhi Sultan Kutbeddin Aibek Bahtiyar'ın sonsuz cesaretini duyarak, 

onuruna hilat105‘(বখলাত’) gönderdi ve bu Bahtiyar'ın gücü ve cesareti büyük ölçüde 

 

99 Abdul Mennan Talib, 2002, s. 85 

100Tarihsel olarak Gaznen (غزنين) veya Ghazna (غزنه) olarak bilinen Gazne (Pashto / Persian: غزن ی), 

yaklaşık 270.000 nüfusu olan Afganistan'ın merkezinde bir şehirdir. Şehir stratejik olarak binlerce 

yıldır Kabil ve güney Afganistan arasında ana yol olarak hizmet veren Karayolu 1 boyunca 

bulunuyor. Deniz seviyesinden 2.219 metre (7.280 ft) yükseklikte bir plato üzerinde yer alan şehir, 

Kabil'in 150 km güneyindedir ve Gazne eyaletinin başkentidir. 
https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvR2hhem5p

. erişim tarihi 20.10.2020 

101   Mahmudur Rahman, The political history of Muslim Bengal, An unfinished battle of faith, Cambridge 

scholars publishing, 2019, P. 14.  

102 Kushmandi, Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki Dakshin Dinajpur bölgesinde bir meclis seçim 

bölgesidir. 

103 AKM Nazir Ahmad, 2013 s. 29. 

104 Abdul Mennan Talib, 2002, s. 140. 
105 Khilat, Orta Çağ pratiğini onurlandıran insanlarla düzenlenen törenli bir cüppektir. Khilat, özellikle 

yüksek rütbeli insanların elbisesi anlEmina gelen Arapça bir kelimedir. Moğollar, sadık ve son derece aktif 

https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvR2hhem5p
https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvR2hhem5p
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genişlemiştir. Daha sonra Bihar'ın tamamını ele geçirip hâkimi olmuştur. Seferi daha 

sonra Bengal'e yöneltti ve MS 1203'de Bengal'in Rarh106 ve Barind (রাঢ়ওববরদঅঞ্চল) 

bölgelerini fethetmiştir. Bengal'in fethi sırasında, buranın yöneticisi Roy Lakşman Sen’di 

(রায়িক্ষ্মণশসন) ve Başkent Nadia idi. Başkent dâhil olmak üzere bu alana Lakşmanavati adı 

verilmiştir. Tabakati Nasiri'107 de ilginç bir hikâye anlatılmaktadır. Saray’daki Brahman 

astrologlar, ülkenin yakında Türk Müslümanları tarafından işgal edileceğini öngörmüştü. 

Brahman astrologlar “Ülke saldırıya uğradığında, kralın ülkeyi teslim etmesi gerekir, aksi 

halde, ülke vatandaşları acı çekip çok fazla zayiat verebilir” diye öneride bulunmuştur.108 

Kral, Brahman(ব্রাক্ষ্মণ) astrologlara bu tehlikeli Müslüman akını konusunda, 

herhangi bir antik kutsal kitapta bir keşif belirtisinin olup olmadığını sormuştu. 

Brahman(ব্রাক্ষ্মণ) âlimlerde bu kişinin bir Türk olup, dik durması halinde, ellerinin dizlerine 

kadar uzanacağını söylemiştir.109 

Kral Roy Lakşman Şen(রায়লক্ষ্মণকসন), soruşturmayı yürütmek için bir grup güvenilir 

adam atamıştı. Arama yaptıktan sonra, krala yukarıdaki işaretin Muhammad Bahtiyar'da 

bulunduğu söylenmiştir. Bu arada, Muhammad Bahtiyar'ın cesur savaş seferleri ve 

zaferleri herkesçe biliniyordu. Bilgili Brahmanlar110, toprak sahipleri ve tanınmış insanlar 

ülkeyi terk edip Jagannath(জগন্নাথ), Kamrup ( ামরূপ) ve diğer güvenli yerlere sığındılar. Kral 

henüz başkentini terk etmeyi düşünmezken birden, Muhammad Bahtiyar Nadiya'yı 

 

olan cüppeli konuların onurlandırılmasının yolunu tanıyarak, aristokrat bir kurum haline getirdi. Khilat 

pratiği tasavvuf emirlerinden etkilenmiş görünmektedir. Hanka'nın Şahı veya başındaki tasavvufi, khilatı, 

insanları tasfiye sırasına sokabilecek yetenekli ve mürit yetenekli öğrencilere verirdi. Kilat pratiği yalnızca 

Kraliyettekiler ile sınırlı değildi. Hatta yerel zenginler de bu alışkanlığa geldi. Khilat, nawablar tarafından 

geniş çapta uygulandı. Khilat Sağlayıcısına itaatsizlik herhangi bir khilat alıcısı için, bir nefret eylemiydi. 

Khilat, önde gelen insanları makamlara itaatkâr ve sadık tutmak için yararlı bir sosyo-politik araçtı. 

Sirajulİslam, Khilat https://en.banglapedia.org/index.php?title=Khilat, Erişim tarihi 20.10.2020. 

106 Radha, antik Bengal'in kendine özgü bir jeopolitik alanıdır. Muhtemelen bugünün Batı Bengal eyaleti 

Hindistan'ın büyük bir bölümünü içermekteydi. Rupendra K Chattopadhyaya, Radha2, 

https://en.banglapedia.org/index.php?title=Radha2. Erişim tarihi 20.10.2020 

107 Tabkat-i-Nasiri, Minhaj-i-Siraj Jurjani tarafından yazılmış bir Orta Çağ genel tarih kitabıdır. Bu kitapta 

Minhaj, İslam'ın farklı peygamber ve elçilerinin tarihinden kendi zamanına kadar olan olayları anlatmıştır. 

Bengal'de Müslüman yönetimin kuruluş tarihini yeniden inşa etmek için çok önemli bir kitaptır. 

Bengal'deki ilk 50 yıllık Müslüman yönetiminin tarihi sadece bu kitapta bulunur. 

http://en.banglapedia.org/index.php?title=Tabaqat-i-Nasiri, Erişim tarihi 20.10.2020 

108 Abbas Ali Khan, 2011 s. 23.  

109 Abdul Mennan Talib, 2002, s. 141. 

110  Barhmanların alimli.  

https://www.wikidata.org/wiki/Q2502220
https://www.wikidata.org/wiki/Q2502220
https://www.wikidata.org/wiki/Q2502220
https://www.wikidata.org/wiki/Q2502220
https://www.wikidata.org/wiki/Q2502220
https://www.wikidata.org/wiki/Q2502220
https://en.banglapedia.org/index.php?title=Khilat
http://en.banglapedia.org/index.php?title=Tabaqat-i-Nasiri
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fethedip başkente girdiğinde, kral sarayın arkasından kaçıp Vikrampur'a(ববরমপুর) 

111sığınmıştır. 

Böylece, Lakşvati'nin(লক্ষণাবতী) tamamı Bahtiyar'ın ele geçmiştir. Şaşırtıcı olan 

Muhammad Bahtiyar’ın Nadia'yı sadece on yedi atlıyla saldırıp fethetmesiydi. Sonra 

savaş seferleri genişletip Nabadwip (নবদ্বীপ) ve Gaur (কগৌড়) eline geçmiştir. O, Bangladeş'te 

Rangpur bölgesinde yeni bir başkent kurduğunu belirtti. Buradan, Bengal'in doğu kısmı 

dışında, Radha(রাঢ়) ve Barinda'nın (বকরন্দ্রঅঞ্চল), yani Batı ve Kuzey Bengal'in tümünün 

Muhammad Bahtiyar’ın egemenliği altına girdiği anlaşılmaktadır. 

Roy Lakşman Sen Vikrampur'a(ববরমপুকর) sığındı, ancak Bahtiyar onu takip etmedi, 

yani geri çekilmesini engellemedi. Sonuçta, Bengal'in doğu kısmı Muhammad 

Bahtiyar’ın yönetiminin dışındaydı. Bundan yüzyıl sonra, 1330'da, Muhammad Togluk 

Şah112(মুহাম্মদকতাগকলা শাহ) (1325-1351) doğu bölgesini fethetti ve Satgaon113(সাতগাাঁ ও) ve 

Sonargaon'da(কসানারগাাঁ ও) başkenti kurdu.114 Bununla birlikte, Muhammad Bahtiyar'ın 

Bengal fethinin bir sonucu olarak, yabancı Müslüman gruplar bu ülkeye yerleşmiştir. Çok 

sayıda Müslüman bu ülkeye iş, askerlik ve çeşitli yaşam olanakları için gelmiştir. Buraya 

göç on sekizinci yüzyılın ortasına kadar devam etmiştir. 

Muhammad Bahtiyar, Bengal'in fethinden sonra iç hukuku ve düzeni sağlamıştır. 

Ülkenin farklı yerlerinde Müslümanlar için cami ve medreseler kurup Müslüman 

olmayanlara karşı da cömert davranmıştır.115 İsteseydi kaçak Lakkanmşen (লক্ষ্মণকসকনর)’i 

 

111 Bikrampur, eski Bengal'in politik ve kültürel merkezidir. Şu anda sadece Bikrampur ismi Bangladeş'in 

Munshiganj bölgesinin bir bölgesi olarak varlığını sürdürmektedir. Güneydoğu Bengal'in eski krallığının 

başkenti Bikrampur'un kalıntıları ortadan kayboldu. 

112 Muhammed bin Tughluq, babası GıyaseddinTughluq'tan büyük bir saltanat miras aldı. Taht yükseldikten 

kısa bir süre sonra dikkatini Bengal'e çevirdi. Çünkü Doğu’dan büyük bir tehlike altındaydı. ABM 

Shamsuddin Ahmed, Muhammad Bin Tughlaq 

http://en.banglapedia.org/index.php?title=Muhammad_Bin_Tughlaq, erişim tarihi 23.10.2020 

113 Satgaon, orta çağ Bengal'de önemli bir ticaret limanıdır. Eski zamanlarda Saptagram olarak 

biliniyordu. Müslümanlık öncesi zamanlarda, Satgaon Hindu, Budist ve Jain kültürünün merkezi 

idi.Şimdi Pali tarafından doldurulan ve Saraswati-Hooghly'nin birleştiği yere yakın olan Saraswati 

nehrinin güneybatı kıyısında bulunuyordu.Saraswati nehrinin Rupnarayan nehri kıyısında aktığı 

düşünülüyor.Tamralipti limanı, bu Rupnarayan nehrinin kıyısında bulunuyordu. 7. yüzyılın sonunda, 

Saraswati Nehri, Hooghly Nehri'nin bugünkü akışınadoğru akmaya başladı. Aniruddha Ray, Satgaon, 

https://en.banglapedia.org/index.php?title=Satgaon, erişim tarihi 23.10.2020 

114 Abbas Ali Khan, 2011, S.23.  

115 A.g.e. s. 25.  

http://en.banglapedia.org/index.php?title=Muhammad_Bin_Tughlaq
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takip eder ve onu yakalayıp katledebilirdi. Ama o öyle bir şey yapmamıştır. Jadunath 

Şarkar Bengal Tarihi'nde: 

“……İhtiyarüddin Muhammad Bahtiyar Halaci kana susamış değildi. Soykırım 

ve işkenceden hoşlanmazdı. Ülkede bir tür jagir116 kurulması veya iç idare ve askeri 

komutanları tatmin etmek için kullanılan bir feodal hükümetin kurulmasıyla devlet 

yönetiyordu.”117  

Muhammad Bahtiyar Halaci'nin fethinden, 1757'e Palaşi Çölü (পলাশীপ্রাতর)'ndeki118 

Müslüman saltanatın yıkılmasına kadar, beş yüz elli dört yıl boyunca yüz ya da yüzden 

fazla yönetici Bengal'i yönetmiştir. 

Bengal'in Müslüman yönetimi birkaç döneme ayrılabilir: 

Halaci Dönemi: 1203-1227 

Delhi Dönemi: 1227-1241 

Elias Şahi Hanedanı Dönemi (Birinci Dönem): 1342-1413 

Ganeş Celal Uddin Dönemi: 1414-1441 

Elias Şahi Hanedanı Dönemi (İkinci Dönem): 1442-1487 

Habeş yönetimi altındaki Dönemi: 1487-1493 

Hüseyin Şahi yönetimi altındaki Dönemi: 1493-1538 

Pathan Dönemi (Şer Şah ve Surya Hanedanı): 1538-1564 

Karrani yönetimi altındaki Dönemi: 1565-1576 

Babür Dönemi: 1576-1757119 

Bu ülkeye Müslümanlar fatih olarak geldikten sonra, ülkeyi gönülden sevmişler; 

bu toprakları kalıcı bir vatan olarak kabul edip ülkenin gayrimüslim sakinleriyle uyum 

 

116 Jagir জায়গীরجاگیر Farsça bir kelime ve bu kelimenin anlamı "Araziyi elinde tutma".Jaigir olarak bilinen 

Jagirdar (জায়গীরদার)sistemi Güney Asya'da bir mülk sahibi sistemidir. Hindistan Yarımadası'nın İslami 

egemenliği sırasında13. yüzyılın başında başlayan ve devlet tarafından atanan bir kişiye devlet vergi ve 

vergilendirme gücünün verildiği Koşulsuz mülk sistemidir. http://en.banglapedia.org/index.php?title=Jagir 

117 Abbas Ali Khan, 2011, S. 24 

118
 Bengal'in son bağımsız Nawab'ı olan Sirajuddaula ile İngiliz Doğu Hindistan Şirketi Palashi'de 

gerçekleşen savaş, Palashi Savaşı olarak bilinir. Savaş MS 1757 Haziran 23'da gerçekleşti. Bu savaşta, 

Sirajuddaula yenildi ve Hindistan'da İngiliz egemenliğini başladı. 

119 Abbas Ali Khan, 2011, S. 24 
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içinde yaşamak istemişlerdir. “Yönetici olarak yönetilenler üzerinde herhangi bir 

haksızlık yapmamışlar, Halk da Müslüman yöneticilerin kurallarını kabul etmiştir”. 120 

Izuddin Muhammad Shiran Khilji 

Lakhnauti'nin ilk Müslüman hükümdarı olan Ikhtiyaruddin Muhammad Bahtiyar 

Khalji'nin MS 1207'de ölümünden sonra, Kuzeydoğu'nun yöneticisi Ali Mardan Halacı, 

Lakhnauti'nin yetki kazanmaya çalıştı. Ancak güneybatı bölgesinin yöneticisi İzuddin 

Muhammad Shiran Khilji121 hızla ordusuyla ilerleyip Ali Mardan Halacıyı mağlup edince 

halacı liderleri İzuddin Muhammad Shiran Khalji'yi, Lakhnauti'nin yöneticisi olarak 

seçmiştir. Ali Mardan esaretten Delhi'ye kaçıp Sultan Kutbuddin İbek'in yardımını 

isteyince Kutuddin, Ayadhya valisi Kay-Maz Rumi'ye Lakhnauti'ye yönelik bir askeri 

operasyon başlatma talimatı vermiştir. Ali Mardan Khalji Delhi'de kaldı. Batı bölgesi 

idarecisi Hüsamüddin Eyvan Halci uzun süredir sessiz kalıp Kay Maaz Rumi ile müttefiki 

olup Deokot'a doğru ilerledi. Izzuddin Muhammad Shiran Khilji, Deokot'tan ayrılıp daha 

doğuya sığınmıştı. Kay-Maz Rumi, Deokot'a ulaştığında, Hüsamüddin Eyvan Halci'yi 

Lakhnauti'nin yöneticisi olarak atadı. Izzuddin Muhammad Shiran Khilji, Bogra'daki 

Mahiganj'da kendi adamları tarafından öldürülmüştür. 122 

Hüsamüddin Eyvan Khalci (1205-1227) 

MS 1206 yılında, Hüsamüddin Eyvan Halci Deokot mesnedinde oturdu. Bu süre 

zarfında Ali Mardan Halaci, Gazneli Tajuddin Yaldul'a karşı Kutubuddin Aibek'e yardım 

ederek Delhi sultana daha yakın olmuştur. Sultan Kutbuddin Ayrek, Ali Mardan Halci'yi 

Lakhnauti Valisi olarak atadı. Ali Mardan Khalaci, Lakhnauti'ye doğru gelince 

Hüsamüddin Eyvan Halci savaşa girmeyip 1210'da Delhi Sultanı'nın adayına iktidarı 

devretmiştir.123 

 

 

 

120 ABM  Shamsuddin Ahmed, Bakhtiyar Khalji, 

http://en.banglapedia.org/index.php?title=Bakhtiyar_Khalji, erişim tarihi 20.02.2020. 

121 Afganistan'da doğan Malik Izzuddin Muhammed Shiran Khalji'nin kesin doğum tarihi bilinmiyor. Halaç 

kabilesine mensubu olan Khilji ve kardeşi Ikhtiyaruddin Muhammed Bakhtiyar Khilji altında çalışmıştır. 

https://en.banglapedia.org/index.php?title=Shiran_Khalji. Erişim tarihi: 20.02.2020. 

122 AKM Nazir Ahmed, Bangladeshe İslamer Agomon, S. 32. 

123 A.g.e. s. 32. 

http://en.banglapedia.org/index.php?title=Bakhtiyar_Khalji
https://en.banglapedia.org/index.php?title=Shiran_Khalji
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Ali Mardan Khalci (…-1212) 

1210'da Ali Mardan Khalci Lakhnauti'nin hükümdarı oldu. O yılın Kasım ayında 

Delhi Sultan Kutbuddin Ayıbek vefat edince damadı olan Sultan İltutmuş diğer 

rakiplerini yenerek 1212'de Delhi tahyasına oturmuştur. Bu sırada Husamuddin Eyvan 

Khalji, Delhi Sultanı Iltutmiş'in onayıyla Ali Mardan Khalci karşıtı olan emirlerini 

organize edip Ali Mardan Khalji'ye suikast düzenlediler ve Husamuddin Eyvan Khalci'yi 

Lakhnauti'nin hükümdarı olarak seçtiler.124 

 

124 Ahmed, ABM Shamsuddin, Ali Mardan Khalji 

https://en.banglapedia.org/index.php?title=Ali_Mardan_Khalji. Erişim Tarihi 12.03.2020. 

https://en.banglapedia.org/index.php?title=Ali_Mardan_Khalji
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125 AKM Nazir Ahmad, 2013, s. 29-41.  

126  Mohammad İnamul Hok, Varote Muslim Şaşoner İtihaş, Jatiyo Grontho Prokason, Dhaka, S. 48-107. 

 Bengalın Yöneticileri       

 

Delhi'nin çağdaş yöneticileri 

1203-1206 Muhammad Bahtiyar Halaci Kutbeddin Aibek 

1206-1208 Malik Izzuddin Muhammad Şirin 

Halaci 

Kutbeddin Aibek 

1208-1210 Hüsam Uddin İvaz  Kutbeddin Aibek 

1210-1213 Ali Mardan (Sultan Alaeddin Halaci). Kutbeddin Aibek 

1213-1227 Sultan Gıyaseddin-Eyvad Halaci Aram Şah (Kutbeddin Aibek’in oğlu) 

1227-1229 Prens Nasiruddin Sultan İltutmiş 

1229-1231 Malik Ikhtiyar Uddin Balka Halacı Sultan İltutmiş 

1231-1232 Malik Alauddin Mesut Cani Sultan İltutmiş 

1232-1236 Malik Saifuddin Aybek Sultan İltutmiş (Ö 1236) 

1236-1245 Tugrol Tugan Han Sultana Raziya (1236-1240) 

1245-1247 Malik Tamar Han Malik Alauddin Mesut Cani 

1247-1251 Malik Celaluddin Masut Cani  Alauddin Mesut Şah  

1251-1257 Malik Ikhtiyar Uddin Yuzbak  Nasiruddin Mahmud (1246-1266) 

1257-1259 Malik İzzuddin Bolbon Yuzbak Nasiruddin Mahmud 

1259-1265 Malik Tacuddin Arsalan Nasiruddin Mahmud 

1265-1268 Tatar Han  Giasuddin Bolbon (1266-1287) 

1268- 1272 Şer Han Giasuddin Bolbon (1266-1287) 

1272-1282 Âmin Han, Mogisuddin Togral  Giasuddin Bolbon (1266-1287) 

1282-1290 Nasiruddin Mohammad Bogra Han Kaykubad (1287-1289) 

1290-1301 Sultan Rukonuddin Kaykaus Sultan Jalaluddin Firuz Şah (1290-1296) 

1301-1322 Sultan Şamsuddin Firuj Şah Sultan Alauddin Halacı (1296-1316) 

1322-1324 Nasiruddin İbrahim Giasuddin Toghlok (1320-1325) 

1325- 1336 Bahram Han, Bahadır Şah  Mohammad Bin Toghlok (1325-1351) 

1336-1349 Fokruddin Mobarok Şah Mohammad Bin Toghlok (1325-1351) 

1342-1352 AlauddinAlişah, 

İkhtiyaruddin Gazişah125 

Firuz Şah Tuglok (1351-1388)126 

Firuz Şah Tuglağın Torunları (1388-1412) 
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Bengal'in Bağımsız Dönemleri 

Şemsüddin İlyas Şah (1342-1357)  

Orta Çağ Bengal sultanları arasında önemli bir konuma sahip olan İlyas Şahi 

hanedanının kurucusu Şemsüddin İlyas Şah, Bengal'in ilk bağımsız sultanıydı. Doğu 

İran'ın Sijistan'da aristokrat bir ailede doğdu. Elias Shah'ın babasının adı Sultan'dı. Erken 

yaşta Delhi'nin İmparator Firuz'un yanında çalışmıştır. Fakat orada bir suç işledikten 

sonra Bengal'e kaçmış ve Satgaon'un Tughlaq hükümdarı İzzuddin Yahya'nın (…-1338) 

yanında yer almıştır. 

Lakhnauti'deki127 gücünü pekiştirdikten sonra İlyas Şah, krallığın genişlemesi 

üzerinde yoğunlaşmıştır. Trihut'u MS 1344'te kolayca ele geçirdi ve MS 1350'de Nepal'in 

Terai bölgesinde maceralı bir savaş seferi yapmıştır. Daha önce bölgeye hiçbir Müslüman 

güç girememişti. Başkent Katmandu'ya kadar ilerleyip büyük bir servetle geri döndü. 

Ama Nepal'in hiçbir bölümünü krallığına katmadı. Sonra İlyas Şah, Doğu Bengal'e bir 

sefer düzenledi ve İhtiyaruddin Ghazi Şah'ı yendi ve MS 1352'de Sonargaon'u ele geçirdi. 

Böylece Bengal'in tamamının hükümdarı olmuştur.128  

Kendi yeteneğine dayanarak “Malık” pozisyonuna terfi etmişti. İzzuddin 

Yahya'nın ölümünden sonra MS 1338'de Satgaon'un hükümdarı olmuştu. Orada 

otoritesini kurarak, Lakhnauti'li Alauddin Ali Şah'a karşı uzun bir mücadele verdi ve 

savaşı kazandıktan sonra, Sultan Şemsuddin İlyas Şah unvanıyla MS 1342'de Lakhnauti 

tahtına çıktı. Ancak ona karşı, Delhi İmparatoru Firuz Şah Togluk sefere çıkıp başarısız 

oldu.129 1358 MS, İlyas Şah'ın oğlu Şikandar Şah, Bengal'in bağımsız bir padişahı olarak 

tahta çıkıp Delhi imparatorunun gözüne girmek için elli fili Delhi'ye hediye olarak 

yollamıştı. 130 

O zamandan 1409 yılına kadar, Bengal tahtına oturanlar ise:  

1.Sikandar Şah: 1358-1391 

2.Gıyaseddin Azam Şah: 1391-1396 

 

127 Lakhnauti'nin eski adı Lakshmanavati'dir. Müslüman yönetimi sırasında Lakhnauti olarak tanındı. 

Lakshman Sen'den (MS 1178-1206) sonra adlandırılmıştır. 

128 ABM Shamsuddin, Iliyas Shah http://en.banglapedia.org/index.php?title=Iliyas_Shah. erişim tarihi 

20.02.2021. 

129 Abdul Mennan Talib, 2002, s. 147. 

130 A.g.e. s. 145. 

http://en.banglapedia.org/index.php?title=Iliyas_Shah
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3. Seyfüddin Hamza Şah: 1396-1406 

4. Şemseddin: 1406-1409 

5. Şahabuddin Bayezid Şah: 1409-1414 

6. Kral Ganesh রাজা গশনশ (…-1414) 

Bengal'de Hinduların dirilişi 

Bengal'de Hindu canlanma hareketi on beşinci yüzyılın başlarında başlamıştır. 

Muhammad Bahtiyar'ın Bengal'i fethinden ondördüncü yüzyılın sonuna kadar, 

Müslüman yöneticiler Bengal'i, bazen Delhi sultanları tarafından atanan valiler olarak, 

bazen bağımsız padişahlar olarak, bazen de Delhi sultanlarına verilen hediyeler yoluyla 

onay alarak yönettiler.  

Bu sırada Bengalli mülk sahibi bir Hindu çok güçlü hale gelmişti. Farsça yazılan 

tarihte adı 'Kans' olarak anılır. Kansa aslında "Kangs" veya "Ganesha"ydı. Ganesha 

Giyasuddin Azam Şah döneminde gelip idare dairesi başkanı olmuştur. Ganesha 

Shamsuddin'in torunu Giyasuddin Azam Şah'ı ve Giyasuddin'in torunu Shamsuddin'i 

öldürüp Gaur ve Bengal tahtına çıkmıştır.131 

Ganesha'nın গশনশ Bengal tahtına çıkışı, uzun vadeli bir planın ve derin bir 

komplonun sonucudur. Ganesha ve onunla benzer düşünceye sahip olan Hindu toplumu, 

Bengal'deki Müslümanların egemenliğini kabul etmedi. Son iki yüzyılda Müslüman 

yöneticiler tarafından gayrimüslimlere yönelik herhangi bir zulüm kaydı olmamasına 

rağmen, Müslüman yönetim tarafından Hindu milletine aşırı derecede hakaret edildiğini 

düşünüyorlardı. Böylece Ganeşa tahta çıktıktan sonra Müslümanlara eziyetler başlamıştı. 

Müslümanlara karşı uzun zamandır birikmiş kızgınlık bu dönemde kendini göstermişti.  

“Buchanan Hamilton tarafından yazılan Dinajpur namede, Badre İslam adlı bir 

Şeyh ve oğlu Foize İslam'ın Ganeşa'yı eğik bir başla selamlamadıkları için ikisini de 

öldürdüğü belirtilmiştir. Sadece bu değil, Ganesha birçok Müslüman azizi, bilgeyi, 

bilgini ve yazarı acımasızca öldürmüştür. Şeyh Noor Kutub Alam,132 Müslümanlarını yok 

 

131 Abbas Ali Khan, 2011, C.1, s. 27 

132 Nur Kutub Alam, Bengal'in Müslüman halkını Kral Ganesha'nın baskısından koruyan bir aziz. O, Şeyh 

Alaul Huq'un oğlu, baş öğrencisi ve Lahorlu Şeyh Esad'ın torunuydu. Pandua'nın Pir evliyalar arasında en 

yüksek pozisyonu almıştı. Babası gibi o da Çiştiya ideolojisinin aziziydi. Takipçileri ve azizleri yüzyıllar 

boyunca Bengal'deki Müslüman sosyal yaşamında önemli bir rol oynamışlardı. 
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edilmesinin yürek burkan haberini duyunca Jaunpur133 (কজৌনপুর) Valisi Sultan İbrahim 

Sharqi'ye  ুলতান্ ইব্রাহীম শাকীদ্ক Bengal’e gelip İslam'ı savunması için çağrıda bulunmuştur. 

Sultan İbrahim büyük bir birliğiyle Bengal'e doğru ilerleyip Sarai Firozpur'da  রাই 

সিদ্রাজ্পুদ্র kamp kurmuştu. Kral Ganesha bunu öğrendiğinde korkmuş ve Kutube Alam'a 

sığınmış. Kutube Alam, Ganeşa'nın Müslüman olması durumunda Sultan İbrahim'e geri 

dönmesini tavsiye edebileceğini söylemiştir.”134 

Ganesha (গশণশ) bu şartı kabul etmiş olmasına rağmen, karısı ona direnmiştir. 

(Sonunda oğlu Jaduşen Müslüman olarak Celaluddin ismini aldı ve Ganeşa'nın yerine 

çekilmesini istedi. Ganesha bu sözleri kabul edip Celaluddin'i Bengal Sultanı olarak ilan 

edince Jaunpur (কজৌনপুর) Valisi Sultan İbrahim Sharqi'nin geri dönmesini istemiştir. Sultan 

İbrahim döner dönmez Ganesha yeni Müslüman olan oğlu Celaluddinden tahtını geri alıp 

hüküm sürmeye devam etmişti.   

“Kral Ganesha, Pandua'nın masnadında oturuyordu. İktidara geldiğinde 

Müslümanlara zulmetmeye devam etti. Tanınmış Müslüman şahsiyetler öldürüldü. Şeyh 

Badrul İslam ve oğlu Şeyh Fayedul İslam kraliyet sarayına götürülerek öldürüldü. Bir 

grup Müslüman şahsiyetler bir kayığa bindirilerek nehirde boğuldu. Birçok cami 

yıkıldı.”135 

7. Ganesha Danujamarda’nun [গকণশদনুজমদত ন]) ve oğlu Jaduşen (Celaluddin 

Muhammad Şah) (যদুকসন) 1414-1431.   

8. Şemseddin Ahmed Şah 1431-1442  

İlyas Şah Kabilenin Dirilişi  

Nasiruddin Mahmud Şah (1435-1459) Sultan Shamsuddin İlyas Şah'ın 

soyundandır. MS 1435 Nasıruddin Abul Muzaffar Mahmud Şah unvanıyla Bengal tahtına 

çıktı. Yaklaşık yirmi üç yıllık bir aradan sonra (MS 1412-1435), Elias Shahi hanedanı 

Bengal'de yeniden iktidara geldi.136 

 

133 Jaunpur bölgesi, Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde bir ilçedir. 

134 Abbas Ali Khan, 2011, s. 29. 

135 AKM Nazir Ahmed, 2013, s. 42.  

136 Ahmed, ABM Shamsuddin, Nasiruddin Mahmud Shah 

http://en.banglapedia.org/index.php?title=Nasiruddin_Mahmud_Shah. erişim tarihi 20.02.2021. 

http://en.banglapedia.org/index.php?title=Nasiruddin_Mahmud_Shah
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İlyas Şah Kabilesinin hükümdarlarını şu şekilde sıralayabiliriz: 

Nasir Uddin Mahmud Şah: (1435-1459) 

Rukan Uddin Barrak Şah: (1459-1474) 

Şemseddin Yusuf Şah: (1474-1482) 

İkinci Sikandar Şah:(1482) 

Celaluddin Fateh Şah: (1482-1486)137 

Bengal Saltanatında Habşi Sultan 

Bengal'de Habeşiler yaklaşık altı yıl (1486-1493) kadar hüküm sürmüştür. Barbak 

Shah Shahzada, Saifuddin Firuz Shah, Nasiruddin Mahmud Shah II ve Shamsuddin 

Muzaffar Shah'dır. Celaluddin Fateh Şah (1482-1486), Barrak Şah ve Yusuf Şah’a çeşitli 

önemli görevler vermiştir. 138Davranışlarına öfkelenen Fateh Şah onları bastırmaya 

çalışırken, kendisi öldürüldü ve Barrak adlı bir şehzade tahtı çıkmıştır. 

Sultan Şehzade Barrak: (1486-1487) 

Saifuddin Firuz Şah: (1487-1490) 

Nasiruddin Mahmud Şah: (1490-1491) 

Şemsuddin Muzaffar Şah: (1491-1493) 

Alaeddin Hüseyin Şah: (1493-1519) 

Yukarıda açıklanan 4. Habeş sultanı Şemsuddin Muzaffer Şah, Alaeddin Hüseyin 

adlı kişiyi kendi hükümetinin altında görev yapmak üzere atadı. Alaeddin Hüseyin yavaş 

yavaş terfi etmiş sonunda da Muzaffer Şah'ı öldürüp kendisi Bengal tahtına oturmuştur. 

Bengal tarihinde Alaeddin Hüseyin Şah “Şerif Mekkî” olarak bilinir. Daha sonra 

“Halifetullah” ünvanını almıştır.139 

 

 

 

 

137 Abbas Ali Khan, 2011, s. 36. 

138 JN Sarkar (ed), History of Bengal, II, Dhaka, 1948; Sukhamay Mukhopadhyay, Banglar Itihaser Duxo 

Vachhar: Svadhin Sultander Amal, Calcutta, 1962; A Karim, Banglar Itihas: Sultani Amal, Dhaka, 1987; 

MR Tarafdar, Husain Shahi Bengal, 2nd revised (ed), Dhaka, 

1999.http://en.banglapedia.org/index.php?title=History 

139 Abbas Ali Khan, 2011, s. 36. 
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Hüseyin Şah Kabilesi 

Hüseyin Shah (1493-1519), Bengal'in Husain Shahi hanedanının kurucusudur. 

Habeş Sultanı Şemsuddin Muzaffer Şah'ın vezirken Sultanı öldürüp tahtı ele geçirmiştir. 

1494'te önde gelen emirler tarafından padişah seçilmiştir.140 

Alaeddin Hüseyin Şah (1493-1519) 

Nasır Uddin Nasrat Şah (1519-1532) 

Sultan Alauddin Hüseyin Şah'ın en büyük oğlu Nusrat Şah, 1519'da babasının 

halefi olarak Bengal tahtına 'Sultan Nasıruddin Nusrat Şah' unvanı ile çıkmıştı. Babasının 

yaşamı boyunca idareyle ilgilenmiş ve babası bir ayrıcalık olarak kendi adına madeni para 

basmasına izin verdi.141 

Gıyaseddin Mahmud Şah (1533-1536), Bengal'in Husain Shahi hanedanının son 

padişahıydı. Yeğeni Sultan Alauddin Firuz'u öldürüp 1533'te tahta çıkmış ve beş yıl 

hüküm sürmüştür. 

Alaeddin Firuz Şah (1532) 

Bengal tarihinde, putperestlik, ilk defa Hüseyin Şahi döneminde Müslümanların 

davranış ve dini inançlarına aşılanmıştır. Hiç şüphe yok ki, Sri-Çaytanya(শ্রীচৈতনয) ve 

Vayşnava (চবষ্ণব) toplumunun Hindu etkisinin Müslümanların inancını bozduğu aşikârdır. 

Hüseyin Şah tarafından milyonlarca saygın Müslüman amirin, evliya ve dindarların 

öldürülmesi ve kendisinin Sri-Çaytanya'nın (শ্রীচৈতনয) öğretilerini benimsemesi Müslüman 

topluma putperest ideolojinin sızmasını kolaylaştırmıştır. 

“Putperestlikten etkilenen Müslümanların bazıları, Hindular’ın yılandan 

korktuğu zaman yaptıkları gibi Mansa Bedi'ye142(মনসাকবদীর) ibadet ederdi. Bu muhtemelen 

Hinduların Müslümanlar üzerindeki etkisinin sonucuydu. Nasrat Şah saray inşa edip 

Peygamberimizin ayak izlerine saygı göstermek adetini başlatmıştı. Hüseyin Şahi 

hanedanı kırk beş yıl boyunca Bengal saltanatını yönetti.” 143 

 

140 AM Chowdhury, Husain Shah, http://en.banglapedia.org/index.php?title=Husain_Shah. Erişim tarihi 

20.02.2021. 

141 AM Chowdhury, Nusrat Shah, http://en.banglapedia.org/index.php?title=Nusrat_Shah. Erişim tarihi 

20.02.2021. 

142 Manasa মনসাকবদীর Bhagavata Purana da dahil olmak üzere diğer birçok Purana'da bahsedilen Hinduların 

bir yılan tanrıçasıdır. Yılan sokmasından korunmak, yılan sokmasının ardından iyileştirmek ve gelişmek 

için ibadet edilir. 

143 M.R. Tarafdar, Husain Shahi Bengal, s. 164, 166, 167, 89-91) 

http://en.banglapedia.org/index.php?title=Husain_Shah
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Sonra Şer Şah, Şur ve Karrani hanedanları 1575’e kadar Bengal’de hüküm 

sürdülar. Ardından Delhi'deki Babür İmparatorluğu tarafından atanan valiler Bengal'i 

yönetmeye devam etmiştir. Ancak, Kral Ekber’in 1605’de ölümünden sonra Bengal’i 

barışçıl bir şekilde yönetememiştir. Bengal’in Babür hâkimiyeti defalarca bastırılmış ve 

tehlikeye atılmıştı. Mansinh'ten  ানমসংহ sonra Cihangir, Kutbeddin Han Koka'yı Bengal'in 

subadarı ([সুকবদার] veli) olarak atadı. 

Babür yönetimi, ( ুগি শাসন) Karrani Afgan Sultanı Davud Han'ın Sarayı 

savaşında Han Cihan tarafından yenilmesinden sonra 12 Temmuz 1576'da Bengal'de 

kurulmuştur.144 

Cihangir Kuli Han145(…-1608) ve daha sonra 1607’den 1639 senesine kadar 

atanan dokuz kişi Bengal Valisi olarak burayı yönetmiştir. 1639’da Prens Şuca’nın 

Bengal valisi olarak atanmasından sonra, İngilizler ilk olarak Bengal bölgesine tüccar 

olarak gelmişler ve 1757'de Müslüman yönetimini ortadan kaldırarak Bengal-Bihar'ı işgal 

ettiler. 

Kral Muhammad Şuca'dan sonra 1757 yılına kadar Bengal kültlüğünde oturanlar:  

Prens Muhammad Şuca: 1639-1660 

Muazzam Han Mir Cümle:1660-1663 

Dilir Han-Davud Han: 1663-1664 

Şayesta Han (Mümtaz Mahal'in erkek kardeşi) :1664-1678 

Fida Han Ayan Han koka:1678 

Prens Muhammad Azam: 1678-1679 

ŞastaHan:1679-1688 

Hanı Cihan:1688-1689 

 

144  JN Sarkar (ed), History of Bengal, II, Dhaka, 1948; Sukhamay Mukhopadhyay, Banglar Itihaser 

Duxo Vachhar: Svadhin Sultander Amal, Calcutta, 1962; A Karim, Babglar Itihas: Sultani Amal, Dhaka, 

1987; MR Tarafdar, Husain Shahi Bengal, 2nd revised (ed), Dhaka, 

1999.http://en.banglapedia.org/index.php?title=History. Erişim tarihi 25.02.2020. 

145 Muazzam Hussain Khan, Jahangir Quli Beg 

http://en.banglapedia.org/index.php?title=Jahangir_Quli_Beg. Erişim tarihi 25.02.2020. 
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İbrahim Han: 1689-1698 

Prens Azim Uddin: 1698-1717 

Mürşid Kuli Han: 1717-1727 

Sicauddin Muhammad Han: 1727-1739 

Serfiraz Han: 1739-1740 

Alivardi Han: 1740-1756 

Siracüdevle: 1756-1757.146 

 Doğu Hindistan Şirketi'nin Bengal'e Gelişi  

Doğu Hindistan Şirketi” Londra'da, 16.  yüzyılın sonlarında (1599), birkaç iş 

adamının ortak çabalarıyla kurulup Kraliçe Elizabet'in izniyle Hindistan ile ticaret 

başlamıştı. 1612'de Bengal Kralı Jahangir'den (1605-1627) ticarete izin belgesi aldıktan 

sonra İngiliz Şirketi ilk olarak, ticaret tezgahını Surat limanında (সুরােবদকর) kurmuştur.147 

Başlangıçta, bu bölgede ticaret yapmaları pek kolay olmamıştır. 1664’de Kral 

Şahcihan (1592-1666) Dakkınatto’da148 (দাবক্ষণাকতয) yaşadığı sırada kızı yanmıştı. Surat 

liman bölgesinin İngiliz müdürü tarafından Kral Şahcihan’ın kızının tedavisi için 

gönderilen Dr. Gabriel Bouton adlı yetenekli bir İngiliz cerrah tarafından tedavi 

edilmiştir. Kral Şah Cihan çok etkilenmiş ve Gabriel Bouton'un isteği üzerine, İngiliz 

tüccarlar Bengal'de vergisiz ticaret yapma hakkına kavuştular. 149 

1644’te kralın ücretsiz ticaret kararıyla Bengal’e geldiklerinde Kral Muhammad 

Şah Şuca (1616-1661) Bengal, Bihar ve Orissa’nın valisiydi. Şirket şanslıydı ki, Şehzade 

Şah Şuca ailesinin bir üyesi hastalandığında Dr. Bouton tedavisi için görevlendirerek 

hastayı tedavi ettirmiştir. Bu nedenle Şah Şuca, İngilizlere Bengal'de sadece üç bin taka 

karşılığında serbest ticaret imkânı sağlamıştır. Kral Şah Cihan ve oğlu Şah Şuca 

tarafından gösterilen nezaketi ve cömertliği nankör İngiliz tüccarlar daha sonra Babür 

 

146 Abbas Ali Khan, 2011, s: 49. 

147 KM Karim, Jahangir, http://en.banglapedia.org/index.php?title=Jahangir erişim tarihi 28.04.2020. 

148 Dakkınatto, Hindistan'ın batı ve güneyindeki büyük bir platodur. 

149 Abdul Mennan Talib, 2002, s. 197. 

http://en.banglapedia.org/index.php?title=Jahangir


 

49 

 

İmparatorluğu ve Bengal'in bağımsızlığı için adeta ölüm çanı olarak kullanmışlardır.150 

Şah Şuca'nın fermanına dayanarak, İngiliz tüccarlar ticaret yapmak için Hooghly151 ve 

Patna152'da ajanslar kurmuştur.  

Aurangozeb'in আওরংশজব (1618-1707) komutanı Mir Cümle  ীর জ ুিা (1591-

1663), Şah Şuca'nın ardından Bengal'e vali olarak atanmıştı. Mir Cümle, akıllıca 

davranarak İngilizlerin hareketlerini dikkatle takip ediyordu. Mir Jumla, Patna'dan 

Hooghli'ye İngilizlerin mallarını taşıyan tekneleri ele geçirmişti. İngilizler de, intikam 

almak için Hooghly'deki bir Müslümanın malzemeler dolu gemisine el koymuştur.  

Mir Jumla, İngiliz şirketin hadsizliği nedeniyle Hooghli'deki fabrikaya el koyma 

emrini çıkartmıştı. Durumu aleyhine gören İngilizler ele geçirilen Müslüman teknesi ve 

mallarını iade ederek Mir Jumla'dan özür dileyip cezadan kurtulmuştur.153 

Navab Şayesta Han (1600-1694) 

Şayesta Han, Bengal'deki Chittagong'u fethiyle ünlüdür. Arakan'ın Mog kralı her 

Fırsatta Portekizli korsanların yardımıyla Bengal'in Babür bölgesini işgal ederdi. Ayrıca 

Portekizli korsanlar kıyı bölgelerini işgal edip, mülkleri yağmalar, erkek ve kadınları 

çocuklarla birlikte köleleştirirdi. Portekizli korsanlardan korsanlık olağan bir tehditti. Bu 

nedenle Şayesta Han Chittagong'u Arakan Budist kralından ele geçirmeyi ve bölgenin 

güvenliğini sağlamayı, kıyı bölgesini korsanların tehdidinden korumayı ve Chittagong'u 

imparatorluğun bir parçası haline getirmeye hedeflemişti. Kısa bir süre sonra 

Chittagong'u fethedip tüm bölgeyi Arakanlı budistlerin saldırısından kurtarmıştı.154 

İran asıllı Şayesta Han (1664-1688) Bengal'in Babür yöneticisiydi. 24 yıl boyunca 

bu görevi yürüttüğü Şayesta Han Bengal'de Subahdar olarak görev süresi en uzundu. 

Mir Cümle (1591-1663)’den sonra, Şayeste Han, Bengal'in navab subadarı (vali) 

olarak atanmıştı. İngilizler Şayesta Han’dan her zaman korkarak yaşıyordu. İngilizlerin 

 

150 Abbas Ali Khan, 2011, s. 51. 

151 Hooghly bölgesi, Hindistan'dakiBatı Bengal eyaletininilçelerindenbiridir. 

AlternatifolarakyazımHoogliveya Hugli olabilir. İlçeye Hooghly Nehri'ninadıverilmiştir. İlçemerkezi 

Hooghly-Chinsura'dadır. Dört alt bölümvardır:  

152 Patna, Hindistan'da bir şehir. Bihar eyaletinin başkenti ve en kalabalık şehridir. 

153 Abbas Ali Khan, 2011, s. 51. 

154 Abdul Karim, Shaista Khan, https://en.banglapedia.org/index.php?title=Shaista_Khan. Erişim tarihi 

09.08.2020 



 

50 

 

kibirli davranışları sebebiyle Şayeste Han önceki anlaşmaları iptal etmişti. Bu sefer de 

İngilizler kaba davranışları için özür dileyip, dürüst bir şekilde iş yapma sözü verince, 

önceki fermanlar tekrar kabul edildi. Sonra Şayesta Han Bengal'den ayrılmıştı. 

Shaista Khan, Bengal'e ilk olarak 63 yaşında gelmişti. Altı yetenekli oğlu 

yönetiminde ona yardım etmiş ve her biri bir veya daha fazla hükümetin idari 

sorumlusuydu. Sonuç olarak, aynı aile Bengal'in tüm bölgelerini etkili bir şekilde 

yönetmişti. Çağdaş tarihçiler, Shaista Khan'ı idari reformları, çalışanların yolsuzluklarını 

yok etmesi ve halkı rahatlatmak için adil olmayan vergilerin kaldırılması nedeniyle 

övmüştü. İmparator ile olan ilişkisi, kişiliği ve karakter dürüstlüğü, dürüst olmayan 

yetkilileri ve itaatsiz mülk sahiplerini düzene getirerek tüm yönetim dallarında düzeni 

yeniden sağlamasını kolaylaştırmıştı.155 

Fida Han ve Şehzade Muhammad Azam (1653-1707) 

Şayesta Han'ın ardından Fida Han ve İmparator Aurangozeb (1618-1707)’in 

küçük oğlu Muhammad Azam Bengal’e vali olarak atandılar. Muhammad Azam 1678’de 

vali olarak atandıktan sonra, İngiliz şirketi Muhammad Azam'a aşağılık çıkarları 

(হীনস্বাথতবসবদ্ধ) için 21 bin taka (Bengal para birimi) rüşvet vermişti. Bunu öğrendikten sonra, 

İmparator Aurangzeib onu görevden alıp tekrar Şayesta Han'ı görevlendirmişti.156 

 

Subadar (Vali) İbrahim Han 

Şayesta Han'dan sonra, Han Cihan kısa bir süre Bengal'in valisi olmuştu ve 

1689'da İbrahim Han Bengal, Bihar ve Orişşa'nın valisi olarak atanmıştı. Ülkede ticareti 

teşvik etmek için İngiliz şirketine tekrar fırsat tanınması istendi. Bu talep üzerine mahkûm 

İngilizler ve tutuklu Job Charanak denilen İngiliz lideri serbest bırakılmıştı. İngilizlerin 

Bengal'de ticaret hatları kurmalarına izin verildi. Job Charanak kaçak olarak 

Madraz’da157 kalıyordu. Ticaret için tekrar izin çıktığında hemen gelip ticarete katıldı. 

Kurnaz Job Charanak ticaret iznini kullanarak kendi ekibiyle 1691’de, Kolkata şehrinde 

 

155 Abdul Karim, Shaista Khan, https://en.banglapedia.org/index.php?title=Shaista_Khan Erişim tarihi 

09.08.2020 

156 Abbas Ali Khan, 2011, s. 51. 

157 Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinin başkenti ve ülkenin dördüncü büyük metropol şehridir. 
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birçok yeni işe başlayıp İngilizlerin egemenliğini ve emperyalizmini Bengal’de de 

koruyacak şekilde bir ticaret faaliyeti yürüttü. 

Bu sırada İngilizlere karşı önemli bir suçlama yapıldı. Osmanlı şeyhülislamı, 

Aurangozeb’e İngilizler tarafından Hindistan’dan toplanan çok sayıda potasyum nitratın 

Avrupa’ya gizlice ihraç edildiğini ve bunlarla Müslümanlara karşı kullanılacak 

mühimmatların hazırlandığını haber verdiğinde Aurangozeb, İngilizlere potasyum nitrat 

ihracatını yasakladı. Fakat İngilizler gizlice potasyum nitrat ihracatıne devam 

etmişti. Kral Aurangozeb daha sonra Avrupalılarla ticareti yasaklayan bir kararname 

çıkarmıştı.158 

Subadar Azimüsşan 

Azimüsşan, İmparator Aurangozeb'in torunu ve Prens Muazzam lakaplı Şah Alam 

Bahadur Şah'ın oğluydu. Gerçek adı Muhammad Azimuddin'dir. 1796'da Aurangozeb, 

onu Bengal, Bihar ve Orissa'ya subahdar olarak atamıştı.159 Azimüsşan, 1796'dan 1803'e 

kadar Bengal'in subaddarıydı. İbrahim Han'ın beceriksizliği nedeniyle İmparator 

Aurangozeb, onun yerine Azimüşan'ı atadı. Azimüsşan son derece tembel ve açgözlüydü. 

İngilizler, onu büyük miktarda hediyelerle Sutantı ticaret merkezini সুতানটি বামণজযকুঠি 

güvence altına almasına izin almıştı. Sonra yine Sutanti, Gobindpur ve Kalküta köyü on 

altı bin rupi ve değerli hediyelerle el koymuşlar. 

Murşid Kuli Han (1660-1727) 

Bahadur Şah'ın ölümünden sonra, taht için yarışırken Azimüsşan öldürüldü ve 

Murshid Kuli Khan Bengal'in subaddar'ı olarak atandı.160 Murşid Kuli Khan, İngilizlerin 

kuklası değildi. Bu nedenle, İngiliz ondan yasadışı fırsatlar elde edememış. Murşid Kuli 

Han Bengal'deki Nawabi egemenliğinin kurucusudur. Murşid Kuli Khan 'ın Bengal'deki 

kariyeri bir eyalet divanı olarak başlamıştı. Kariyeri on sekizinci yüzyılın başlarında 

 

158 Abbas Ali Khan, 2011, s. 52. 

159 Anjali Chatterjee, Azim-us-Shan, http://en.banglapedia.org/index.php?title=Azim-us-Shan. Erişim 

tarihi 09.08.2020 

160 Abbas Ali Khan, 2011, s. 54. 

http://en.banglapedia.org/index.php?title=Azim-us-Shan
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Nazım veya Bengal ve Orissa Valisi, Bihar Divanı ve Faujdar'ın çeşitli ilçelerindeki 

valiliğe terfi ettikten sonra sona erdi. 161 

Sujauddin (1670-1739) 

1725'te Murshid Kuli'nin ölümünden sonra, damadı Sujauddin Bengal, Bihar ve 

Orissa'nın subaddar görevini üstlendi. Onun döneminde İngiliz hükümdarlığı ticarette 

büyük adımlar atıp kibirleri daha da katlanmıştı.162 Sujauddin, devleti batı, orta, güney ve 

doğu olmak üzere dört bölgeye bölüp merkezi başkent de dahil olmak üzere kendi 

kontrolü altında tutmuştu ve diğer üçünde temsilci olarak naib-nazim tarafından yönetim 

sistemini yeniden düzenledi. Batıda Bihar'da Alivardi Han, güneyde Orissa'da 

Muhammad Taki Han ve doğuda Dhaka'da Murshid Kuli Khan görevlendirilmişti.163 

Sarfaraz Han (1700-1740) 

Sujauddin'in ölümünden sonra oğlu Sarfaraz Han subadar olarak atandı. Nadir 

Şah'ın Hindistan'ı işgali onun zamanında gerçekleşmişti.164 

Alivardi Han (1671-1756) 

Alivardi Han Bengal, Bihar ve Orissa’nın Nawab olmuştu. Arap kökenli Mirza 

Muhammad'in oğluydu. Sarfaraz Han’ın beceriksizliğini fırssat bilerek Alivardi Han 

Sarfaraz Han’a öldürüp 1741'de Bengal'in subaddarı olmuştu. Alivardi Han'ın 

hükümdarlığı sırasında Bengal, Bargi korsanlar tarafından defalarca saldırıya uğradı. 

Ülkeyi onların zulmünden korumak için, İngilizlerden ve diğer yabancı tüccarlardan 

defalarca zorla büyük miktarda para aldı. Ülkenin ekonomik kalkınması için ticareti 

teşvik etmişti.165 

Nehirden gelen haydutları bastırmak için Alivardi Khan İngilizlerin yardımına ve 

iş birliğine ihtiyacı duymuştu. Çünkü Bengal'in deniz gücü hakkında söyleyecek hiçbir 

 

161 Abdul Karim, Murshid Quli Khan, http://en.banglapedia.org/index.php?title=Murshid_Quli_Khan 

Erişim tarihi 09.08.2020 

162 Abbas Ali Khan, 2011, s. 53. 

163 KM Karim, Shujauddin Muhammad Khan, 

https://en.banglapedia.org/index.php/Shujauddin_Muhammad_Khan >Erişim Tarihi: 20.02.2021. 

164 KM Karim, Sarfaraz Khan, http://en.banglapedia.org/index.php?title=Sarfaraz_Khan Erişim Tarihi: 

20.02.221 

165 Mohammad Shah, Alivardi Khan, http://en.banglapedia.org/index.php?title=Alivardi_Khan Erişim 

Tarihi: 20.02.221 

http://en.banglapedia.org/index.php?title=Murshid_Quli_Khan
http://en.banglapedia.org/index.php?title=Sarfaraz_Khan
http://en.banglapedia.org/index.php?title=Alivardi_Khan
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şeyi yoktu. İngilizlerin ise güçlü bir donanması vardı. Alivardi'nin baş generali, bir 

zamanlar İngilizler gibi giderek kötüleşen bir gücün sınır dışı edilmesini tavsiye etmişti. 

Yaşlı Alivardi cevap olarak, İngilizlerin ve Bargilerin বগী toprağı ateşe verdiklerini ancak 

buna karşılık verecek güçlerinin olmadığını söyledi.166 

Sirajuddaula (1733-1757) 

Mirza Muhammad Sirajuddaula, Alivardi Han'ın torunu ve Zeynuddin Ahmed 

Han ile Amina Begüm'ün oğluydu.167 Uzun süre hasta olarak yatakta kaldıktan sonra 

Alivardi 1756'da vefat eder ve yerine Sirajuddaula geçmişti. Siraj tahta oturduktan sonra 

Alivardi'nin kızı Ghoşeti Begom ve Purnia hükümdarı olan torunu Şevket Jung'un tüm 

komplolarını ustaca bertaraf etmişti. Alivardi Han'ın ölümünden sonra, Sirajuddaula tahta 

çıkar çıkmaz, Ghoşeti Begom yirmi bin askerini kendi tarafına çekmeye başarmıştı ve 

bunlarla Murşidabad'a doğru yola çıkmıştı. Sirajuddaula, Ghoşeti Begüm'ün ordusunu 

hızla Mağlup edip Ghoşeti Begüm'ü sarayda tutuklamıştı. 168 

Siraj'ın iktidara yükselişi, Murşidabad'daki etkili sınıfı için bir tehditti. Erken 

Nawablar zamanında bu grup devletin servetleri gasp edip biriktiriyordu. Siraj iktidara 

geldiğinde, bu grup devam eden servet gasp etme süreçlerinde tehlikeli olabileceğinden 

korkmuştu. Çünkü Siraj, iktidara geldiğinde tüccarlerin eski grubun rakibi olarak yeni bir 

grubun yükselmesine yardım ediyordu. Siraj'ın tahtını kazanmak İngilizler için de bir 

tehditti. Yirmi dört yaşindaki genç Nawab hem saray içerisinden hem de İngilizlerin 

komplolarına maruz kalmıştı. Baş komutanı Mir Zafer tahta oturmak için kendini 

İngilizlere satmıştı.  Nankör İngilizler ve onların kukla Hindu şefleri tarafından 

Sirajuddaula'yı devirmek ve Müslüman yönetimini ortadan kaldırmak için yapılan 

komplo, Palashi Maidan'da meyve vermişti. Çeşitli olayların ardından 23 Haziran 1757'de 

Nawab Sitajuddaula, İngiliz komutanı Klive ile Palashi Meydanda savaşırken Sirajin Baş 

komutanın hayınlığından dolayı Palashi savaşında kaybedip yaklaşık iki yüz sene için 

İngilizlerin işgal altında kalmıştı.169 

 

166 Abbas Ali Khan, 2011, s. 55. 

167 Sushil Chaudhury and KM Mohsin, Sirajuddaula, 

http://en.banglapedia.org/index.php?title=Sirajuddaula Erişim Tarihi: 20.02.2021 

168 Abbas Ali Khan, 2011, S: 56. 

169 BK Gupta, Sirajuddaulah and the East India Company, 1756-57, Leiden, 1962; Kalikankar Datta, 

Sirajuddaulah, Calcutta 1971; JN Sarkar (ed), The History of Bengal, II, Dhaka, 1972; AK Maitreya, Siraj-

http://en.banglapedia.org/index.php?title=Sirajuddaula
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1.5.1. Bangladeş medrese eğitim sistemi ve 

Bangladeş’te dini eğitimi üzerine 

Müslüman ülkelerdeki sömürge yönetiminin rahatsız edici bir mirası, eğitim 

düalizmidir (Rosnani, 2004). Sömürgeci yöneticiler, modern laik eğitim sistemini 

okullarda, kolejlerde ve üniversitelerde ana akım olarak tanıttılar ve mevcut İslami eğitim 

sistemini sosyo-ekonomik, politik ve idari sektörlerle ilgisiz hale getirdi. 170 İthal modern 

eğitim sisteminin hedefleri, İngiliz Genel Vali Lord Macaulay'ın 1835'teki ünlü eğitim 

tutanağında uygun bir şekilde açıklanmıştır: “Şu anda, yönettiğimiz milyonlarca kişi 

arasında tercüman olabilecek bir sınıf oluşturmak için elimizden gelenin en iyisini 

yapmalıyız; bir insan ırkı, kan ve renkte Hintli, ancak zevk, fikir, ahlak ve zeka açısından 

İngiliz. Bu sınıfa, ülkenin yerel lehçelerini rafine etmeyi, bu lehçeleri Batı 

terminolojisinden ödünç alınan bilimlerle zenginleştirmeyi ve bunları nüfusun büyük 

kitlesine bilgi aktarımı için derece derece uygun araçlar haline getirmeyi 

bırakabiliriz.”171 

Müslüman topraklarındaki tüm sömürge hükümdarlarının izlediği bu eğitim 

politikasının üç ayrı amacı vardı: Birincisi, sömürge yönetimi için yalnızca destekleyici 

bir araç olacak sınıf olarak eğitimli elit bir azınlık yaratmak istiyordu. İkincisi, bu sınıf 

kendisini entelektüel, politik, tutum ve dünya görüşü açısından seküler Batı ile 

özdeşleştirecek ve son olarak, sömürgeleştirilmiş dünyada Batı seküler temelli bilimlerini 

ve eğitimini kurumsallaştıracaktı.172 

Gerçekten de Müslüman ülkeler, sömürge yönetiminden bağımsızlığını 

kazandıktan yüzyıllar sonra bile bu üç unsuru içerir. Bu unsurlar eğitim düalizmini (dini 

 
uddaula (in Bangla), Calcutta, 1304 BS; S Chaudhury, The Prelude to Empire: Plassey Revolution of 1757, 

New Delhi, 2000. http://en.banglapedia.org/index.php?title=Sirajuddaula. Erişim tarihi 09.08.2020 

170 M Abdul Aziz, Islamization of knowledge and educational development: The case of Bangladesh, 

International Journal Of Islamic Thoughts, 4 (1), 2015: 95-112, Biit, Issn 2306 -7012 
171 Kapil Kapoor, "Decolonizing the Indian Mind: Keynote Address to the National Seminar on 

Decolonizing English Education, Department of English, North Gujarat University, Patan (Gujarat, India)." 

veda.com/ Retrieved 02.10.2020 

172 M Abdul Aziz, Islamization of knowledge and educational development: The case of Bangladesh, 

International Journal Of Islamic Thoughts, 4 (1), 2015: 95-112, Biit, Issn 2306 -7012 
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/ seküler), sınıf karşıtlığını (ulema / seküler seçkinler) ve ulusal bölünmeleri 

sürdürmektedir. (Geleneksel / modern).173 

Sömürge sonrası dönemde, Müslüman dünyasındaki eğitim sistemi temelde aynı 

kaldı. Bununla birlikte, bazı hükümetler, İslami unsurları ana akım laik eğitim sistemine 

getirmek için belirli reformları uygulamaya çalıştı. Örneğin, Pakistan 1947'de 

kurulduğunda, o zamanki eğitim bakanı Fazlur Rahman, tüm önde gelen Müslüman 

eğitimcileri İngilizlerden miras kalan eğitim sistemine İslami bir karakter vermeye davet 

etmişti. Girişimi, sadece İslamiyat'ın (İslami İlimler) öğretiminin tüm eğitim 

kademelerinde zorunlu bir ders olarak tanıtılmasıyla sonuçlandı. Temel sorunları, yani 

diğer tüm bilgi dallarını yöneten ana akım eğitimde din karşıtı laik yaklaşımı 

tanımlayamamışlardı (Ashraf, 1990: 5). 

Zamanla Müslüman dünyasında eğitim sistemi konusu hükümetler ve ünlü İslami 

aydınlar tarafından ciddiye alındı. Büyüyen endişe, 1977'de Mekke-i Mükerreme'de 

düzenlenen Müslüman Eğitimi üzerine ilk dünya konferansında doruğa ulaştı. Konferans 

sona erdi. Ummetin huzursuzluğun temel sebebi uygunsuz eğitim sistemi olmuştu. Bu 

nedenle, sorunu ele almak için, bilginin İslamileştirilmesi (IOK)174 ve eğitim teorisi 

geliştirildi. Amacı eğitimin hedeflerini yeniden yönlendirmek "kalıcı" "edinilmiş" 

bilgileri bütünleştirmek ve sentezlemek. 175 

Eğitimin nihai amaç ve hedeflerine ulaşmak için, bilgi iki kategoriye ayrılmalıdır: 

(a) Kur'ân ve Sünnet'te sunulan İlâhi vahye ve her ikisini de anlamanın anahtarı olan Arap 

diline vurgu yapılarak onlardan türetilebilecek her şeye dayanan 'ebedi bilgi'. 

(b) Değerlerin kaynağı olarak Şeriat ile tutarlılık korunduğu sürece nicel büyüme 

ve çoğalmaya duyarlı sosyal, doğal ve uygulamalı bilimler, sınırlı varyasyonlar ve 

kültürler arası borçlanmalar dahil olmak üzere "edinilmiş bilgi" (Konferans Kitabı, 1977: 

78).176 

 

173 Shah, Sayyed ve diğerler. (2015). Quality and Features of Education in the Muslim World. Universal 

Journal of Educational Research. 3. 243-257. 10.13189/ujer.2015.030401.  

174 Islamization of knowledge. 

175 M Abdul Aziz, Islamization of knowledge and educational development: The case of Bangladesh, 

International Journal Of Islamic Thoughts, 4 (1), 2015: 95-112, Biit, Issn 2306 -7012 

176 Mumtaz Ahmad, Views from the Madrasa: Islamic Education in Bangladesh, the national bureau of 

asian research, April 2009. 
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Eğitimin İslamileştirilmesi ile ilgili ilk fikirler, zihin ve toplum arasındaki 

çatışmanın inanç ve aklın bütünleşmesi ve ortak bir dini yaklaşımla aşılabileceğini 

belirten kavramsal ve metodolojik nitelikleri 1980'de 2. Dünya Müslüman eğitimi 

konferansında pekiştirildi. Bu entegrasyon ancak İslami düşünce okulları kurulup İslami 

bilim felsefesi üzerine inşa edildiğinde mümkündür. 

IOK hareketi sonradan Lugano (1977), Islamabad (1980/1982), Dhaka (1981), 

Jakarta (1982), Kuala Lumpur (1984) Hartum (1987), Kahire (1987) ve Cape Town 

(1990) dahil olmak üzere farklı Müslüman ülkelerde düzenlenen bir dizi uluslararası 

konferansa (IIIT, 1988) yol açtı.   

Bütün bu konferanslar, İslami kavramları geliştirerek, müfredatı yeniden 

yapılandırarak, ders kitapları yazarak ve çeşitli bilgi disiplinlerinde İslami 

akademisyenler inşa ederek edinilen bilgiyi İslamlaştırmayı amaçladı. Bangladeş'te iki 

paralel halk eğitim sistemi vardır: laik temelli genel eğitim sistemi ve İslam temelli "Alia 

Medrese sistemi. Ayrıca, Kavmi Medresesi adı verilen bağımsız ikinci bir İslam temelli 

sistem de var. Genel eğitim sistemi, Batı seküler modeline göre biçimlendirilen ana akım 

sistemdir ve ilkokuldan üniversiteye kadar devam eder. 

Bu sistemde İslam dini öğretisi ve felsefesi yoktur. Lord Macaulay'ın öngördüğü 

gibi bir insan sınıfı yaratır. Öte yandan, "Alia Medrese eğitim sistemi, sömürge 

döneminde İngilizler ve Bangladeş hükümeti tarafından getirilen değişikliklerle 

geleneksel İslami sistemin bir devamıdır. Mevcut versiyon, İslami ve seküler bilimlerin 

bir birleşimidir ancak dini açıdan daha ağırdır. 

Geleneksel İslami müfredat, laik olanları İslamlaştırmak yerine, islami eğitim 

sistemini laik ana akıma daha uygun hale getirmek için büyük ölçüde değiştirildi. 

Bağımsız Kavmi medrese sistemi, seküler bilimleri tamamen göz ardı ederek daha da 

geleneksel bir müfredatı izlemektedir. Ulusal Müfredat ve Ders Kitapları Kurulu 

(NCTB)177, genel eğitim sisteminin ilk ve üst orta seviyeleri için müfredat oluşturur. Alia 

ve Kavmi sistemleri için müfredatı formüle etmek üzere ayrı eğitim kurulları vardır.178 

 

 

177 National Curriculum and Textbook Board. 

178 Çebi, Emrin, “Bangladeş'te Devlet Okulları ve Medreselerin Eğitimdeki Rolü”, Araştırma 78, 

İNSAMER, Eylül 2018. 
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Bangladeş’te Dini Eğitimin Tarihi 

Medrese İslami eğitim kurumudur. Medrese eğitimi Hz. Muhammad (asv) 

zamanında başlamıştır. 614 yılında Mekke'de Safa tepelerinin eteğine Zaid bin Ekremin 

evi olan Darül Arkam'ı, Hicret'ten sonra mescidi Nebevide Suffa yerleşim medresesini ve 

Darul-Kurra medresesini kurmuştu.179 Bunun dışında mescidi Nebevi (MS 622) ve 

Medine'deki diğer 9 cami eğitim kurumu olarak kullanılmıştır. Halifeler arasında Hz. 

Ömer (ra), Suriye'de ve Hz. Ali Basra ve Kufe'de iki büyük medrese kurmuştu. Emevi 

döneminde ülkenin en büyük camileri medrese olarak kullanılmıştır.180 

Abbasi hanedanının hükümdarları medrese eğitimini himayesini yapmıştı. 

Birçoğu cami merkezli medreseler inşa etmenin yanı sıra ayrı medreseler kurmuştu. O 

zaman camide çocukların ilköğretimi zorunluydu. Bengal bölgesinde medrese eğitim 

sistemi, Saltanat döneminde (1210-1576) tanıtıldı. Bu süre zarfında Bengal'de birçok 

medrese kurulmuştu.181 

Bunlardan Mevlâna Takiuddin Arabi'nin Medresesi en eskisidir. 1248'de Sultan 

Nasiruddin, Bedruddin İshak, Minhajuddin, Nizamuddin Dameşki ve Şemseddin 

Khwārizmī, bir medrese eğitim müfredatı geliştirmişti ve bu da bir asır boyunca etkili 

olmuştu. Mevlâna Ebu Tawama, 1278'de Sonargaon 'da bir medrese kurmuştu ve o 

zamanlar bu Bengal bölgenin en büyük medresesiydi.182 

Sultan Alauddin Hüseyin Şah (1493-1519) Gaur মগৌ়ি ve Malda'da  ািদহ birçok 

medrese kurmuştu. Saltanat döneminde medresenin müfredatı Arapça, Nahu, Saraf, 

Balagat, Mantık, Kelam, Tasavvuf, edebiyat, hukuk ve felsefeyi içeriyordu. 

Babür döneminde medrese eğitimi müfredatı genişletilerek çeşitli bilim dalları 

tanıtıldı. O dönemde müfredatta astronomi, matematik, coğrafya, muhasebe, tarım, kamu 

 

179 Sayed Abul Hasan Ali Nadvi, Talebe İlmin yaşam yolu, Darul kalem, Dhaka, 2002, S.80. 
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yönetimi, biyoloji, zooloji ve güzel sanatlar gibi konular dahil edilmişti.183 Şu anda 

Bangladeş'te Alia Medresesi, Kavmi Medresesi ve Bağımsız Medrese olmak üzere üç tür 

medrese eğitim sistemi vardır. Kalküta Alia Medresesi'nin (কিকাতা আমিয়া  াদ্রাসা) 1780 

yılında kurulmasının ardından Bengal Medresesi eğitiminde Alia Medrese silsilesi 

tanıtılmış ve 1899 yılında Chittagong Darul Uloom Moinul İslam Medresesi'nin (চট্টগ্রা  

দারুি উিু   ঈনুি ইসিা   াদ্রাসা) kurulmasının ardından Kavmi Medrese silsilesi 

tanıtılmıştır.184 

Alia Medresesi 

Alia Medrese sistemi, şu anki haliyle, Müslüman dünyasında birkaç paralelliği 

olan benzersiz bir İslami din eğitimi sistemidir. Modern, laik eğitim ve geleneksel dini 

öğrenmenin bir kombinasyonunu temsil eder. Bu medreseler, İngilizce, Bengalce, bilim, 

sosyal bilgiler, matematik, coğrafya, tarih vb. gibi gerekli tüm modern konuları ve 

geleneksel İslami öğrenmenin yoğunlaştırılmış bir versiyonunu öğretir.185 

Alia Medresesi bir yüksek öğretim kurumudur. Bangladeş'te iki tür Alia 

Medresesi vardır: Devlet tarafından yönetilen medreseler, Devlet Alia Medreseleri ve 

Devlet tarafından onaylanan ve sübvanse edilen medreseler özel Alia Medreseleridir. 

Bangladeş'teki Alia Medresesi, Kalküta Alia Medresesi tarzında kurulmuştur. Kalküta'da 

Alia Medresesi'nin kuruluşundan sonra hükümet, Alia Medresesi'nin Reform için çeşitli 

zamanlarda komiteler oluşturdu. 

Hükümetin oluşturduğu Eğitim Komisyonu'nun hazırladığı müfredata göre Alia 

Medresesi 5 kademede olup İbtidayi (İlkokul) 5 yıl, Dakhil (Ortaokul) 5 yıl, Alim (Lise) 

2 yıl, Fazıl (Lisans) 4 yıl ve Kâmil (yüksek lisans) 2 yıldır. Bangladeş’in genel eğitimi ile 

ayni dengede olup medrese eğitimi ile toplam 18 yıl sürmektedir.186 Kâmil (Yüksek 

lisans) düzeyinde, lisansüstü Tefsir, Hadis, Fıkıh, Arap Edebiyatı ve Mucabbit'da iki 

yıllık eğitim sonunda sertifika verilir. 
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Alia Medresesi'nin kuruluşundan yaklaşık 10 yıl sonra 1791'de Medrese Yönetim 

Kurulu, Alia Medrese Eğitim Müfredatını tanıttı. Bu müfredatı Kalküta Alia Medresesi'ne 

bağlı Bangla (Assam dahil), Bihar ve Orissa'nın tüm medreselerinde uygulanmaktadır. 

1869 yılın komitesi, Kalküta Alia Medresesi'nde bazı değişiklikler getirmişti. 1871'de 

Hâkim Norman Komitesi, Bengal Medresesi eğitim sistemini değiştirmişti. Dhaka 

Medresesi (şimdiki Kobi Nazrul Devlet Koleji), Chittagong Darul Uloom Mohsinia 

Medresesi (şimdi Haci Mohsin Devlet Koleji) ve Rajshahi Medresesi (şimdi Rajshahi 

Devlet Medresesi) 1873'te Mohsin Trust'ın (vakfı) yardımıyla kurulmuştu.187 

1882 Hunter Komitesinin raporu 1884 yılında uygulanmıştı. 1907 Kalküta 

Konferansı, Kalküta Alia Medresesini eşdeğer (yüksek lisans) olmak üzere bir üç yıllık 

Kâmil sınıfı açmasına izin vermişti. A H Harle önderliğinde 1910 yılında kurulan 

Muhamedan Eğitim Danışma Kurulu, medrese eğitim sisteminde bazı reformlar 

önermişti.  1914'te Müdür Ebu Nasr Wahidin başkanlığındaki Muhamedan Eğitim 

Danışma Komitesi tarafından formüle edilen müfredatta eski proje ve yeni proje sistemi 

önermişti ve 1915'te uygulanmıştır.188 

Müslümanların İngilizce eğitimine ilgi duymasını sağlamak için ilk okul 

(medrese) ve orta okul (medrese) adlı iki tane proje tanıtıldı. İlk medreseler beşinci sınıfa 

kadar, orta ise sekizinci sınıfa kadar tanıtılmıştır. Bu medreselerin müfredatında İngilizce 

zorunlu hale getirilip devlet yardımı da dahil edilmişti. Müslüman öğrenciler, devlet 

işlerini bulmak için planlanan Yeni Medreselerinde okumakla özellikle ilgilenmişler.189 

1927 yılında, Şemsül Hüda Komitesi, Bengal ve Assamın yüksek öğretim 

Medreselerindeki Alim (lise), Fazıl (lisans) ve Fakhrul Muhaddisin (yüksek lisans) 

sınıflarının Merkezi Sınavını Medrese Eğitim Kurulu tarafından yapılmasını önermişti. 

Bu heyet tarafından hazırlanan Kâmil (yüksek lisans) müfredatında sıhah-i sitte (Buhari, 

Müslim, Tirmizi, Nesai, Ebu Davud ve İbn-i Mace) Usulul Hadis, Tefsirül Beydavi, 
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Tefsirül Keşşaf, Tefsirül Kebir, Mecmaʿu’l-beyân fî tefsîri’l-Ḳurʾân, Fıkh, Usulul Fıkh, 

Mantık, İslam Tarihi vb. kitapların dahil edilmesi önerilmektedir.190 

1927 yılında Muhamadan Eğitim-ın Halk Eğitimi Müdür Yardımcısını başkan ve 

Kalküta Alia Medresesinin Müdürünü kayıt memuru olarak atanarak ilk defa Merkez 

Medrese Sınavları Kurulu Bangla, adlı bir kuruluş olmuştu. 1927'den 1979'a kadar 

Medrese Eğitim Kurulu, bir hükümet organı olarak Medrese-i Alia' ile bağlıydı. 1931 

Müslüman Eğitim Danışma Kurulu ve 1938-40 Mawla Bokş Komitesi Alia Medrese 

eğitiminde reformu tavsiye etmişti.  

Alia Medrese eğitiminde reform ve gelişim için 1946 de Sayed Moazzamuddin 

Hossain Komitesi'nin tavsiyeleri 1947'de uygulamaya geçirilmişti. Bu öneride Kâmil 

sınıfının hadis bölümünde şu konulara yer verilmiştir: Sıha Sitte, Ibn Hajar al-Asqalaninin 

Nuhbatul Fikr, Tafsirul Bayzabi, Tafsirul Keşşaf, Al-Itqan, İslam Tarihi, Hadis İlim 

Tarihi.191 

Kâmil sınıfının Fıkıh bölümü, fıkıh, usulu fıkıh, hadis, kelam, İslam tarihi ve fıkıh 

ilmi tarihi, ifta ve kâmil sınıfının Arapça edebiyat bölümü, eski ve modern nesir, şiir, 

İslam tarihi ve Arap edebiyatının tarihi, edebiyat eleştirisini içeriyordu. 1947'de Doğu 

Bengal'deki Alia Medresesi müfredatına göre, Devlet Alia Medresesi Dhaka, Sylhet 

Devlet Alia Medresesi ve Bogra Devlet Alia Medresesi de dahil olmak üzere devletin 

onay verdiği ve medrese kurulunun izniyle birçok medrese kurulmuştu. 1947'de ülkenin 

bölünmesinden sonra Medrese-i-Alia Dhaka'ya taşınmıştı ve 1948'de Medrese Kurulu 

sınavları Dhaka Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmişti. 

1949-51 Akram Khan'ın Doğu Bengal Eğitim Sistemi Yeniden Yapılandırma 

Komitesi, 1956 Eşrefuddin Chowdhury Komitesi, 1957 Ataur Rahman Eğitim Reformu 

Komisyonu, 1958 MA Şerif Milli Eğitim Komisyonu, 1963 Dr. SM Hossain'in Arapça 

İslami Üniversite Komitesi, 1969 Imamuddin Chowdhury'nin Medrese İnceleme 

Komitesi, 1972-73 Bangladeş Milli Eğitim Komisyonu, 1973 Medrese Eğitim Reformu 

Teşkilatı Medrese eğitiminin gelişmesi için çeşitli önerilerde bulunmuştu.192 
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1975 Kudrat-i-Khuda Komitesi'nin tavsiyeleri ışığında, Medrese Kurulu'nun 

kontrolündeki Alia Medreselerinde ulusal müfredat ve çok yönlü müfredat tanıtıldı. Bu 

müfredat 1978 yılında yapılan Alim sınavında ve 1980 yılında yapılan Fazıl sınavında 

gerçekleştirilmişti. Bu iki sınıfta medresenin öngördüğü tüm ders kitaplarına ek olarak, 

HSC ve SSC genel eğitim kursunun tamamı dahil edilmiş ve Fazıl (lisans) sınıfı HSC 

(lise) genel eğitim standardı ve Alim'e (lise) SSC (orta okulu) standardı verilmiştir. Bu 

heyet medresede bilim dalını başlatmıştı.  

1978 yılında Profesör Mustafa bin Kasım önderliğinde Medrese Eğitim Sistemi 

Yüksek Kurulu oluşturulmuştu. 4 Haziran 1979'dan itibaren Kurul özerk bir organ haline 

gelmişti. Halk Eğitimi Direktörü Profesör Baki Billah Khan ilk bu kurulun başkanı olarak 

atanmıştı. 1984 yılında Mustafa bin Kasım heyetinin tavsiyeleri ışığında genel eğitim 

seviyesi Medrese Kurulu tarafından kontrol edilen Alia Medrese eğitim seviyesine şu 

şekilde ayarlanmıştı: Ibtedayi (ilkokul) 5 yıl, Dakhil (ortaokul) 5 yıl, Alim (lise) 2 yıl, 

Fazıl (lisans) 2 yıl ve Kâmil (lisansüstü) 2 yıl, toplam 16 yıl. Bu komitenin hazırladığı 

müfredat 1985 yılında yapılan Dakhil sınavında ve 1987 yılında yapılan Alim sınavında 

gerçekleştirilmişti.193 

Medresenin bu iki kategoride öngördüğü tüm ders kitaplarına ek olarak, Dakhil'e 

SSC (orta okul) eşdeğeri verilir ve Alim'e genel eğitim HSC (lise) derslerinin tamamı 

dahil edilerek HSC eşdeğeri verilmiştir. Genel eğitimle entegrasyonu sayesinde 

öğrenciler artık medrese eğitimini tamamladıktan sonra yüksek öğrenim için onaylanmış 

herhangi bir yüksekokul veya üniversitede eğitim görebilmektedir. Ancak Fazıl (lisans) 

ve Kâmil (lisansüstü) genel eğitimle entegre olmadığından, mezunlar sadece medrese 

veya okul mesleklerinde eşit olurlar, diğer durumlarda değil.194 

Medrese eğitim reformu sonucunda Alia Medreselerinin sayısı artmaya devam 

etmişti. 1907-08'de İbtedayi'den (ilk okulu) Kâmil’e kadar ülkede 2.444 medrese vardı. 

1947'de 3 devlet medresesi ile dahil olmak üzere (Dakhil'den Kâmil’e kadar) 378 medrse 

vardı. 1971 yılında Dakhil, Alim, Fazıl ve Kâmil medreselerinin toplam sayısı 5075'ti. 
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2007 yılında medrese sayısı 9493. Bunlardan Dakhil 6700, Alim 1400, Fazil 1086 ve 

kâmil medresenin sayısı 198’ti.195 

2006'dan önce Medrese Kurulu, İbtedayi'den (İlkokul) Kâmil’e (Lisansüstü) kadar 

Alia Medrese Eğitiminin tüm seviyelerinde sınavları kontrol ediyordu. Halihazırda Alia 

Medrese eğitiminin genel eğitime entegrasyonu nedeniyle 2006 yılında İslam 

Üniversitesi (Değişiklik) Kanunu'na göre Fazıl (derece) 3 yıl ve Kâmil (lisansüstü) 2 yıl 

olmak üzere toplam 5 yıl olarak uygulamaya konulmuştur. Bu nedenle, 2008 yılından 

itibaren Medrese Kurulunun sadece Dakhil ve Alim sınavlarını kontrol etmesine karar 

verildi. Kanuna göre 1086 Fazıl (lisans) ve 198 Kâmil (lisansüstü) medrese toplam 1284 

medrese İslam Üniversitesi'ne bağlıdır. Bu, genel eğitim ile medrese eğitimi arasında 

uzun süredir var olan farkı kapatmaktadır. 

  

Kavmi Medresesi 

Müslüman topluluğu 1857 sonrası Batı modernizminin algılanan tehditlerinden ve 

yabancı fikirlere karşı İslami ortodoksluğun bütünlüğünü koruyacak daha geleneğe bağlı 

bir eğitim sistemi arıyordu. Bu konudaki inisiyatif, 1857 Bağımsızlık Savaşı'nın iki gazisi 

Muhammad Qasim Nanotavi ve Rashid Ahmad Gangohi tarafından, 1866'da Uttar 

Pradesh Deoband'da bir medrese kurarak gerçekleştirildi.196 Deoband Medresesi, kısa 

süre sonra alt kıtadaki en popüler model İslami eğitim kurumu haline geldi. Hindistan ve 

Pakistan'da olduğu gibi çağdaş Bangladeş'teki çok sayıda Kavmi Medresesi, Deoband 

Medresesinin mirasını temsil ediyor.197 

Hacı Imdadullah Muhajire Makki (1814 – 1896), Mevlâna Rashid Ahmad 

Ganguhi (1826-1905), Mevlâna Kasim Nanutubi (1832-1880) halkının yardımıyla 

 

195 Mohammad Niaz Asadullah, Secondary School Madrasas in Bangladesh:Incidence, Quality, and 

Implications for Reform, https://www.researchgate.net/publication/267796620, erişim tarihi 05.05.2019. 

196 Mumtaz Ahmad, Islamıc Educatıon In Bangladesh Tradition, Trends, And Trajectories, Professor Of 

Political Science, Hampton University, Hampton, Va 23668,Mumtaz.Ahmad@Cox.Net 

197 Mohammad Niaz Asadullah, Secondary School Madrasas in Bangladesh:Incidence, Quality, and 

Implications for Reform, https://www.researchgate.net/publication/267796620, erişim tarihi 05.05.2019. 

https://www.researchgate.net/publication/267796620
mailto:Mumtaz.Ahmad@Cox.Net
https://www.researchgate.net/publication/267796620


 

63 

 

1866'de Hindistanın Uttar Pradesh Deoband de ilk Darul Uloom Deoband Medresesi ve 

1866 de Saharanpur Mazahire Ulum Medresesi'ni kurmuştu.198 

Kavmi Medreseleri, Alia Medreseleri gibi hükümet tarafından kontrol edilmeyen 

ve doktrinsel olarak Deoband Medresesi'ne bağlı olup devlet yardımı olmadan, dindar 

Müslümanların etkisi ve mali desteği ile kurulmuş ve işletilen bir medrese tarzıdır.199 

Arapça "قومي" kelimesinden  türeyen Kavmi kelimesi ulusal anlamına gelir. Dolayısıyla 

Kavmi Medresesi'nin gerçek anlamı Milli Medrese veya Milli Eğitim Kurumu'dur. Kavmi 

Medreselerin eğitimi ile ilgili dört kategori vardır: (a) Kitab veya Darsiyat Bölümü, (b) 

Maktab Bölümü, (c) Sahih Kur`an Eğitimi ve Kıraat Bölümü ve (d) Hifzul Kur'an 

Bölümü. Derse Nizami müfredatı temelinde öğretildikleri için Derse Nizami Medresesi 

olarak da bilinmektedir.200 

Bu Deoband Medresesi, Bangladeş'teki Kavmi Medreslerin ana kurumudur. 1901 

yılında bu Medrese tarzında Chittagong Darul Uloom Moinul İslam Medresesi'nin 

kurulması ile bu ülkede Kavmi Medresesi başlatılmış ve geliştirilmiştir. Bu nedenle bu 

medreseye Ummul Madaris veya medreselerin anası denmektedir. Kavmi medreselerin 

ders programlarına “Dars’e Nizami” söylenmesinin arka planına baktığımızda Mollah 

Nizamuddin’in (ö. 1748) ismi karşımıza gelmektedir. Bunun nedeni de Mollah Qutbuddin 

Şehid (ö. 1711) Hint alt kıtasında Derse Nizamia'nın mucidi olmasına rağmen, oğlu 

Mollah Nizamuddin (ö. 1748) zamanında eğitim sistemi büyük ölçüde geliştirilmiş ve 

yayılmış, dolaysıyla Darse Nizamia olarak adlandırılmıştır.201 

Günümüz Bangladeş’teki mevcut Kavmi Medreselerin eğitim sistemi iki aşamaya 

ayrılmıştır. Birinci aşamada: ilk, orta ve yüksek öğretim seviyeleri vardır. Bu iki aşamada 

6 seviye ve bu 6 seviyede 16 sınıf vardır. Al Marhalatul Ibtidaiyya'da veya birinci 

seviyede Awal, Sani, Salis, Rabi ve Hamis olmak üzere 5 sınıf vardır. Al-Marhalatul 

Mutawassita veya orta seviyede Awal, Sani ve Salis 3 sınıf vardır. Al-Marhalatush 
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Sanawiyyah Al-Ammah veya 3. Seviyede As Sanatul Ula ve As Sanatush-saniya iki 

seviye vardır. İkinci aşamada 3 seviye ve 6 sınıf vardır. Al-Marhala Sanubiyyah Ulya 

veya Assanatul-Ula ve As Sanatush Sania ilk iki sınıftır. 202 

Marhalatul-Fazilat (Lisans) ta Assanatul-Ula ve Assanatush-Sania iki sınıf vardır. 

Marhalatut-Takmil (lisansüstü) veya üçüncü seviyede Assanatul-Ula veya Daoraye-

Hadith, Assanatush-Saniya veya Takmil Fit-Tahassus olarak bilinmektedir. Ancak 

Bangladeş'teki Kavmi medreselerinin neredeyse %100' ünde bu seviye tabii ki Daura'daki 

Hadis seviyesinde bir yılda tamamlanmaktadır. İkinci yıl kursu tamamen isteğe 

bağlıdır.203 

1978'da Darse Niyami Medreseleri'ni yönetmek üzere ilk Befakul Madarisil 

Arabia Bangladesh adlı özel Kavmi Medresesi Kurulu kurulmuştu. Bunun dışında 

Chittagong'da ‘Patia Medresesi’ merkezli Ittehadul Medresesi, Sylhet'te Azad Deeni 

Edaraye Talim Bangladeş, Bogra'da Jamil Medrese merkezli Tanzimul Medresesi ve 

Faridpur'da Gowhardanga Medresesi merkezli Bifakul Medresesi olmak üzere bölgesel 

bazda 11 ayrı medrese kurulu bulunuyor.204 

1998 yılına kadar toplam 2043 medrese ülke genelinde Befakul Madarese bağlı 

Kavmi Medrese eğitim Kurulu'na kayıt edilmişti. 2008 yılı itibarıyla Bangladeş'te 

10.000'den fazla Kavmi medresesi kurulmuştur. Yaklaşık iki yüz elli tekmil veya 

dauraye-hadis (lisansüstü) düzeyinde medrese, elli ise kadın medresesi bulunmaktadır.205 

Maktab 

Burada müfredat esas olarak Kur'an’ın nasıl doğru okunacağı ve Farsça temel 

bilgisinin verilmesi ile ilgiliydi. Bu maktaplar tüm vatandaşlara açıktı ve bunlar ülkenin 
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2021. doi:https://doi.org/10.26555/ijish.v1i1.130. 

204 Ahmed, Rafi uddin (1981) The Bengal Muslims 1871-1906: A Quest for Identity, Delhi: Oxford 

University Press. 

205 ABM Saiful Islam Siddiqi, Madrasah, http://en.banglapedia.org/index.php?title=Madrasah Erişim tarihi 

02.09.2019. 



 

65 

 

her köşesine yayılmıştı. Her cami, o mahallenin çocukları için bir Maktab olarak kabul 

edildi.206 

13. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar bu bölgenin Müslüman yöneticileri hem din hem 

de hayat bilgileri öğretmek için camilerin yanına maktaplar veya medreseler inşa ettiler. 

Sonuç olarak, Müslüman egemenliği pekiştikçe, medreseler eğitim sisteminde başlıca 

kurumlar haline gelmiş.207 İran ve Hindistan alt kıtasında, çocuklar ve ergenler için 

ilköğretim düzeyindeki eğitim kurumları Maktab, Nurani veya Furkania Medresesi olarak 

adlandırılır. Genellikle ilk dini eğitimi yerel bir camide verilir. Caminin imam veya 

müezzinleri genellikle maktab hocası olarak görev yapmaktadır. 2008 yıla kadar 

Bangladeş'te 70.000 (yetmiş bin) Furkania ve cami merkezli maktab bulunmaktadır. 

Kıraat ve Kur`an'ın doğru öğretilmesi için medreseler de kurulmuştur. Ayrıca Kur`an'ı 

ezberlemek için birçok Hafızia medresesi kurulmuştur. 2008 yılında bu medreselerin 

sayısı 4 binin üzerindeydi.208 

Bağımsız Medrese 

Bangladeş, ülkedeki Ehl-i Hadis medreselerinin sayısında ancak 1980'lerin 

başında önemli bir artışa tanık oldu. 1980'lerde ve sonraki yıllarda Ehl-i Hadis 

medreselerinin sayısındaki bu ani artışa çeşitli faktörler katkıda bulundu. Birincisi, 

1979'da İran'daki İslam devrimi ve bunun sonucunda Suudilerin Güney Asya İslam'daki 

Sünni ortodoksluğu İmam Humeyni'nin Şii dini-politik etkisinden "korumaya" yönelik 

çabaları ve Suudi Arabistan'ın desteği. 

İkincisi hem General Ziaur Rahman’ın hem de General H.M. Ershad'in oynadığı 

politikaları. 1970'lerin ortalarından 1980'lere kadar Ershad hükümetleri, yeni 

medreselerin açılması da dahil olmak üzere İslami faaliyetlerin ve kurumların büyümesini 

kolaylaştıran elverişli bir siyasi ortam yarattı. Ehl-i Hadis, diğerleriyle birlikte bu İslam 

açılışından da yararlanmıştı. Bangladeş'teki Ahl-e-Hadis Andolon'un Vekili Emiri Dr. 

Muslehuddin'e (AHAB) göre, Bangladeş'te 2.000'e yakın Kavmi ve 'Alia medreselerinde 

 

206 Prof. Dr. Abu Bakr Rafique, Towards an Integrated Islamic Curriculum for Bangladesh in line with the 

Recommendations of OIC Conference 77 IIUC STUDIES ISSN 1813-7733, Vol.- 9, December 2012 (p 17-

38) 

207 Tiffany ellis, madrasas in bangladesh, international institute of peace and conflict studies, no. 47, august 

2007, new delhi110029, email: officemail@ipcs.org; web: www.ipcs.org india 

208 ABM Saiful Islam Siddiqi, Madrasah, http://en.banglapedia.org/index.php?title=Madrasah Erişim tarihi 

02.09.2019. 
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Ehl-i Hadis versiyon bulunmaktadır. Bunlardan yaklaşık iki yüz tanesi Suudi ve Kuveyt 

İslami hayır kurumlarının doğrudan yardımıyla kuruldu.209 

Bangladeş'te, bireysel veya kurumlar tarafından kurulan ve ayrı müfredatla 

yürütülen medreseler arasında temelde beş eğitim akışı vardır. Bunlar: (1) Anaokulu 

Medresesi (2) Kısa dönem eğitim Medresesi (3) Özel müfredatlı Medresesi (4) Yüksek 

İslami Eğitim, Araştırma ve Özel Kurs Medresesi (Tahassus) ve (5) Ehli Hadis 

Medresesi.210 

Bu beş sınıftan ilk dört sınıf için belirlenmiş bir müfredat yoktur. Ehl-i Hadis 

tarafından yönetilen kendi müfredatına göre kırkı kadar medrese bulunmaktadır. 

Bunlardan çoğu Rajshahi bölgesinde bulunur. Bangladeş'teki bu türden en büyük 

medreseler, Dhaka’da Kuzey Jatrabari, Jamia Muhammadiya Arabia ve Rajshahi'deki 

Naodapara Al Markazul Islami As Salafi'dir. Kavmi medreseleri tarzında inşa edilen tüm 

bu medreseler tamamen Ehl-i Hadis tarafından kontrol edilmektedir. Bunlar, halkın mali 

desteği ve Arap dünyasının farklı ülkelerindeki yardım kuruluşlarının yardımıyla 

yönetiliyor. 

1.5.2. Bangladeşte üniversite ilahiyat eğitimi  

UGC'nin211 son verilerine göre Bangladeş'te 46 devlet üniversitesi var. Özel 

Üniversitesi Yasası 1992 kabul edildikten sonra onaylanan toplam özel üniversite sayısı 

şu anda 107'dir. Bunlardan sadece 4 devlet üniversitenin 'Arapça ve İslam Eğitim Bölümü' 

adı verilen ayrı Fakülteleri vardır. İslam Eğitim, Arap Dili ve Edebiyatı'nda lisans, 

Yüksek Lisans, ve Doktora eğitimleri verilmektedir. Bu üniversiteler Dhaka 

Üniversitesi212 (Kuruluş:1921), Rajshahi Üniversitesi213 (Kuruluş:1953) Chittagong 

Üniversitesi214 (Kuruluş: 1966), ve Kushtia İslam Üniversitesi'dir215 (Kuruluş: 1979). 

 

209 Mumtaz Ahmad, Islamıc Educatıon In Bangladesh Tradition, Trends, And Trajectories  , Professor Of 

Political Science, Hampton University, Hampton, Va 23668,Mumtaz.Ahmad@Cox.Net 

210  ABM Saiful Islam Siddiqi, Madrasah, http://en.banglapedia.org/index.php?title=Madrasah Erişim tarihi 

02.09.2019. 

211 University Grant Commission.  

212 https://www.du.ac.bd/academic/department_item/IST Erişim tarihi 13.02.2020. 

213 http://www.ru.ac.bd/islamicstudies/ Erişim tarihi 13.02.2020. 

214 https://cu.ac.bd/istd/ Erişim tarihi 13.02.2020. 

215 https://www.iu.ac.bd/ Erişim tarihi 13.02.2020. 
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Ayrıca, İslami Arap Üniversitesi'ne bağlı ülkenin önde gelen Alia medreselerinde Arap 

dili ve edebiyatında lisans ve yüksek lisans programları da bulunmaktadır.216 National 

(Ulusal) Üniversiteye bağlı birçok kolejde 'Arap dili ve İslam Çalışmalar' adı verilen ayrı 

bölümler vardır. Bangladeş açık üniversitesi (Open University), Arapça Dil Yeterlilik 

Sertifikası (Certificate in Arabic Language Proficiency) (CALP) adlı bir kurs 

yürütmektedir. Bu üniversiteler, Bangladeş'teki Arap dili ve edebiyatında yüksek öğrenim 

dünyasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Ancak bu özerk üniversitelerin 

müfredatında farklılıklar olduğu gibi müfredat ve öğretim yöntemlerinde de farklı 

özellikler bulunmaktadır.217 

Kushtia İslam Üniversitesi 

Kushtia (il) İslam Üniversitesi, Bangladeş'te bağımsızlığından sonra kurulan ilk 

devlet üniversitesidir. Üniversite düzeyinde, ülkedeki en yüksek İslami okullardan biridir. 

Bu üniversite, Bangladeş anayasasına uygun olarak yerli yabancı tüm dinlerden 

kastlardan öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla eğitim faaliyetleri yürütmektedir. 

Fen, mühendislik ve teknoloji, işletme, sosyal bilimler, sanat fakültelerle birlikte, 

ülkedeki bu üniversite ilahiyat ve İslam hukukunda lisans, yüksek lisans ve doktora 

dereceleri sunmaktadır. Başlangıçta üniversite mali olarak uluslararası İslam 

Konferansı'nın yardımıyla yönetiliyordu, ancak şimdi Bangladeş Hükümeti'nin 

finansmanı ile yönetilmektedir.218  

Enstitü, İslami eğitimi geliştirmek amacıyla 22 Kasım 1989'da Khulna'nın (bölge) 

Kushtia ilinde kurulmuştur. İslam Üniversitesi akademik faaliyetlerini 26 Haziran 

1986'da başlamıştır. Şu anda 6 fakültenin altında 34 bölüm bulunmaktadır. Üniversite 

düzeyinde bir İslami okul açma girişimi çok eskidir. İlk olarak, 1920'de, Mevlâna 

Monirüzzaman İslamabadi (1875-1950), Chittagong'daki Patiya'da bir Müslüman 

Üniversitesi kurulması için bir fon oluşturmuştu. 1935 yılında, Mevlâna Şevket Ali 

 

216 Md Abdullah al-Masum, colonial and post-colonial policy on madrasah education in bengal (1914-

1964): a historical overview on “reformed madrasah scheme”, journal of the asiatic society of bangladesh 

(hum.), vol. 61(2), 2016, pp. 207-241. 

217 Mumtaz Ahmad, April 2009, Islamic Education in Bangladesh and Pakistan: Trends in Tertiary 

Institutions, Views from the Madrasa: Islamic Education in Bangladesh, the national bureau of asian 

research. 

218 M Abdul Aziz, Islamization of knowledge and educational development: The case of Bangladesh, 

International Journal of Islamic Thoughts, 4 (1), 2015: 95-112, Biit, Issn 2306 -7012 
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(1873-1938), Müslüman Üniversitesi'nin temelini atmıştı. 1941'de Mawla Boks 

Komitesi, bir İslam Üniversitesi'nin kurulmasını tavsiye etmişti. 

Benzer şekilde 1946-47'de Syed Moazzem Uddin Komitesi ve 1949'da Mevlâna 

Muhammad Akram Han (1868-1969) Komitesi bir İslam Üniversitesi kurulmasını tavsiye 

etmişti. 31 Mayıs 1963. S. M. Hüseyin’in başkanlığında "İslami Arap Üniversite 

Komisyonu", kurulmuştu.  Bağımsızlıktan sonra, Bangladeş hükümeti 1 Aralık 1976'de 

İslam Üniversitesi'nin kurulduğunu duyurdu. 26 Ocak 1977'de Profesör M. A. Bari’nin 

başkanlığında yedi üyeli bir İslam Üniversitesi Planlama Komitesi oluşturulmuştu.219 

Bağımsızlıktan sonra, Bangladeş hükümeti 1 Aralık 1976'de İslam 

Üniversitesi'nin kurulduğunu duyurdu. 26 Ocak 1977'da Profesör M. A. Bari’nin 

başkanlığında yedi üyeli bir İslam Üniversitesi Planlama Komitesi oluşturuldu. Komite 

raporunu 20 Ekim 1976'da sunmuştu. Komitenin tavsiyesi üzerine, İlahiyat ve İslam 

Araştırmaları Fakültesi altında, (1) Al-Qur’an wa Uloomul Qur’an, (2) Uloomut Tawheed 

Wad Da'wah, (3) Al-Hadith wa Uloomul Hadith, (4) Ash-Shariah wa Usulus Shariah ve 

(5) Al Fal Safa Watsat Sauf Wal Akhlaq Bölümü, 

Beşerî Bilimler ve Sosyoloji Fakültesi altında (1) Arap Dili ve Edebiyatı, (2) 

Bengal Dili ve Edebiyatı, (3) İslam Tarihi ve Kültürü, (4) Ekonomi, (5) Kamu Yönetimi, 

(6) Karşılaştırmalı İlahiyat, (6) Dilbilim, Ticaret ve Fen Fakültesi bünyesinde (1) Fizik, 

(2) Matematik, (3) Kimya, (4) Botanik ve (5) Zooloji'nin kurulmasından 

bahsedilmektedir. 

İİT tarafından 31 Mart-6 Nisan 1977 tarihlerinde Mekke'de düzenlenen İslam 

dünyasının devlet başkanları konferansı, çeşitli Müslüman ülkelerde İslam 

üniversitelerinin kurulmasını tavsiye etmişti. Bu tavsiyeye dayanarak 22 Kasım 1979'da 

cumhur Başkan Ziaur Rahman, Kushtia-Jhenaidah karayolu üzerinde, Kushtia 

kasabasının 24 km kuzeyinde ve Jhenaidah kasabasının 22 km kuzeyinde Shantidanga-

Dulalpur'da 175 dönümlük arazi üzerine İslam Üniversitesi'nin temelini atmıştı. Ertesi 

yıl, 26 Aralık 1980'de İslam Üniversitesi Yasası Ulusal Meclis tarafından kabul edilmişti. 

Daha sonra 31 Ocak 1981'de o zamanki Proje Direktörü Dr. ANM Mamtaz Uddin 

Chowdhury ilk Rektör Yardımcılığı görevine atandı ve iki fakülte altında dört bölümde 

toplam 300 öğrenci ile Üniversitenin yolculuğu başladı. 

 

219 https://www.iu.ac.bd/ Erişim tarihi 13.02.2020. 
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Ershad hükümeti üniversiteyi 18 Temmuz 1983'te bir karar nameyle Gazipur 

Board Pazarı'na taşınmıştı. Öğrenciler tarafından Ershadin bu kararın karsı hareket 

başlamıştı. Kushtia'nın birkaç eylemci lideri tutuklandı ve uzun bir süre hapsedilmişti. 

Güçlü bir öğrenci hareketin neticesinde 3 Ocak 1989'daki kabine toplantısında İslam 

Üniversitesi'nin tekrar kushtiaya taşınması kararı alınmıştı. 24 Şubat 1990 tarihli bir emir 

ile üniversite Gazipur'dan Kushtia'ya kaydırıldı. Sıradan öğrencilerin hareketi karşısında, 

ilk kez 1990-91 öğretim yılında, kast ve inançlarına bakılmaksızın öğrenci alma 

uygulaması başlatılmıştı. Eğitim ve idari faaliyetler 1 Kasım 1992'de üniversitenin kendi 

adresinde başladı. Aynı zamanda, M. Phil ve P.H.D. gibi yüksek dereceler vermekte olup 

1993 yılından bu yana İslam Üniversitesinde faaliyetlerini devam etmektedir.220 

Darul İhsan Üniversity (DİÜ), Dhaka 

Dünya Müslüman Eğitimi Konferanslarının öncülerinden Sayed Ali Eşref (1925-

1998) 1989 yılında Dhaka'da İslam Yüksek Öğrenim Enstitüsü'nü kurdu ve daha sonra 

adını 1993 yılında Darul İhsan Üniversitesi olarak değiştirdi. Bangladeş'te kurulan bu ilk 

özel üniversite, Müslüman dünyasının önde gelen akademisyenlerinin savunduğu gibi 

Açığa Çıkarılan Bilgi ile Edinilmiş Bilgi arasında anlamlı bir bağlantı sağlamayı 

amaçladı.221 

Bu görüşü uygulamak için, Sanat ve Beşerî Bilimler, İşletme Çalışmaları ve 

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği gibi diğer fakültelerin yanı sıra Model Olarak Eğitim 

Enstitüsü kurdu.222 Bu üniversite aracılığıyla Sayed Ali Eşref, fakültelerinin yanı sıra 

ülkenin eğitimci ve politika yapıcıları arasında Eğitimin İslamileştirilmesi fikirlerini 

yaymak için yorulmadan çalıştı. Ancak şu anda Üniversite, sonraki yönetimin yaptığı 

politika ve faaliyetler nedeniyle kuruluş vizyonunu kaybetmiş ve varoluş kriziyle karşı 

karşıya kalmıştır. 

Uluslararası İslam Üniversitesi Chittagong (IIUC) 

Uluslararası İslam Üniversitesi Chittagong (IIUC), 1995 yılında Malezya 

Uluslararası İslam Üniversitesi'nin tarzinde, bilginin İslamileştirilmesi amacıyla toplanan 

 

220 https://www.iu.ac.bd/index.php/pages/view_1/Njc= Erişim tarihi 13.02.2020. 

221 M Abdul Aziz, Islamization of knowledge and educational development: The case of Bangladesh, 

International Journal of Islamic Thoughts, 4 (1), 2015: 95-112, Biit, Issn 2306 -7012. 

222 https://www.diu-edubd.com/bahons-in-islamic-studies/ Erişim tarihi 13.02.2020. 
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bir grup İslami şahsiyetin çabasıyla kurulan “IIUC Vakfı” tarafından kurulmuştur. 

Gerekli İslami müfredatı olmamasına rağmen, oğrencilerini İslami idealleri ve ahlakı 

aşılamaya çalıştı. Üniversite, bu amaca ulaşmak için, zorunlu olarak tüm akademik 

disiplinler için birkaç temel İslami ders sunan “Üniversite Gereksinim Kursları Merkezi 

(CENURC)” adlı bir merkez kurdu. Üniversite ayrıca, akademik araştırmasını teşvik 

etmeye katkıda bulunan, Uluslararası İslami Düşünceler Dergisi'nin İslamileştirilmesi 

üzerine seminerler / konferanslar ve yayınlar düzenleyen bir 'Araştırma ve Yayın Merkezi 

(CRP)' kurmuştur.223 Üniversite, İslami koleksiyonlarla zengin bir kütüphaneye sahiptir 

ve idari ve akademik personelin yanı sıra öğrencilere İslamlaşma ruhunu teşvik etmek 

için eğitimler vermektedir. Üniversite şu anda Bangladeş'te İslami bir yüksek öğrenim 

kurumu modelidir.224  

Bangladeş İslami Üniversitesi (BİÜ), Dhaka 

En son süreç, 2005 yılında Bangladeş'teki ünlü bir İslami din adamı tarafından 

İslami bir misyonla kurulan Bangladeş İslami Üniversitesi'dir (BIU). 225İslami geçmişe 

sahip akademik ve idari personelini işe almıştır ve aynı zamanda farklı disiplinlerde çok 

sayıda İslami kurslar sunmaktadır. Bununla birlikte, akademik kapasitesi ve kaynakları, 

bilginin İslamlaştırılması ve eğitim gelişimi açısından hala çok sınırlıdır.226 

 

 

 

223 https://www.iiuc.ac.bd/about/history Erişim tarihi 13.02.2020. 

224 M Abdul Aziz, Islamization of knowledge and educational development: The case of Bangladesh, 

International Journal of Islamic Thoughts, 4 (1), 2015: 95-112, Biit, Issn 2306 -7012 

225 http://biu.ac.bd/ Erişim tarihi 13.02.2020. 

226 M Abdul Aziz, Islamization of knowledge and educational development: The case of Bangladesh, 

International Journal of Islamic Thoughts, 4 (1), 2015: 95-112, Biit, Issn 2306 -7012. 
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I. BÖLÜM 

BENGALCE KUR'AN ÇEVİRİ ÇALIŞMALARINA GENEL BAKIŞ 

 Bengalce Kur'an Çeviri Tarihi 

Peygamber Efendimiz ve Ashabı Kiram’ın amacı, Kur'an’ı tüm dünyaya yaymak 

ve İnsanları İslami ideolojiye tabi tutarak İslam dinine dahil etmekti. Bu hedefini 

gerçekleştirmek amacıyla Kur'an’ın indirilmesinin başlangıcından çok dikkatli Kur'an’ın 

korunması ve aktarılması sistemi geliştirilmiştir. Bu sebeple, 1500 yıl sonra bile, Kur'an-

ı Kerim hiç bozulmamış ve değişmemiş halde tüm insanlığı basit, düzgün ve bütünsel bir 

yaşam tarzına yönlendirir. İslam'ın ilk çağlarından, Kur'an-ı Kerim'in korunması ve 

dünyaya yayılması için Peygamber Efendimiz ve Ashabı Kiram olağanüstü çabalar 

göstermişti.  

Her aşamasında Kur'an’ı korumak ve dünyaya yaymak görevı öyle bilimsel ve 

sağlam bir şekilde tamamlandı ki İslam düşmanları bile Kur'an’ın ve Kur'an dini İslam’ın 

doğruluğu hakkında soru soramazdı. Kur'an ortaya çıkar çıkmaz onun korunma, yayılma 

ve uygulama süreci eş zamanlı olarak başlamıştı. Süreç hem bugün hem de gelecekte 

Kur'an’ı herhangi bir tahriften korumak içindi. İndirilen ayetleri uygulamaya geçmek için 

yorumlanması ve açıklanması gerekli bulunmuşken onun metnini korunması daha önemli 

hissedilmiştir.  

Bu nedenle, İslam'ın ilk günlerinde Kur'an’ı korumak için sözlü ve yazılı 

yöntemler benimsenmiştir. Kur'an’ı anlamak ve uygulamak için Kur'an’ın açıklaması 

gerekliydi. Dolaysıyla Ashabı Kiramın her kes Kur'an’ın açıklamasında aynı seviyesinde 

değildi.227 O yüzden Peygamber Efendimizin yaptığı açıklamalar Kur'an 'ın ana metni ile 

karışmaması için sadece sözlü yönteme izin verilmiştir. Kur'an Arapça olarak 

indirilirse228 de, dünyanın bütün insanlarına hitaben indirilmiştir. Ancak Arap ülkeleri 

dışındaki insanlar Arapça bilmiyordu.229 

 

227 Fadal Hasan Abbas, At tafsir wal Mofassirun Asasiyyatuhu wattıcahatuhu, darun nafais, 2016, 1. Cuz. 

S: 145 

228 Yusuf 12/ 2.  

229 Mofahhar Hosain Han, Pabitra Qur’an Pracharer İtihas-O-Banganubader Shatabarsha, 1997, s. 7-17. 
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Bu nedenle Kur'an’ın indirilmesinin hemen ardından çeviri ile ilgili kuralların da 

belirlendiği varsayılabilir. Peygamber Efendimiz (sav) 'in doğrudan talimatı olmamasına 

rağmen, Arap olmayan sahabiler, ayetler indirilir indirilmez Kur'an mesajını kabul 

ederlerdi. Dahası, Peygamberimiz, farklı dillerin öğrenilmesini teşvik ederek bir şekilde 

Kur'an’ın çevirisine kapı açmıştı. Peygamber efendimiz, Zeyd bin Sâbit'e yabancı dili 

olarak İbranice öğrenmesini emretmişti.230 Bu dili sadece on yedi günde öğrenebildiği 

biliniyor. Kur'an-ı Kerim'in iki yönü vardır: biri orijinal metni diğeri ise yorumu ya da 

açıklamasıdır. 

Eski ilahi kitaplar gibi, İslamin ilk çağlarından bu yana Kur'an ayetlerinin orijinal 

metni korunarak çevirisinin izni verilmemişti. Sonuç olarak Bangladeş gibi dünyanın 

diğer ülkelerinde de Kur'an’ın ağızdan ağıza tercüme edilmesi yaygındı. 

Kur'an’ın ahkamları anlamak için harfi çeviri olmasa da anlaşılır. Bu 

nedenle, İran kralı Nuh ve halkı Tabari'nin Tefsirin Farsça tercümesinden 

memnun kalmıştı. Türkiye âlimleri bu Tefsirin Arapça ‘sına bile dönmediler; 

Tabari'nin Farsça çevirisinden Türkçeye çevirmekten memnun kaldılar. 

Hindistanlı Şah Waliullah Dehlavi, Kur'an’ın Farsça çevirisini hazırlarken 

çağdaş akademisyenlerin ağır eleştirilerine maruz kalmıştı. Ancak onun oğlu 

Rafiuddin ve Abdul Qadir bir adım daha ileriye giderek babalarının yaptığı 

Farsça Çevirisini Hintçe’ye tercüme ettiler. 231  

Diğer dillerde olduğu gibi, Bengalce’de Kur'an’ın çevirisi neredeyse bin yıldır 

sözlü olarak yapılmaktadır. Ancak, Orta Çağ'dan bazı Müslüman şairler, bu geleneği 

aşarak bazı Kur'an hikayelerini şiir olarak yazıyordu. On dokuzuncu yüzyıla Bengal'in 

yeni uyanış dönemi denir.   

Nesrin yaygınlaşması, Hıristiyan din adamlarının Hıristiyanlaşama çabaları, Batı 

öğretilerinin tanıtılması, geleneksel ve ilerici Hinduizm’in kendi antagonizması, 

Brahman toplumunun ortaya çıkışı Bangladeş’te büyük bir Rönesans yaşamasına sebep 

 

ُ َعلَْیِه َوَسلََّم أَْن أَتَ عَلََّم لَهُ َكِلَماٍت ِمْن ِكتَاِب یَُهوَد, قَاَل:   230 ِ َصلَّى َّللاَّ بخصوص الحدیث الذي رواه َزْیُد ْبُن ثَابٍِت, وقَال فیهَ: أََمَرنِي َرُسوُل َّللاَّ
ِ َما آَمُن یَُهوَد َعلَى  ا تَعَلَّْمتُهُ َكاَن إِذَا َكتََب إِلَى إِن ِي َوَّللاَّ یَُهوَد َكتَْبُت إِلَْیِهْم, َوإِذَا   ِكتَابِي, قَاَل: فََما َمرَّ بِي نِْصُف َشْهٍر َحتَّى تَعَلَّْمته لَهُ قَاَل: فَلَمَّ

 .َكتَبُوا إِلَْیِه قََرأُْت لَهُ ِكتَابَُهْم ـ فما معنى: كلمات من كتاب یهود؟

231 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 3. 
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oldu. Sözde olan bu Rönesans232 Bangladeş’teki Müslümanları da etkiledi. Bu arada Şirk 

ve bidatler salgın gibi yayılarak ülkedeki İslami yaşayışın temellerini sarstı. 

Bu nedenle, bazı Müslüman liderler güçlü bir reform hareketi başlatmıştı. Onlar 

ülkenin bir ucundan diğer ucuna reform amacıyla Kur'an’ın yerli dillere çevrilmesi veya 

bu konuda bir kitap yazmayı düşünmekten ziyade sadece sözlü vaaz programlarda 

bulunmuşlar. Yurtdışından gelen Hıristiyan papazlar, Brahmanlar bu fırsatı iyice 

kullanmaya başlamışlar. Bunlar İslami kitapları Bengalce ‘ye çevirerek, yeniden yazarak 

ve Kur'an’ı çevirerek Müslümanlar arasında dağıtmayı başlamışlar.  

Bu edebi eserlerin amacı Müslümanların zihinlerini, dini felsefelerini, eğitim 

sistemlerine ve ideolojilerine sızarak İslami ideolojiyi tahrif etmekti. Bangladeş'teki 

İslami cemaatlar içinde bir akademisyen kıtlığı yoktu. Fakat diğer ülkelerde olduğu gibi 

çeviri işini şeriatın yasakladığını düşünerek, malumatlarını Arapça ve Farsça ’ya 

çevirerek diğerleri için açmak istemediler.  

Neyse ki Golam Ekber Ali ve Amiruddin Başuniya adlı iki kişi bu işe başladı; 

ancak himaye eksikliği nedeniyle gayretleri akim kaldı. Sonuç olarak, dünyanın pek çok 

dilinde olduğu gibi, tüm Kur'an’ı Bengalce’ye tercüme etme başarısı, gayrimüslim bir 

Brahman vaiz olan Girişçandra'nın eline bırakıldı. Bu durum çok uzun sürmedi. 

Girişçandra'nın kusurlu ve birçok durumda kötü niyetli çevirilerinin karşısına kendi 

çevirisiyle çıkan ilk kişi Mevlâna Naimuddin oldu. Onun bu örnek gayreti diğer âlimlere 

de ilham vermişti. 233 

Kur'ân'in Tarifi ve Yayılma Süreci 

Kur’an'ın Tarifi 

المتكلمین عند   :Mutakallimin âlimler Kur'an’ı tarif ederken iki şeyi anlatır القرآن 

Bunlardan biri, Kur'an’ın bir ilim olması, yani diğer tüm ilahi sözler hakkında mükemmel 

 

232 Bengal Rönesansı, On dokuzuncu yüzyılda Bengal'in sosyal, kültürel, psikolojik ve entelektüel 

alanlarında köklü değişiklikler meydana geldi. Bu değişiklik Bengal Rönesansı olarak kabul edilir. 

Birincisi, bu değişiklik bazı İngiliz yetkililer ve misyonerler ile yerel Hindu bilginler arasındaki iletişimden 

kaynaklanıyordu. Bu rönesans Kalküta'da doğmuştu. 

http://en.banglapedia.org/index.php?title=Bengal_Renaissance. Erişim tarihi 17.02.2020 

233 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 2. 

http://en.banglapedia.org/index.php?title=Bengal_Renaissance


 

74 

 

bir konuşma olmasıdır. İkincisi: Allah'ın sözüdür ve Allah'ın sözleri eskidir ve 

yaratılmamıştır.234 

“Kur'an Hz. Muhammad’e Arapça olarak vahiy yoluyla parça parça indirilip bize 

tevatürle naklolunan ve mushaflarda yazılmış bulunan tilavetiyle ibadet edilen muciz 

Tanrı kitabinin özel adıdır.”235 “Kur'an adı, onun bir diğer ismi el kitap ile düşünülürse 

şunlar söylenebilir: 1. Kur'an onun lisanlarda okunmasına ve kalplerde ezberlenmesine, 

kitap ise satırlarda kaydedilip kitapta toplanmasına hem kanıt hem de teşvik anlamı içirir. 

2. Kur'an, hayatımızı anlamlandıran her turlu bilgileri, manaları ve hakikatleri, hukum ve 

hikmetleri toplayan kitaptır.” 236 

“Kur'an kelimesinin, Kur'an’ı ilk emri olan “ikra-(oku)” sözcüğüyle aynı kökten 

gelmesi de son derece anlamlıdır. Kur'an böylece okumaya ve ilme verdiği değeri ifade 

etmiş olmaktadır. O halde insanın varoluşunu gerçekleştirmede “okuma” eylemi en temel 

eylemdir. Kur'an, bütün özellikleri ile insanın hayatını anlamlandıran, insana hayat veren 

bir kitaptır. Kur'an insana hidayet rahberi olmak, yani insanın hayatını anlamlandırmaktır. 

Ama öncelikle insandan, bir tek yaratıcının varolduğuna iman etmesini, bütün yapıp 

etmelerini bu inanca göre düzenleyerek fıtratı/özü ile barışarak olmasını; böylece 

varoluşunu gerçekleştirmeye, Allah’a iman, itaat ve onların doğuracağı sevgi ile 

yönlenmesini ister. Onun için Kur'an’ın ilk suresi “Fatiha”dır. Bu surenin mutevası, 

Kur'an insanının imajını, tasvirini açık bir şekilde vermektedir.”237 

“Kur'an’ın bu mucizevi muhtevasının elbette en temel konusu “Tevhid” inancıdır. 

Allah’ın varlığı, Kur'an-ı Kerim için sadece amelidir. Bu sebeple onu okuyan insan, 

Kur'an’ın Allah hakkında iki husus vurguladığını tespit eder;  

-Allah bütün kâinatın en üstün varlıktır. 

-Allah, var denmeye layık tek gerçek varlıktır. 

Mâide Suresi 5/48’de, “(Resulüm!) Sana da kendisinden önceki kitapları tasdik 

edici ve onları koruyucu olarak bu kitabı hak ile indirdik. Artık aralarında Allah’ın 

 

234  Mohammad Abdul Azim Az Zarkani, Manahilul İrfan fi Ulumil Kur’an, Darul Kitap Al Arabi, Beyrut, 

1990, S,19.  

235 Ahmet Nedim Serinsu, Kur’an Nedir, İstanbul, 2016, s.101. 

236 A.g.e. s.103. 

237 A.g.e. s.104-107 
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indirdiği ile hükmet. Sana gelen bu gerçeği bırakıp da onların isteklerine uyma. Her 

birinize bir şeriat ve bir yol yöntem verdik. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. 

Fakat size verdikleriyle sizi denemek istedi. Öyleyse hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. 

Hepinizin dönüşü Allah’adır. Allah size hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri haber 

verecektir.”  Kur'an’ın kendinden önceki kitapları hem tasdik ettiği hem de onlar üzerine 

bir şahit olduğu bildirilmektedir. Kur'an, semavi kitapların yanlış anlaşılarak ve tefsir 

edilerek Tevhid inancının tahrif edilmesine de engel olmak üzere nazil olmuştur. Bu, 

vahyi sürecinin son halkasıdır. Onun için Kur'an, benzerinin getirilmeyeceğini söyler ve 

meydan okur.” 238 

Kur'an-ı Kerim’in, Kur'an ilmine dair eserlerde ve fıkıh usulü kitaplarında 

âlimlerin çoğunluğunun birleştiği klasik tarifi şöyledir;  

“Kur'an-ı Kerim Hz. Muhammade vahiy yoluyla parça parça (müneccemen) 

indirilmiş, Mushaflarda yazılmış, tevatürle nakledilmiş, tilavetiyle ibadet edilen, muciz 

ilahi kelamıdır. Kur'an-ı Kerim’e insan hayatını anlamlandıran ilahi cevap olarak 

yaklaşmaktadır. Çünkü Kur'an-ı Kerim kendini “hidayet rahberi” olarak tanımlamakta, 

insan modelinin nasıl olacağını göstermekte. İnsan- hayat-tabiat-evren bütünlüğün 

gerçekleştirilmesi için kurallar koymaktadır. Yüce Allah yarattıklarını en iyi bilen olarak 

insanın sorumluluk- emanet- hürriyet bilincini diri tutmak, anlam arayışında fıtri 

dengesinin korumak için peygamberler göndermiştir. Peygamber vahyin öngördüğü insan 

modelleridir.”239 

“Hz. Muhammad’i kıyamete kadar değişmez insan rehberi yapan Peygamberlerin 

sonuncusu olması kadar Kur'an ahlakıyla ahlaklanmış, yaşayan bir Kur'an oluşudur. Hz. 

Aişe’nin “Ahlakı Kur'an ahlakı idi” tanımlamasıyla vurguladığı bu gerçek, bütün insanı 

çıkmazların ve bunalımların anahtarıdır”. 240  

“Eğer biz onu, yabancı dilden bir Kur'an kılsaydık, diyeceklerdi ki: Ayetleri 

tafsilatlı şekilde açıklanmalı değil miydi? Arab’a yabancı dilden (kitap) olur mu? De ki: 

O, insanlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifadır. İnanmayanlara gelince, 

 

238 Ahmet Nedim Serinsu, Kur’an Nedir, İstanbul, 2016, s.109. 

239 A.g.e. s. 152. 

240 A.g.e.  s. 152. 
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onların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur'an onlara kapalıdır. (Sanki) onlara uzak bir 

yerden bağırılıyor (da Kur'an’da ne söylendiğini anlamıyorlar.” 241 

 

Tercümenin Anlamı ve Kısımları 

Çeviri terim olarak kullanılan kelimenin anlamı tercüme etmek, yorumlamak, 

açıklamak, nakletmek anlamına gelir. Birinin zihninin ifadesini bir dilden başka bir dile 

çevirmek. Ancak buradaki koşul, birinci dilden diğerine çeviri yaparken, kişinin ilk dilin 

amaç ve hedeflerine dikkat etmesi gerektiğidir. Başka bir deyişle,  هو نقل الكالم من لغة الي اخري 

yanı sözü bir dilden diğerine nakletmektir. Tüm anlamı ve amaçları göz önünde 

bulundurarak başka bir dilde ifade etmek demektir. Sanki kelimesini birinci dilden ikinci 

dile aktarıyormuş gibi oluyor.242 Öyleyse bir ifadeyi başka bir dilde ve kelimede ifade 

etmeye çalışmak çeviri olarak adlandırılır. Kur'an'ın çevirisi ise Kur'an’da geçen kelime 

veya ayetlerin anlamını Arapça'dan başka bir dilde ifade etmektir. Çeviri iki tür olabilir. 

Çeviri iki kısma ayrılabilir: a) sözcük / lafzı çeviri: Orijinal dile benzerliği 

amaçlayan çeviri türü. Bu tür bir çeviride, orijinal metinden hiçbir kelime atlanmaz veya 

eklenmez ve bu zor bir çeviri türüdür. Bu tercümede, orijinal dilin cümleleri ve kelimeleri 

tercüme edildikleri dile yansıtılmalıdır. Bazılar bunun mümkün olmadığını düşünürken, 

diğerleri ilim ve teknik eserlerin kelimenin tam anlamıyla tercüme edilebileceğini 

söylemektedir. Ancak bu ikinci kısım âlimler de temel edebi ve sanatsal yönlere ilişkin 

eserlerin lafzı tercümelerinin mümkün olmadığını söylüyor. Hamdi Yazır da bu 

düşünceye sahip olanlardandır. 

b) manevi / yorumlayıcı tercüme: Kelimelerin orijinal dildeki bileşimine 

bakılmaksızın, ayetler ve kelimelerin derinliğine dikkat edilmeden yapılan tercümedir. 

Bu çeviriyi yapan kişi, cümlenin ifade ettiği anlamı başka bir dilde de aynı şekilde ifade 

eder ancak kelimeye bağlı kalmaz. Bu çevirinin amacı başka bir dildeki anlamı iyi bir 

şekilde aktarmaktır. Tefsiri tercüme eden kişi, sözlere ve metne bağlı kalmadan Kur'an’ı 

tercüme eder. Bu manevi tercümeye Kur'an tercümelerinde öncelik verilmelidir.243 

 

241  Fussilet 41/44. 

242 Muhammed Abdulazim Ez-Zürkani, Kur’an İlimleri Menahilul İrfan Tercümesi, Beka Yayınları, 2018, 

İstanbul, C.2, S. 162.  

243 Mehmet Ünal, Tefsire Giriş, Tefsir El Kitabı, GrafiklerYayınları, 2017, Ankara. 110-111.  
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Genel Anlamda Çeviride olunması gerekenler 

"Harfi" veya "Tafsiri" ne olursa olsun, çevirinin anlaması için dört koşul 

gereklidir: 

1. Çevirmen hem kaynak dili hem de çevirilecek dili iyi bilmeli ve anlamalıdır. 

2. Hem kaynak dilin hem de çevirilecek dilin üslub ve özelliklerini bilmesi 

gerekir.  

3. Tam bir gönül rahatlığı ile orijinal dilin tüm anlamlarına ve amaçlarına çeviride 

özen göstermeli.  

4. Çeviri yapılırken, kaynak dilden çevrilen dilin anlamı ve amacı, artık açıklama 

gerektirmeyecek şekilde vurgulanmalıdır. Anlayış göz önüne alındığında, orijinal dil ile 

çeviri dili arasındaki fark ortaya konulmamalıdır. 244 

Çeviri ve Tefsirin Gerekliliği 

َل إِلَْیِهْم َولَعَلَُّهْم یَتَ  ْكَر ِلتُبَی َِن ِللنَّاِس َما نُز ِ بُِر ۗ َوأَنَزْلنَا إِلَْیَك الذ ِ فَكَُّرونَ بِاْلبَی ِنَاِت َوالزُّ  

“Apaçık mucizeler ve kitaplarla (gönderildiler). İnsanlara, kendilerine indirileni 

açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da Kur'an’ı indirdik.”245   

Kur'an, Mekke'nin Kureyş kabilesinin konuştuğu dilde indirilmişti. Ancak ilk 

başta farklı bölgelerden ve kabilelerden insanların kendi aksanlarına ve konuşmalarına 

göre okumalarına izin verildi. Çünkü bu şekilde okumak manada bir fark yaratmazdı. 

Sadece cümle onlar için biraz daha kolay ve yumuşak olabilirdi. Ancak yavaş yavaş İslam 

yayılmaya başladı. İslamin yayılmasıyla Araplar kendi sınırlarını geçtiler ve dünyanın 

büyük bir bölümünü fethettiler. Diğer ülke ve milletlerden insanlar İslam alemine 

girmeye başladı. Ayrıca Kur'an’ı anlamada herkesin seviyesi aynı değildi. 246  

 

244 Muhammed Abdulazim Ez-Zürkani, Kur’an İlimleri Menahilul İrfan Tercümesi, Beka Yayınları, 2018, 

İstanbul, C.2, S. 165. 

245 En-Nahl 16/44.  

246 Abul Ala Mevdudi, 1988, s, 32.  
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Genel olarak, Kur'an herhangi bir kitap gibi değil, nasıl ki diğer kitaplar belirli 

konuların mantık, bilgi, fikir-düşünce ve belli bir metotla muhakeme ile edebi bir şekilde 

sunulmaktadır. Sonuç olarak, yeni bir okuyucu bu kitapta, yaşam açılarının veya hayat 

sorunların, çağdaş açıların doğru temsilinin ilgili bölümlere veya bölümlere 

bölünmediğini görebildiğinde şaşırıyor. Çünkü o kadar eşsiz bir tarzda bir kitabın 

sunumuna alışkın değildi.  

Bununla birlikte, güzel ve akıcı bir dille dini inançların sunulması ve analiz 

edilmesinde, hayat disiplinin belirlenmesinde, yasa ve yorumların uygulanmasında, 

inançsızlığın ve şüphenin giderilmesinde, menfur olaylara ve durumlara karşı uyarılmada 

birincil öneme sahiptir. Aynı zamanda Kur'an, ılımlı yaşamı, barışı ve refahı sağlamak 

için eşsiz bir literatürdür.247 

Aynı konuyu farklı bir şekilde tekrarlamak, bir konudan diğer konuya geçmek, bir 

duyuru ya da işaret vermeden konuşmacının ve konuşmanın varlığını ortaya koymak bu 

kitabın bir başka özelliğidir. Bu kitap, tarihsel olayları içerir, ama bu tarih kitabı değil. 

Kitabın içinde felsefi görüşler, fikirler bulunabilir, ancak bir felsefe kitabı da değildir; 

insan ve dünya doğası hakkında gerçekler vardır, ancak insan fizyolojisi, psikolojisi veya 

bir doğa kitabı da değildir. Benzer şekilde, sosyal, ekonomik, politik ve kültürel 

sorunların çözümü bu kitapta bulunur, ancak bu konularda yazan uzmanların diliyle 

Kur'an’ın dili aynı değil.248 

Allah insanlığa "Eğer kulumuza indirdiğimiz kitaptan şüphe içinde iseniz, haydi 

onun gibi bir sure getirin. Eğer doğru sözlü iseniz Allahtan başka güvendiklerinizin 

hepsini çağırın," diyerek meydan okur.249 Böyle bir kitabı anlamak ve talimatını yaşam 

biçiminde yerine getirmek için her zaman okumak gerekir. "İmam Malik herhangi bir 

sorunu çözmek isterse, Kur'an’ı çözüme ulaşana kadar sürekli okurdu." 250 Fakat Kur’an’ı 

bu şekilde okumak her insan için o kadar kolay olamayacağından, ayetlerin nazil 

olmasından itibaren tefsir etme süreci başlamıştır. Resulullah (a.s) hayatı boyunca 

sahabenin sorularını cevaplamış, Kur'an hakkında açıklamalar yapmıştır. 

 

247 Mohammad Ali, The religion of İslam, The Ahmadiya Anjumanul islam, Lahore, Pakistan S 50. 

248 Mofahhar Hosain Han, 1997, s.7. 

249 Bakara 2/23 

250 Mustafa Sabri, Masalatu tarcümetil Kur’an, Kahira, H- 1351, P, 16 
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Ayrıca, basit sorular ya da sıkça soru sormaya yönelik cevaplar hükmünü daha da 

zorlaştırabilir korkusuyla sahabeler daha fazla açıklama ihtiyacını kendi içerisinde 

saklayıp sabrediyor ve Allah’tan yardım istiyordu. “Yoksa daha öncekilerin Mûsâ’yı 

sorguya çektikleri gibi siz de, Peygamberinizi sorguya mı çekmek istiyorsunuz? Halbuki 

her kim imanı küfre değiştirirse şüphesiz dosdoğru yoldan sapmış olur”251  

Hz. Peygamber’in vefatından sonra, sahebelerden en bilgili ve O’na en yakın 

olanlar Kur'an hakkında açıklama yapardı. Bunların arasında, Peygamberimiz’in kuzeni 

Abdullah bin Abbas en büyük müfessirlerdendir. İbn Abbas bir keresinde Kur'an’ın 

anlamını veya yorumunu çok araştırarak okumak gerektiğini anlatarak şöyle söyledi: 

“Ben ‘Fatir' kelimesinin anlamını bilmiyordum. Bir keresinde iki Bedevi bir kuyuya dair 

mülkiyet kavgasıyla bana geldi. Onlar konuşurken 'Ana Fatartuha' فطرتها  dedikleri انا 

zaman, 'Fatir' kelimesinin anlamını çıkardım. 252” Bir Arapça dilbilimci ve Kur'an-ı 

Kerim’in en yüksek mertebesinde olan bir müfessirin durum buysa, biz acamilerin 

durumu nasıl olacağı da belli. Böylece Kur'än tercümelerine ihtiyaç fetih hareketleriyle 

daha da artmıştır.  

Peygamberimiz (sav) 'in sözleri, eylemleri ve onaylamaları, Kur'an’ın yorumu 

olarak adlandırılır. Peygamber Efendimiz’in Kur'an hakkındaki açıklamaları İslam'ın ilk 

günlerinde yazılmamıştır. Kur'an’ı okuma, okutma, yorumlama ve analiiz tümüyle 

sözlüydü. Bu sebeple, İslam'ın ilk çağlarında, birinci veya ikinci yüzyılında yazılan 

herhangi bir Kur'an tefsiri bulunmamamaktadır. Daha sonra hadislerin toplanması, 

Kur'an’ın yazılması ve Kur'an ayetlerinin  yorumlanması, ayrı bir bilgi dalına 

dönüşmüştür. Elbette hadislerin toplanması ve Kur'an tefsirleri Arapça yapılmıştır.253 

Kur'an Yayılmanın Tarihi 

Her ilahi kitabın yayılması ve hükümlerini tesis edilmesi Peygamberlerin ve 

ümmetin sorumluluğundaydı. Son vahyedilen Kur'an-ı Kerim'in yayılmasına, insan 

hayatında uygulanmasına ve korunmasına daha çok önem verildiği görülmektedir. Her 

gün namazda, Kur'an-ı Kerimin ayet ya da sureleri orijinal Arapça olarak okunur. Bu 

nedenle, İslam nereye gittiyse, Müslümanlar hafızasıyla ya da kitap şeklinde oraya kadar 

 

251 Bakara 2/108. 

252 Jalalud din Suyuti, Al-İtkan Fi-Ulumil Kur’an, Eşrafiya yayın evi, devban, Hindistan, s. 271. 

253 Mofahhar Hosain Han, 1997, S.8. 
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taşınmıştır. İslam toplumda, kültürde, devlette, dinde her şeyin uygulanmasını 

sağlayabilecek eksiksiz bir yaşam sistemidir. Herhangi bir yaşam sistemini yönetmek için 

kesin kurallar ve düzenlemeler gerekmektedir. Kur'an-ı Kerim'de, hayatı düzenleyen 

temel yasalar, kural ve düzenlemelerden ibarettir. Genel yaşam düzenlemelerin yanı sıra 

Kur'an’ın özel bir rolü vardır.  

“İslam sadece gittiği ülkelerin insanları tebliğ ederek İslam’ı tanıştırmakla 

kalmadı, aynı zamanda buradaki dilini de büyük ölçüde etkilemişti. Kur'an’ın etkisi 

altında, Afrika'nın üçte biri Arapça konuşan haline geldi. Daha önce Türkçe, Malayca, 

Endonezya diller Arapça alfabesiyle yazıldığı gibi şu anda Asya ve Afrika'nın birçok dili: 

Fulani254, Hausa255, Wolf, Swahili, Urdu, Farsça,256 Peştuca, Sindi, Pencap Arap 

alfabesiyle yazılıyor. Az olmasına rağmen, Bengalcede bazı Arapça el yazmaları 

bulunmuştur. Arap alfabesinde Bengal yazma ve uygulama çok gelişmemiş olmasına 

rağmen yaklaşık dokuz bin Arapça ve Farsça kelime ödünç alarak muazzam bir dil 

zenginliği kazanmıştır.” 257 

Hz. Muhammad’in (sav) 610'den 633 kadar bu yirmi üç yıl boyunca peygamberlik 

hayatının çeşitli dönemlerinde Kur'an sureleri veya ayetleri çeşitli ihtiyaçlara göre 

indirildiği için hemen uygulamaya geçmesi gerekiyordu. Kur'an-ı Kerim'in hükümleri ne 

kadar etkili olduğunun bir örnek olarak kıble değişmesinin hikâyesi anlatılabilir. 

Peygamber Efendimiz, Baitul Mukaddese doğru namaz kılarken, Kâbe Şerifi doğru Kıble 

değişiminin ayeti “artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir”258  indirildiğinde derhal 

yüzünü kebeye doğru çevirip namazını tamamlamıştı. Kur'an’da indirilir indirilmez 

uygulamaya konulması gereken ahkam ile ilgili birçok ayet vardır. Kur'an’ın her ayet ya 

da sure indirildikten sonra, yeni indirilen vahyi karşıdaki sahabeleri okuyup anlatırdı.  

“Sana vahyedileni unutmamak için tekrarlarken hemen anında bellemek için dilini 

kımıldatma. Kuşkusuz onu toplamak (senin kalbine yerleştirmek) ve onu okutmak bize 

aittir”259 Peygamber Efendimize nazil olan bu vahye göre hem kendisi ezberlemeye 

 

254 İsmail Hakkı Göksoy, Fûlânîler, https://islamansiklopedisi.org.tr/fulaniler, erişim tarihi 12.08.2020 

255 Hilal Görgün, Hevsâ, https://islamansiklopedisi.org.tr/hevsa, erişim tarihi 12.08.2020 

256 Celaluddin suyuti, Al İtkan Fi Ulumil Kur’an, Eşrafiya yayın evi, devbend, S, 271. 

257 Mofahhar Hosain Han, 1997, S.3. 

258 Bakara 2/144. 

259 Kıyama 75/16-17. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/fulaniler
https://islamansiklopedisi.org.tr/hevsa
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çalışırdı ve sahabilere ezberlemeye yönlendirdi. Kur'an-ı Kerim'i ezberleme alışkanlığı o 

zamandan beri devam etmektedir. O yüzden dünyanın her ülkesinde sayısız Hafızı 

Kur'anlarla tanışıyoruz. Bunlar ilahi kelimeyi dünyanın bir ucundan diğerine aynı dilde, 

aynı telaffuzla okurlar. “Kur'an’ın nazil olma sırasında Mekke ve Medine'deki yazı 

malzemeleri azdı ve Çin'in yeni keşfedilen baskı sistemi de belki bilinmiyordu. O yüzden 

sözlü tanıtım önceliklidir.” 260 Peygamber Efendimizin eğitimi, her Müslümanı bir vaaz 

öğretmeni rolünü üstlenerek ve farklı ülkelerde Kur'an-ı Kerim'i yaymaya motive etti. 

Arapların dikkat çekici hafızasını tüm dünyada biliniyor; Bir kişi sayısız bilgiyi, şiirleri, 

şecere  ুলজি 261 şeyleri hafızada tutabiliyordu.  

Aslında, tüm Arap kültürü, tarihi, şecere ve edebiyatı ağızdan ağızına taşınıyordu. 

Nadir hafızanın sahip olan bu sahabeler, Peygamber efendimizin öğretilerini ve ilhamını, 

ülkede ve yurtdışında nerede ve ne zaman olursa olsun, temel görevleri olarak 

yayıyorlardı. Bu şekilde, Asya-Afrika kıtasındaki ülkelere Kur'an-ı Kerim'in mesajını 

duyurma sorumluluğunu üstlenmişlerdi 

Medine'nin ilk günlerinde ‘Rabi’’ kavmi Peygamberimiz ile yaptığı ziyaret 

sonrasında peygamber (sav) bu sözü söylemişti: “Söylediklerimi unutma ve bıraktıklarına 

vaaz et.” Diğer ziyaretçilere tavsiyesi de şöyleydi: “Kendinize geri dönün ve onlara 

öğretin. Veda Haccı’na katılanlara talimatları, “burada bulunanlar bulunmayanlara 

mesajlarımı taşısın” diye talimat vermişti. Böylece, Resulü Ekrem (sav) Kur'an’ı öğretme 

ve yayılması hakkında talimat vermişti.262 

Miladi yedinci yüzyıldan on ikinci yüzyıllar arası zamanlarda Asya-Afrika 

kıtasında bilginin iletileceği tek vasıta sözlü anlatım biçimiydi. Dahası, bu ülkelerin 

dillerin çoğunda alfabe de yoktu. Sözlü edebiyat, Kur'an-ı Kerim'in yayılması için tek 

araçtı. Kur'an öğretilerini yaymak yerel âlimlerin sorumluluğundaydı. Kur'an mesajını 

yaymak bunlar için sözlü araçlara bağlıydı. Günümüzde bile camiler, radyo ve televizyon 

aracılığıyla Kur'an’ın açıklamaları sözlü olarak yayılmaktadır. Medreselerde Kur'an’ı 

tecvit ile birlikte ezber kültürü hala çok meşhurdur.  

 

260 Mofahhar Hosain Han, 1997, s.3 

261 Kulci halkının şecere tarihi. Kelime Sanskritçe 'şecere' kaynaklıdır. Brahmin, Kayastha, Vaidya vb. 

Kastın tarihini, her kastın kabilelerinin ve ailelerinin inişini ve yükselişini açıklar. Ayrıca, birçok sosyal 

meseleyi de tanımlarlar. 

262 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 4. 
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Kur'an’ın yaymanın ikinci yolu yazıdır. Resulullah (sav) yazmaya büyük önem 

verdi. Kur'an’ın nazil olmasının sabit bir zamanı olmadığı için her durumda, seyahatleri 

sırasında bile yazı malzemeleri bulunduruyordu. Kur'an nazil olur olmaz Peygamberimiz 

Kur'an ayetlerini yazdırdığı gibi ezberlettiriyordu. Mümin sayısının artmasıyla birlikte, 

yazarların sayısı da artmıştı. Çünkü nazil olan vahyi yazmanın çok onurlu bir şey olduğu 

belirtildi. Bu sebeple sahabilerde yazma öğrenme alışkanlığı artmıştı.263 

Bu nedenle, Arapça yazma sanatı hızla yayıldı ve Kufi, Doğu Kufi, Batı Kufi, 

Magribi, Muhakkak, Naski, Nastalik, Talik, Reyhani Tavaki, Tulus, Sudan’i, Azami, 

Faridi, vb. bir sürü yazı stili ortaya çıktı. Kur'an’ın çoğaltılması ve yayılması, birçok 

bölgesel yazı yönteminin oluşmasına zemin hazırladı. Ondokuzuncu yüzyılın ortalarına 

kadar, Kur'an’ın çoğaltılması sistemi dünyanın tüm İslam ülkelerinde yaygındı. Şimdiye 

kadar birçok ülkede el yazması Kur'an geleneği devam ediyor ve ülkeler birçok 

Müslüman ünlü hattat tarafından yazılan Kur'an bulundurmaktan gurur duyuyor. 

Kur'an’ın el yazısı her zaman nadirdi, bu nedenle sıradan insanların ulaşabilecği bir şey 

değildi. 

Kur'an’ın bir cildinin doğru ve hatasız bir şekilde el yazısıyla çoğaltılması en az 

altı ay sürer. Bu nedenle, el yazısıyla Kur'an kopyalama işi çok pahalıdır. Son zamanlarda 

yapılan bir araştırma eski zamanlarda bir cilt Kur'an’ın değerinin bir atın değerine eşit 

olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, kendi el yazısıyla kopyalayamazsa, sıradan birisi 

tarafından satın almak mümkün değildir. Doğal olarak bu sorunun tek çözümü baskı ve 

yayıncılık idi. Fakat çeşitli nedenlerden dolayı, ondokuzuncu yüzyılın ortalarına kadar 

Müslüman dünyada Kur'an-ı Kerim'in basılması mümkün olmadığını aşikârdır. Kur'an-ı 

Kerim'in hem sözlü hem de yazılı olarak korunması o kadar sağlam ki, on dört yüz yılın 

sonrasında bile Kur'an’ın okunmasında tek bir kelime eksik ya da değişik olmadı.264 

Endonezyalı bir ihtiyar, Dhakalı bir hafız, Kazak bir imam veya Rabat'taki bir 

esnaf, Kur'an’ın her ayetini esasen aynı dilde ve aynı şekilde telaffuz ederek okumaya 

gayret eder. Müslümanlar başından beri Kur'an ayetlerinde herhangi bir değişikliğin 

olmaması için, Allah kelamını ezberlerinde muhafaza etmek suretiyle çaba 

 

263 Abul Ala Mevdudi, 2014, s. 34.  

264 Mofahhar Hosain Han, 1997, s.5. 
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göstermişlerdir. Allah kendisini Kur'an’ın koruyucusu olarak açıklamış ve demiştir ki: 

“Şüphesiz bu zikri, biz indirdik. Bunun koruyucusu (da) biz olacağız.’’265 

Kur’an Baskısı: Yazılı ve Sözlü Yöntemlerinin Genişlemesi 

Litografi, taş, çinko veya alüminyum folyo kullanılarak yapılan baskı işlemidir. 

Litografik baskıda harf yerine mürekkeple kâğıda yazı yazmak ve kâğıda bir tür 

kireçtaşına basmak taş üzerinde bir iz bırakmaktadır. Daha sonra yazı biraz şiştiğinde, 

mürekkeple basıldığında, yazma iz kâğıt üzerinde ortaya çıkıyor.266 1796'da Alman yazar 

ve aktör Alois Senefelder tarafından tiyatro eserlerini yayınlamanın ucuz bir yöntemi 

olarak icat edildi.267 Litografi, metin veya sanat eserini kâğıt veya diğer uygun malzemeye 

yazdırmak için kullanılmaktadır.268 

1796’da Litho baskı sistemi icat edildikten sonra yayıncılık çok kolaylaşınca İran 

Şiraz ve Tahran’daki matbaacılar da bu fırsatı kullanmaya başlamışlar; onlar Rusya'nın 

St. Petersburg şehrine gidip Litho baskı sistemini öğrendiler. Ülkeye döndükten sonra 

1830’larda litho leatho yöntemini kullanarak Kur'an’ı matbu olarak yayınlamaya 

başladılar. Hindistan alt kıtası o zaman Doğu Hindistan İngiliz Şirketi ismi altında hareket 

eden İngilizlerin sömürgesiydi. Şirket, kendi faaliyetlerini kolaylaştırmak için 1777'de 

baskı sistemini kullanmaya başladı. Bu ülkede de bilgi kapısı açılmış maalesef matbu 

basım sistemleri Arapça, Farsça, Bengalce ve Urduca dilleri için çok uygun değildi, ancak 

bu dillerde birçok kitap yayınlanmaya devam etti.269 

Harf baskı (letter press) sistemiyle çoğaltılan Kur'an’ın kopyalarında sayısız baskı 

hatası görülmekteydi. Neyse ki 1823 yılında, İngilizlerin Doğu Hindistan Şirketi kendi 

işlerini kolaylaştırmak için litho baskı sistemini kullanmaya başladı. Kısa süre sonra 

Kalküta, Bombay ve Lahor’daki Müslüman matbaacılar, litho baskı sistemini kullanarak 

Kur'an-ı Kerim’in Arapça, Farsça ve Urduca tercümelerini yayınlamaya başladı. 270 

 

265 Hicr Suresi 15/ 9. 

266 Carter, Rob, Ben Day, Philip Meggs. Typographic Design: Form and Communication, Third Edition. 

(2002) John Wiley & Sons, Inc. p 11. 

267 Brooks, Frederick Vincent (1911). "Lithography". In Chisholm, Hugh (ed.). Encyclopædia Britannica. 

16 (11th ed.). Cambridge University Press. pp. 785–789. 

268 Pennel ER, ed. (1915). Lithography and Lithographers. London: T. Fisher Unwin Publisher, s: 16. 

269 Mofahhar Hosain Han, 1997, s.6. 

270 A.g.e. s. 6. 
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Arapça yazı sisteminden dolayı, erken dönemdeki blok baskı271 veya tipo baskı yöntemini 

kullanan matbaalarda Kur'an’ı hatalı şekilde basma ihtimali yüksekti.272 Neyse ki İslam 

âlimleri Kur'an’ı matbaada basmaya izni vermemişler.  Farklı ülkelerde Müslüman nüfus 

giderek arttıkça ve gayrimüslimlerden de talep geldikçe, Kur'an’ın çok sayıda 

kopyalanması ihtiyaç haline geldi. El yazısı sistemiyle bu talebi karşılamak mümkün 

değildi. O yüzden geliştirilen bu sistemler diğer işler gibi Kur'an baskısı işlemlerini de 

kolaylaşmıştır. Yazma yöntemi günümüzde Kur'an’ı yaymak ve korumak için bir araç 

olarak hâlâ yaygındır ve devam edecektir. Ses diskleri veya ses kayıt cihazları, sözel 

sistemini güçlendirmiş ve fotoğraf ofsetlerini, fotoğraf çoğaltma, fotoğraf kompozisyonu, 

bilgisayar kompozisyonu yazmayı kolaylaştırmıştır. 

Kur’an-ı Kerim Tercümesinin Tarihçesi 

Kur'an-ı Kerim Tercümesinin Kaynağı ve Başlangıcı 

Kur'an-ı Kerim'in kendi ifadesine göre, Arapların anlayabilmesi için Arapça 

olarak Kur'an indirilmiştir. Cenabı hak şöyle buyurdu ki: “Apaçık olan kitaba andolsun 

ki, iyice anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an yaptık. 273   "Anlamak" kelimesi 

burada önemlidir.  Arapça dili olmayan bir insan topluluğu Kur'an’ı nasıl anlayabilir?  

İslam'ı farklı dillerdeki insanlar arasında yaymak için Kur'an’ı derhal tercüme etmek 

gerekli değil miydi?  Bu konuda da ilahi bir yasa olduğu varsayılabilir. İslam’ın ilk 

günlerde Mekke’de bir Acem (İranlı) yaşıyordu.274 Kendisi Safa tepesinin yanında alış-

veriş yapardı. Peygamber Efendimiz ara ara gidip onunla sohbet ederdi.275 Şüphesiz o 

acem az olsada Arapaça ve ana dili olarak Farsça- biliyordu. Doğal olarak kendi anlayışı 

için Kur'an’ı zihninde Farsçaya çevirip anlıyordu.  

Ayrıca Peygamber Efendimiz’in pek çok yabancı yoldaşı vardı. Bunlar arasında 

İranlı Selman bin Farisi ve Afrika'dan Bilal-i Habeşi çok meşhurdu. Onlar gerçekten iki 

 

271 Tahta baskı veya blok baskı, Doğu Asya'da yaygın olarak kullanılan ve antik çağda Çin menşeli tekstil 

ve daha sonra kâğıt üzerine baskı yöntemi olarak kullanılan metin, görüntü veya desenleri basmak için 

kullanılan bir tekniktir. Bir kumaş üzerine baskı yöntemi olarak, Çin'den günümüze ulaşan en eski örnekler 

MS 220'den öncesine aittir. Tahta baskı, MS 7. yüzyılda Tang Çin'de mevcuttu ve 19. yüzyıla kadar 

kitapların ve diğer metinlerin yanı sıra resimlerin en yaygın Doğu Asya yöntemi olarak kaldı. 

272 Hind, Arthur M. An Introduction to a History of Woodcut, p64-94, Houghton Mifflin Co. 1935 (in USA), 

reprinted Dover Publications, 1963 ISBN 0-486-20952-0. 

273  Zuhruf 43/ 2,3  

274  En Nahl 16/103   ذَ ا ِلَسان  َعَربِيٌّ ُمبِین  َولَقَْد نَْعلَُم أَنَُّهْم یَقُولُوَن إِنََّما یُعَل ُِمهُ بََشر  ۗ ِلَساُن الَِّذي یُْلِحُدوَن إِلَْیِه أَْعَجِميٌّ َوَهَٰ

275 İsmail ibn kesir, Tefsir ibn kesir, Bangalce terc. Akhtar Faruk, 6. Cilt, İslamic Foundation, 2000, s. 162. 
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dilli idi. Kendi halklarına İslam'ı vaaz ettiklerinde, Kur'an kelimesini kendi dillerine 

çevirmiş olmaları gerekirdi.  Onlardan As Saraksı’ya (483) göre Selman bin Farisi (ra) 

Fatiha Suresi'nin Farsça tercümesini yapmıştı. Kur'an Arapça olmasına rağmen, 

dünyadaki tüm insanlara gönderilmiştir.  Sonuç olarak, Peygamber Efendimiz Kur'an’ın 

mesajını Arap ve Acem tüm insanlara ulaştırmaya başladı. Komşu ülkelerin 

yöneticilerine elçiler göndererek İslam'ı kabul etmeleri çağrısında bulundu.276 

İbn Sa'd'a göre, elçiler gönderildikleri ülkenin dilini biliyordu. Amr bin 

Umeyye’niın Peygamberimiz (sav) 'in mektubunu Negus veya Habeşistan'ın Hıristiyan 

valisi Necaşi'ye onların dili Amharca’ya çevirerek ilettiği bildirilmektedir. Dihyat’ul 

Kalbi (ra) Peygamberimiz’in mektubunu Bizans imparatoruna götürdüğünde, imparator 

kendi çevirmenine mektubu tercüme etmesini emretmiştir.277 Bu mektuplarda her zaman 

Kur'an-ı Kerim'den ilgili ayetler aktarıldığı söylenir. Peygamberimiz’in sahabileri 

yabancı dil öğrenmeye teşvik ettiği birtakım hadislerden anlaşılmaktadır. 278 Kur'an’ın 

nüzul sırasının beşinci (615) yılında Resulullah (sav) kâtibi vehyi Zeyd Bin Sabit'e Suriye 

dilini ve İbranice’yi öğrenmelerini emretmişti. Kısa sürede Zeyd (ra) her iki dilde de 

yetkinleşmişti.279  Bu.  Mazlum Müslümanlar Habeşistan'a göç ettiler. Kureyş kafirlerinin 

elçileri Habeşistan valisi Necaşi’ye gidip mazlum Müslümanların sınır dışı edilmelerini 

istemişti. Hıristiyan Vali Necaşi adil bir hükümdardı. Şikâyet edilen diğer tarafı da 

dinlemek istedi.  

“Bu sırada Cafer bin Ebu Talib (ra), Muhacir Müslümanların lideri olarak 

Kur'an’ın Meryem Suresi'nin başından itibaren 40. ayetine kadar okumuştur. Necaşi'nin 

dili Amharca ise buna göre bu ayetler Amharca'ya çevrilmiş olmalı.”280 

Kur’an Tercümesi Konusundaki Âlimlerin Tutumu 

Kur'an’ın çeviri uygun olup olmadığı konusunda bazı iddialar bulunmaktadır. 

Bunlardan birisi de Kur'an İslam’in asıl kitap olduğu için herkesin Arapça öğrenmesi 

gerekir o yüzden Arapçanın dışında Kur'an-ı Kerim’in çeviri ihtiyaç yoktur. Bazıları şöyle 

 

276 Muhammed Abdul Mabud, Ashabe Rasululer Jibonkotha, 1. Cilt, S 120.  

277 Mohammad İbn Saad, Tabakatul Kubra, Daru Sadir, Beyrut S, 259. 

278 Mofahhar Hosain Han, 1997, s.12. 

279 Mohammad İbn Saad, Tabakatul Kubra, Daru Sadir, Beyrut S, 260. 

280 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 12. 
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der: Kur'an’ın tefsiri, genellikle kelimelerin konuşma şeklini, kelimelerin anlamlarını, bu 

kelimelerin münferit ve kompozisyondaki hükümlerini ve bu kelimelere atfedilen 

anlamları kompozisyon içinde kapsar. Bazı sözcükler üzerinde durulduğunda, sonraki 

sözcüklerle başlarken farklı anlamlar içerir. Ayrıca sünnet (Hadis), Kur'an’ın açıklaması 

olduğu için, tefsir, sünnet (hadis) bilgisi ile sahabe ve diğer müctehid imamların sözlerini 

içerir. Bu tür şeyleri adaletle tercüme etmek çok zor veya imkansızdır. 281 

Böylece başından beri Müslüman âlimler arasında Kur'an’ın tercümesi konusunda 

olumsuz bir tutum görülmektedir. Çeviri konusunda diğer bir tutum ise Kutsal Kitap olan 

İncil’e dayalıdır. İncil nazil olur olmaz, İbranice’den Yunanca, Latince, Suriye, Kıpti 

dillerine çevrilmişti ve böylece nazil olan orijinal İncil aslında kaybolmuştur. Mevcut 

İncil orijinal olmayan İncil olarak kabul edilmektedir. İncil'in birçok dile çevrilmesiyle 

aslından bir şey kalmadığı aşikardır. Yeni Ahit'teki İsa’nın tebliğ hikayesi havarileri 

tarafından sonradan anlatılmıştır; orada sadece birkaç yerde tanrının adı zikredilir.  

Orijinali kaybolduğu için çevirisi orijinalden ayrılmıştır. Muhtemelen çevirilerde oluşan 

bu gibi kayıplardan dolayı İtalya'da çevirmen için, "traduttore, traditore," yani "çevirmen, 

aldatıcı" ifadesi kullanılmaktadır. Bu yüzden Kur'an’ın çevirisi yasaklanmış ve Kur'an, 

şu ana kadar hiç değişmemiş halde durmaktadır. Son zamanlarda Kur'an’ı Arapçadan 

diğer dillere tercüme edilmiş olmasına rağmen, Latin İncili, Suriye İncili vb. gibi 

isimlendirmelere benzeyen ‘Fars Kur'an’ veya ‘Bengalce Kur'an’ gibi ifadeler 

oluşmamıştır. Öte yandan, Kur'an’ın ifadesini açıklama tarzı harikadır, çoğu durumda az 

kelime kullanarak çok manayı işaret eden, veciz ifadeler kullanılmıştır. Bu sebeple İslam 

âlimleri, uzun süredir Kur'an’ın çevirisinin imkânsız olduğunu ve sadece yorum ya da 

tefsir yapmanın mümkün olduğunu ifade etmektedir.282 

 “Türkiye'de Kemal Atatürk'ün reform girişimi iyi bilinmektedir. Onun önemli bir 

adımı Kur'an’ı Türkçeye çevirmekti. Türk halkı Kur'an’a inanıyordu, ancak dilini anlamış 

değildi. Her şeyden önce, kitabı doğrudan anlamak gerekirdi. "Kemal Paşa, İslam şairi 

Mehmet Akif'i Kur'an’ı tercüme etmekle görevlendirdi. Ancak bu çeviri esnasında 

Türkiye’deki bazı âlimlerle ve gazetecilerle, ayrıca Mısır El Ezher Üniversitesi şeyhleri 

ile karşı karşıya geldiler. Mısırlı Şeyh Raşid Rıza, “Ankara'daki Türk hükumeti, Kur'an-ı 

Kerim'in Türkçe tercümesini ve yayınlanmasını destekleyeceğini açıkladı. Onların sapkın 

düşünceleri, aralarındaki dindar insanları, Arap Peygamber Muhammad'e indirilen Yüce 

 

281 Ez-Zürkanı, Kur’an İlimleri Menahilul İrfan tercümesi, C. 2.S. 200. 

282 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 12. 
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Allah'ın sözünden uzaklaştırmak için Kur'an’ı kolaylaştırmak adına kendi kelimelerinin, 

kompozisyonlarının ve düzenlemeleriyle oluşan Türkçe tercümesiyle yıllarca bu eyleme 

yönelmiştir” 283 Açıklamasını yapmıştı. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde Kur'an’ın 

Türkçe tercümelerinin başlaması, Kur'an tercümesinin mümkün olup olmadığı konusunda 

canlı tartışmalara yol açmıştı. Sonuç olarak, Mehmet Akif Kur'an’ı tercüme etme işini 

yarıda bıraktı ve Türkiye'den ayrılıp Kahire'ye gitti.”284   

Kur'an-ı Kerim’i İngilizceye tercüme eden Muhammad Marmaduke Pickthall 

(1875-1936) Kur'an’ı 1930 de “The Meaning of the Glorious Koran” İngilizce çevirisiyle 

tanınan bir İngiliz İslam bilginiydi. Kur'an çevirisi, İngilizce konuşulan dünyada en çok 

bilinen ve kullanılanlardan biridir.285  Kendisi Haydarabad286 nizamının himayesinde 

Kur'an-ı Kerim'i İngilizceye tercüme etti. Çeviri son aşamasında Pickthall çevirinin 

doğruluğunu kontrol etmek için Kahire'ye gittiğinde orada şeyhlerin muazzam 

muhalefetiyle karşılaştı.287 Mısır âlimler uzun bir tartışmadan sonra, Kur'an’ın İngilizceye 

çevrilen bölümlerin bazıları tekrar Arapçaya çevrildiğinde görünen o ki, İngilizceden elde 

edilen Arapça metinle orijinal Kur'an metni karşılaştırılırken Pikthall'ın çevirisinin 

orijinaline daha yakın olmuştu. Yine de bu çeviri Mısır şeyhler tarafından reddedildiğinde 

daha sonra bilim adamı Dr. Muhammad Ahmed el-Gamrai ve Ezher Şeyhi Mustafa el-

Maragi bu çeviriyi, Mâni El- Kur'an olarak adlandırılması şartıyla kabul etti. Bu yüzden 

Pickthall çevirisini Meaning of the Glorious Kor’an olarak adlandırdı.288 Çeşitli 

nedenlerle, bu yüzyılın ortalarına kadar Orta Asya, Afrika ve diğer ülkelerde Kur'an’ın 

çevrilmesi din karşıtı olarak kabul ediliyoudu. 

“Dünyanın diğer Müslüman bölgelerinde olduğu gibi Afrika'da da âlimler 

Kur'an’ı tercüme etmeye karşı çıkmıştı. Orta Asya'da Tatar âlimler bunu neredeyse küfür 

olarak değerlendirirken, Güney Asya'da Bengalli âlimler Kur'an çevirisini İslam'ın 

 

283 Wilson, M. Brett. “The First Translations of the Qur'an in Modern Turkey (1924-38).” International Journal 

of Middle East Studies, vol. 41, no. 3, 2009, pp. 419–435. JSTOR, www.jstor.org/stable/40389255. Accessed 3 

Mar. 2021. 

284 Mofahhar Hosain Han, 1997, s.12. 

285 Kemal Kahraman, Pickthall, Marmaduke William, https://islamansiklopedisi.org.tr/pickthall-

marmaduke-william erişim tarihi 12.09.2020. 

286 Haydarabad, güney Hindistan'ın Telangana eyaletinin başkentidir. 

287 Mofahhar Hosain Han, 1997, s.13. 

288 M. M. Pickthall, Arabs and Non-Arabs and the questıon of translating the Quran. İslamic Culture. 

5(1931), PP. 422-433. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/pickthall-marmaduke-william
https://islamansiklopedisi.org.tr/pickthall-marmaduke-william
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Hindulaştırılmasına doğru bir hareket olarak düşünmüştü. Kemal Atatürk, Kur'an’ı 

tercüme ettirmek istediğinde Mısır El-Ezher Üniversitesi'ndeki âlimler tercüme eylemini 

Kur'an’a saygısızlık olarak ilan etti. Orta Asya’daki âlimler bu yüzyılın ortalarına kadar 

Tatar dilinde Kur'an çevirisini dine karşı bir eylem olarak algıladılar.289  

" Afrika'daki Hausa âlimleri Kur'an’ın tercümesine şiddetle karşı çıkıyor, ancak 

sözlü olarak yerel dillere vaaz, nasihat yoluyla tercüme ediyorlardı."290  

Hausa dilinde, tercüme edildiğinde Kur'an’ın bereketinin ortadan kalkacağına 

inanıyorlardı.291  

1947’de Kamerun'daki Bamum eyaletinden Sultan Said, Hac vazifesini 

tamamladıktan sonra Bamum'a dönüp Kur'an’ı çevirme işini ele alır, ancak bu çalışma 

muhalefet eden âlimler yüzünden durur. Kur'an’ın tercümesi Afrika'daki çoğu Müslüman 

için kabul edilebilir hale gelmeden çok önce, Hıristiyan misyonerler bazı Afrika dillerinde 

Kur'an tercümeleri yapma konusunda inisiyatif almışlardı. Bu misyonerler Afrika'da 

faaliyetlerine başladıklarında, yanlarında matbaalar getirdiler ve misyonerlik 

çalışmalarının en başından itibaren yerel dillerde okuma kitaplar, broşürler ve İncil 

çevirileri hazırlayıp dağıttılar. Hıristiyanlığın İslam'a üstünlüğünü göstermek için İslami 

konularda materyaller de yayınladılar ve bu bağlamda Kur'an-ı Kerim tercümesinin 

önemli olduğuna hükmedildi ki, insanlar kendileri için Kur'an ve İncil mesajını 

karşılaştırabilsinler. 292 

Kur'an’ın tercüme edilip edilemeyeceğine dair tartışmalar devam ederken 1981’de 

Hac merasiminde Rabıta- Al- Alam Al- İslam’ın ev sahipliğinde dünyanın farklı 

ülkelerinden gelen âlimlerin katılımıyla Kur'an çevirisi üzerine bir konferans 

düzenlenmişti. Araştırmacılar, Kur'an-ı Kerim'in çeşitli dillere çevrilmesinin İslam'ın 

gayrimüslimler arasında yayılmasını kolaylaştıracağı ve bugüne kadar yapılan meal ve 

tefsirlerin gözden geçirilmesi gerektiği konusunda anlaştılar.293  Bu konuda 

 

289 On the issue of translating the Quran (and a summary survey of translations into specific languages), see 

J.D. Pearson, “Translation of the Qur'an,” E.I., new ed., V, 429-32. 

290 M.H. Khan, “A history of bengali translations of the holy qur’an,” translations of the holy quran in the 

african languages. Xlf (1982). S. 251. 

291 J.S. Trimingham, İslam in West Africa, (Oxford: 1976), P.82. 

292 M.H. Khan, “A history of bengali translations of the holy qur’an,” translations of the holy quran in the 

african languages. Xlf (1982), S. 251. 

293 ABM Hizbulla, Bangla İngreji Uccarone Kur’an Bikritir Opoproyash, S. 124. 
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Oryantalistlerin veya rahiplerin çarpıtılmış tercümelerinin de düzeltilmesinin gerektiğini 

ifade ettiler.294 Ancak, unutmamak gerekir ki Kur'an’ın anlamının çevirisi, Kur'an’ın 

çevirisi değildir. Aslında Kur'an-ı Kerim'in farklı dillerde görülen çevirisi Kur'an’ın 

mealidir.295  

Müslüman ve Gayri Müslümanlerin Kur’an’ı İlk Çevirme Girişimleri 

Daha önce vurguladığımız gibi dünyanın hemen hemen bütün dillerinde Kur'an’ın 

sözlü çevirisinin uygulandığı bilinmektedir. Şimdi yazılı veya kitap olarak çevirisini 

tartışacağız. Peygamber efendimizin sahabe Selman-ı Farisî (ra) 7. yüzyılda Kur'an’ın ilk 

bölümü olan Fatiha'yı Arapçadan Farsçaya çevirmişti.296 Müslümanların konuştuğu diller 

arasında Kur'an’ın ilk kez Farsçaya çevrildiği söylenir.  İran Kralı Ebu Salah Mansur bin 

Nuh (MS 946-976), Muhammad İbn Cerir el-Taberi’nin Arapça olarak kırk cüzden oluşan 

ünlü tefsir kitabını, "Camiül Beyan Fi Tefsir el- Kur'an’ı " Bağdat'tan getirmişti. 297Ancak 

Arapça bilmediği için bu kitabı okuyamayınca, bazı âlimleri kitabın Farsçaya 

çevrilmesinin uygun olup olmayacağını sorduğunda âlimler büyük kısmı çevrilmesini 

uygun gördü ve sonunda tercüme edildi.298  Çevirirken  orijinal Kur'an kelimelerinin 

altına bu kelimelerin Farsça manaları eklendi. Bibliyografide (Storey) dört eski el 

yazması bulunur ve bu el yazmalarından Rampur'un el yazması, 650 Hicri yıla ait olduğu 

için en eski el yazması sayılır.299  Kronolojik olarak Azerbaycan (Hicri 607-622), Horasan 

(8. veya 9. H) ve Jaunopur'daki (883 H) el yazmaları diğer en eski yazmalar arasındadır. 

Zeki Velidi Togan’a (1890-1970) göre Taberi'nin Farsça çevirisi Türkçe çevirinin 

temeliydi.300  

Kur'an’ın Latince'ye çevrilen ilk versiyonu 1143'te Robert of Ketton  ve İlk 

İngilizce versiyonu 1649'da Alexander Ross tarafından yapılmıştır. Latince çeviriden 

sonra Kur'an, 1547’de İtalyancaya, 1616’de Almancaya, 1647’de Fransızcaya ve 1649’de 

 

294 Muslim World league Journal, 9:1, (November 1981) P.8.  

295 Mofahhar Hosain Han, 1997, s.14 

296 İbraheem, anas. (2018). The untranslatability of the holy qur'an. S.565. 

297 Mofahhar Hosain Han, 1997, s.14 

298 Habib Yaghamai, Tarjuma-i Tafsir Tabari. Tehran: 1961) vol. 1, PP. 5-6. 

299 C. A. Storey. Persian Literature:  a Bibliographic survery (London: reprint 1970), vol. 1, part 1. Quranic 

Litreture: History. 

300 Togan, Z. "Londra ve Tahrandaki İslami Yazmalardan Bazılarına Dair". İslam Tetkikleri Dergisi 3 

(2012), (İstanbul: 1959-60, P. 65.  
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İngilizceye çevrildi. Bu çeviriler İslam'ı ve Kur'an’ı çürütmek için materyal toplamak 

amacıyla ya da George Sell'in (1697-1736) sözleriyle " Kur'an’ı dünyadan yok etmek 

için,"301 kullanıldı. 

1698’te yayınlanan Auctore Marracci'in Latince çevirisi bu yüzyılın en önemli 

çevirisidir. Çevirisinde “Bu Kur'an Allah'ın sözü değildir,” diye bir iddiada 

bulunmuştur.302 Marracci'nin baskısı ve çevirisi neredeyse anında etkili olmuştu. 

Kur'an’ın Latince çevirisine dayanan Almanca bir versiyonu 1703'te çıkmıştı.303 1734 

yılında, Kur'an’ın İngilizce'ye bilimsel olarak çevrilmiş ilk versiyonu George Sale 

tarafından yapılmıştır. Bazı Avrupalı çevirmenler, 1734'te George Sale, 1861'de J M 

Rodwell ve 1937'de Richard Bell gibi bazı yazarların eseri olduğunu ve bu nedenle onu 

bir tür kronolojik sıraya göre yeniden düzenlediklerini söylediler. Makassar 304(1856), 

Yoruba 305 (1906), Ermenice 306 (1904), Japonca (1920), Sayaheli (1923), Amharca307 

(1526) gibi dillere ilk gayri müslimler tarafından Kur'an çevrilmiştir.308 

Hıristiyan din adamlarından hemen sonra, Rabita tarafından gayrimüslim olarak 

adlandırdığı Qadiani veya Ahmediyya topluluğunun Rabwah grubu ve lahor grubu 

dünyanın çeşitli dillerinde Kur'an’ı çeviriye başlamıştı. Peygamberliğini iddia eden 

Gulam Ahmed Qadianinin (1835-1908) öğrencileri, Kur'an’ın çevirisiyle kendi fikirlerini 

yaymayı çalıştılar. Müslüman Ahmediye Cemaati, Kur'an’ı dünyanın 70'den fazla diline 

çevirmiştir. Lahor Ahmediyye Hareketi en az 7 dile çeviri yaptı.309 

 

301 George Sale, The Koran, commonly called Alcoran of Mohammed, (London: 1743), P. ѵ 

302 Mofahhar Hosain Han, 1997, s.15 

303 Thomas E Burman, 2014, European Quran Translations, 1500-1700, Leiden, Boston. S 26 

304 Makassarese, bazen Makasar veya Macassar olarak yazılır, Makassarese halkının Endonezya'nın Güney 

Sulawesi eyaletinde konuşulan dilidir. 

305 Yoruba, Batı Afrika'da, özellikle Güneybatı Nijerya'da konuşulan bir dildir. Etnik Yoruba halkı 

tarafından konuşulur. 

306 Ermenice, tek üyesi olduğu bağımsız bir şubeye ait bir Hint-Avrupa dilidir. Ermenistan'ın resmi dilidir. 

307 Amharca, Afroasiatik dillerin Semitik dalı içinde bir alt grup olan Etiyo-Semitik bir dildir. Amharalar 

tarafından birinci dil olarak ve Etiyopya'nın büyük şehir ve kasabalarında ikamet eden diğer nüfus 

tarafından bir ortak dil olarak konuşulur. 

308 Mofahhar Hosain Han, 1997, s.15 

309 Burhani, Ahmad. (2015). Sectarian Translation of the Qur’an in Indonesia: The Case of the Ahmadiyya. 

Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies. 53. 1. 10.14421/ajis.2015.532.1-32. 
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Müslümanlar tarafından yapılan en popüler çeviriler Dr. Al Hilali, Mevlâna 

Muhammad Ali, Abdullah Yusuf Ali, Muhammad Esad ve Pickthall tarafından 

yapılmaktadır. Muhammad Abdel Haleem, kendisinden öncekilerden çok daha doğru bir 

şekilde çevrilmiş bir versiyon sağlar. Çevrilen metnini olabildiğince sadık, ancak sıradan 

İngiliz okuyucular için erişilebilir hale getirdi. Onun versiyonu oldukça saf bir dilbilimsel 

okuma sunduğu için ikna edicidir. Herhangi bir yanlış anlaşılma veya itirafı çözmek ve 

ortadan kaldırmak için Abdel Haleem bunu kullandı. Yine de çevirisinin sınırlamaları 

var. Aslında, orijinalliğine rağmen, Kur'an’ın ortodoks bir okumasını hala 

sürdürmektedir. Kullandığı açıklayıcı dipnotlar büyük ölçüde Fahreddin er-Râzî'nin 

dipnotlarına dayanmaktadır.310 

Hindistan Yarımadasında Şah Weliyullah Muhaddis Dehlabi (1703-1762) ilk 

önce Kur'an’ı Farsçaya çevirmiş.311 Şah Waliullah'tan sonra tanınmış oğlu Şah Rafiuddin 

(1749-1817) 1776 da ve Şah Abdül Kadir (1753-1827) 1780 de Kur'an’ı Hintçe çevirdi.312 

Peygamber Efendimizin vefatından sonra sahabeler döneminde ve daha sonra 

Emevî, Abbasi dönemlerinde İslam Asya ve Afrika’da yayılıp İspanya’ya kadar ulaşmıştı. 

Hristiyanlar, İslam'ın fütuhat halinde yayılmasını önlemek için harcadığı çabalarda 

başaramadığı Müslümanları savaşarak mağlup edemeyeceklerini anlayıp, İslam’ı 

öğrenerek Müslümanların zafiyetlerini tespit etmeye çalıştılar. Ancak Arapça bilmeyen 

Hıristiyan din adamları için İslam'ın incelenmesi kolay olmadığı için İslam'ı çeviri 

yoluyla tanımaya çalıştılar.313 Bu girişimin öncüsü Peter the Venareble314’dir. Arapça 

bilmeyen Peter the Venareble, Kur'an ve çeşitli İslami kitapları tercüme etmek için 

Kettonın Robert adlı bir İngilizi, Dalmatyalı Herman’ı ve Muhammad adlı bir Arap’ı bu 

iş için görevlendirmişti.315  Juan de Segovia (c. 1395- 1458), Peter tarafından yapılan 

 

310 Ibraheem, Anas. (2018). The untranslatability of the holy qur'an. S.565. 

311 Şah Waliullah Dehlavi, Dibache Fath al- Rahman fi tarjamat al-Quran” P. 605 in Quran Majed ma 

tarjamatin wa tafsir li Abdullah bin Abbas (Mirat: Hashemi Press, 1292 A. H) P. 1. 

312 Mofahhar Hosain Han, 1997, s.15. 

313 M.H. Han, English translatıons of the Holy Quran: a bio bibliographic study, İslamic Quarterly, 30:2, 

(1986) P.82. 

314 Peter the Venerable (1092 -1156), aynı zamanda Montboissier'li Peter olarak da bilinir, Fransada Cluny 

Benedictine manastırının başrahibiydi. 

315 Norman Daniel, İslam and the west, (Ebiubergh: 1960), PP. 66-71. 
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çeviriyi tatmin edici bulmadığı için 1453’de Kur'an’ı Latinceye bir kez daha tercüme 

etmiştir.316  

Hint alt kıtada sadece Bengalcanın durumu değil, aynı zamanda diğer dillerin 

durumu da aynı idi. Üstelik âlimler Arapça ve Farsça biliyordu. Pathan ve Moğollar 

döneminde devlet yönetimi ve kültür dili Farşça idi. Bu nedenle, Şah Weliyullah Dehlavi' 

gibi ünlü bir alim, Hint yarımadasının dili olan Urduca'da yazmadan Farsça tefsir yazdı. 

Neyse ki, Şah Weliyullah'ın oğlu Şah Rafiyüddin (1776) ve Şah Abdul kadir (1790) 

Kur'an’ı Urducaya çevirerek bu eksikliği tamamlamaya çalıştı. İlk çeviri 1840’ta, ikinci 

çeviri 1829’da yayımlandı. Bunlar arasında Şah Abdulkadir'in çeviri ve tefsiri 

Hooghlının317 Münşi Abdullah’ın yayın evinde basıldığı için318 Bangladeş'te popülerlik 

kazanmıştı.  

Bengalce Kur’an'ın Yayılması  

Bangladeş’te Müslümanların siyasi egemenliği 13. yüzyılın başında oluşsa da 

İslam çok uzun zaman önce Bengal bölgesine ulaşmıştır. Yapılan araştırmalar İslam’ın, 

5. Abbasi Halifesi Harun Reşid (786-809) zamanında Bangladeş’e ulaştığını ve yavaş 

yavaş etrafa yayıldığını göstermektedir.” 319 Bu vakaları dikkate alınca Kur'an çevirisinin, 

Kur'an nüzulünün başından beri başladığını göstermektedir. Ama bu çevirilerin hepsi 

sözeldi. Peygamberimiz (sav) İslam'ın ilk çağlarında sahabilerine hadisleri yazmaya izin 

vermediği gibi; Kur'an’ı tercüme ederek onuda yazmaları konusunda kesin talimatlar 

vermediği söylenebilir. Sonuç olarak, Kur'an hükümlerinin tercümesi dünyanın farklı 

ülkelerinde sadece sözel olarak devam etmiştir.  

İslam ve Kur’ân’ın sözlerinin önce sözlü/şifahi ve daha sonra yazılı olarak 

yayıldığını zikretmiştik. Herkes tarafından bilinmektedir ki, Kelime-i Şehâdet, Namaz, 

Oruç, Hac, Zekât, Miras Hukuku, Evlilik, Boşanma ve yeniden evlenme, Akrabalık ve 

İnsan Hakları, Zulum ve Adalet gibi İhtiyaç duyulan konularda Bangladeş halkı âlimler 

tarafından vaz yoluyla bilgilendirilmiştir. Dahası, insanlık tarihi Hz. Âdem, Hz. Nuh, Hz. 

İdris, Hz. Hud, Hz. Salih, Hz. İbrahim, Hz. Lut, Hz. İsmail, Hz. İshak, Hz. Yakub, Hz. 

 

316 R.W. Southern. Western Views of İslam in the middle ages, (Cambrşdge, Mass:1967), P.87. 

317 Hooghly, Hindistan'daki Batı Bengal eyaletinin illerden biridir. 

318 Mofahhar Hosain Han, 1997, s.21 

319 A.g.e. s.19 
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Yusuf, Hz. Eyüp, Hz. Şuayb, Hz. Musa, Hz. Harun, Hz. Zul-Kifl, Hz. Davud, Hz. 

Süleyman, Hz. İlyas, Hz. Elyesa, Hz. Yunus, Hz. Zekeriya, Hz. Yahya, Hz. İsa320 gibi 

peygamberlere dair bilgileri Kur’ân ve Peygamber Efendimizin açıklamalarından 

öğrenmiştir.  

Bangladeş’teki âlimlerin Arapça ve Farsça kaynaklardan edindikleri bilgiler 

ışığında Kur’ân’ın belirli konulardaki beyanını açıklarken doğal bir tercüme 

kendiliğinden oluşmuştur. Ülkedeki vaaz konuları da özellikle Kur’ân’ın bahsettiği 

mevzulara göre belirlenmiştir. Bu bilgilendirmeler nispeten çeviri çalışmalarını 

hızlandırmıştır. Bu nedenle İran, Türkiye, Hindistan, Kazakistan, Doğu ve Batı Afrika’da 

Kur’ân’ın çevirisinde kullanılan yöntemin Bengal topraklarında da yaygın olduğu 

söylenebilir. 

Bangladeş Müslümanlarının Bengalce dili ve edebiyatını geliştirmeye 

odaklanmalarından sonra Müslüman dilbilimcilerden Arapça ve Farsça bilenler bu dilde 

Kur’ân’ın farklı konuları hakkında kitap yazmaya başlamışlardır. Şah Muhammad 

Sagirin (1389-1410) yazdığı Yusuf-Züleyha şiirlerine dikkat edildiğinde bu şiirlerinde 

Kur’ân’ın Yusuf suresinden ilham aldığı açık olarak gözlemlenmektedir.321  

Bangladeşli Müslümanlar, sadece bu bölüm bölüm çevirilerden, camide ya da 

vaazlardaki sözlü çeviriden ve tefsirden memnun değillerdir. Dolayısıyla Müslümanlar 

şu soruyu sormuşlardır: “Dünyanın her ülkesindeki Müslümanlar Kur’ân’ın çevirilerini 

kendi dillerinde okuyabiliyorlarken biz neden kendi dilimizde okuyamıyoruz?” Bu 

hareketin sözcüsü şair Seyid Sultan (1500-1648) olmuştur.322 

Bengalcede Yazılı Çevirinin Gerekliliği 

Arap olmayanlar olarak Bangladeşli Müslümanlar için Kur'an’ın emir ve 

yasaklarını, güzelliğini ve harikalarını anlamak zor. Bu yüzden Kur'an’ı tercüme yoluyla 

daha kolay yorumlamaları gerekmektedir. Bu yorumlamayla imani bilinçleri gelişir, 

Kur'an’a olan sevgileri ve coşkuları güçlenir. Seyid Sultan tarafından yazılan makaledeki 

ana fikir şudur: “Kur’ân’ın çevirisi sözlü olarak değil, yazılı olarak yapılmalıdır.” Çünkü 

bu kıtadaki insanlar arasında yerel tercümenin ihtiyacı başlı başına hissedilmektedir. Öte 

 

320 Mohammad Motawalli Alshaaraw, Kasasul Anbiya, darul kudus, 2006, S.24-50. 

321 Abdul Hay, Soyed Ali Ahsan, Bangla Shahitter İtibritto, Ahmad publishing House, 11. Baskı, 2010, s. 

119 

322 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 20. 
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yandan Kur'an’ı sadece orijinal dilinde anlamadan okumak, Kur’ân’ın indirilişindeki 

maksada uygun düşmemektedir. Önemli olan Kur’ân’ın okunduğunda manasının 

anlaşılmasıdır. Cenab-ı Hak Kur’ân’ın çeşitli yerlerinde “Siz düşünmeyecek misiniz?”, 

“Onlar Kur’ân’ı düşünmüyorlar mı? “Yoksa kalplarının üzerinde kilitleri mi var?” 

şeklindeki beyanı, doğal olarak düşünmek için bir çeviriyi ve anlama ihtiyacını da 

gündeme getirmektedir. Bir şeyin anlaşılmadan üzerinde düşünülmesi mümkün değildir. 

Diğer taraftan dünyada Bengalce konuşan insan sayısı 300 milyon civarındadır. Bu kadar 

insanın Kur’ân’ı anadilinde okuyabilme fırsatı bulması Kur’ân’ın amacı için önemli bir 

katkıdır.  

 Bengalce’de Yazılmış Çevirinin Geçmişi 

1203'te Ikhtiyar Uddin Mohammad Bahtiyar Khilji'nin Bengal'i fethinden, 

1757'de İngiliz işgalinin başlangıcına kadar, bazen devlet gözetiminde, bazen de âlimlerin 

himayesinde, Müslümanların din eğitimi, Kur'an’ın öğretilmesi ve yayılması için 

çalışmalar devam ediyordu. Ancak 1757’de Palaşi savaşında323 Nevab Siracüddevle'nin 

yenilgisi ve Bengal-Bihar'ın Orissa eyaletindeki Doğu Hindistan Şirketi'nin hakimiyeti 

Müslümanlara sadece siyasi ve ekonomik sıkıntılar getirmedi; aynı zamanda dini hayatı 

da etkiledi. Müslüman okulları, medreseleri, hükümetin himayesinden yoksun bırakıldı 

ve bölgede batı düşünce dünyasına yaslanan okul-kolejler kuruldu. Müslümanlar, din 

âlimlerin İngilizce eğitimin yasak olduğunu söylemesi nedeniyle ya da İngilizce eğitim 

alan Hindu gençlerin İslam dinini hor görmesi nedeniyle modern eğitiminden uzak 

kaldılar. Bu arada, devlet yönetiminde Farsça yerine İngilizce benimsenmeye başlayınca 

hükümet işlerinden de mahrum bırakıldılar.  

Müslümanların devlet düzeyine düşmesinden sonra fırsatçı Hıristiyan 

misyonerler, Müslümanların kültürel, sosyal ve ekonomik hayatta etkilediği gibi dini 

inançlarına da çeşitli şekillerde saldırmaya başladılar. Misyonerlik faaliyetleri İslam'a ve 

Kur'an’a karşı hızla yayılmaya başladı. Bunlar arasında Baptist misyoner lideri, doğu 

ilişkiler bilimci William Carey öncü kişilerdendi. William Carey kendi dinini vaaz 

ederken Kur'an’ı bilmeyen Müslümanlara, Müslümanların İslam'a olan güvenini ve 

 

323 Plassey Muharebesi, 23 Haziran 1757 yılındaki muharebe. Muharebe yedi yıl savaşları kapsamında 

yapılmıştır. Muharebe sonucunda Robert Clive önderliğindeki Britanyalıların Bengal navabı ve Fransız 

müttefiklerini yenmesi Doğu Hindistan Şirketi'nin Bengal'de kontrolü ele geçirmesini ve Hindistan'da 

önemli bir askeri ve siyasi güç haline gelmesini sağladı. Bengal Bölgesi Doğu Hindistan Şirketi tarafından 

ilhak edildi. 
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inancını azaltmak için şöyle sorular sorardı: " Kur'an’da ne yazıldığını biliyor musunuz?” 

Müslümanlar hayır deyince, nedenini sorardı. Müslümanlar da Kur'an’ın Arapça 

olduğunu ve Arapça bilmediklerini anlatırdı.  

Sıradan Müslümanların içinde bulunduğu kötü durumu gören âlimler çeşitli 

adımlar atıp İslam'ı şirk, hurafe ve misyonerlerin propagandasına karşı korumak için bir 

reform hareketi başlattılar. Bu hareketi başlatanlar, Hacı Şeriatullah (1764-1840)324, 

Mevlâna İmamüddin325 (1788-1859), Mevlâna Keramet Ali (1800-1873) idi. Amaçları, 

İslam'ın özgün öğretilerini, kararlılığını ve özelliklerini geri getirmekti. Bu Mücahid 

âlimler halk arasında Tevhid ve Allah'ın Birliği üzerinde kendilerini kurmak için 

mücadele etmişler. Allah ve Reslü tarafından tanıtılmayan tüm yerel ritüelleri 'şirk' olarak 

reddedip İslam'ın zorunlu dini görevlerinin yerine getirilmesine özel vurgu yapmışlar. 

İngiliz- Hindu işgali altındaki Bengal-Hindistan alt kıtasındaki özgürlük mücadelesinin 

veya cihat hareketinin öncülerindendir.  

Arapça ve Farsça ağırlıklı olan İslami eğitim, Kur'an kursu ve medreselerin 

azaltılması ve İngilizce okul kolejlerine müslümanların katılmamalarından dolayı İngiliz 

sömürge döneminde Müslümanlar geride kaldı. Bu nedenle, bir zamanlar, bu ülkenin en 

eğitimli ve bilgili insanları olanlar eğitim öğretimden uzaklaşmaya başladı. Yine bu 

sebeple kamuoyunda çok beklenti olmasına rağmen Kur'an’ı ana dillerine çevirme gibi 

bir işe başlamak mümkün olmadı. Öte yandan, matbaa kullanımı başlayınca Farsça ve 

Urduca kitaplar yayınlamaya başladıysa da sıradan Müslümanlar yine eğitimden uzak 

kaldılar.  

Bengal bölgesinde bu siyasi değişimlerin iyi bir tarafı vardı. Sömürgeciler 

sömürme işini kolaylaştırmak için 1777 'de Bengal baskı / yayın sistemini başlattılar. 

Şirketin inisiyatifiyle Bengalce dilbilgisi ve daha sonra Bengalce sözlük ortaya çıktı.326 

İngilizlerin yasalarının Bengalceye çevrilmesiyle nesir tanıtılmaya başlandı. Fen ve sair 

bilimlere dair çeşitli Bengalce kitaplar yayınlanmaya başladı.  On dokuzuncu yüzyılın 

başında Srirampur Misyon ve Fort William koleji kurulduktan sonra Kolejin Bengalce ve 

 

324 MA Khan, History of the Fara'idi Movement, Dhaka, 1984; MA Halim, (MS) Haji Shariatullah 

(Bengali), ASB Collection, Dhaka; Durr-i-Muhammad, Faraizi Puthi in Bengali, ASB Collection, Dhaka. 

http://en.banglapedia.org/index.php/Shariatullah,_Haji. Erişim tarihi 09.03.2020.  

325 Maulana A.S.M. Atahar Uddin Mollah, Gazi Maulana Imamuddin Bengali, Medina Publications, 

Bangladesh. 

326 Mofahhar Hosain Han, 1997, s.23. 

http://en.banglapedia.org/index.php/Shariatullah,_Haji
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Sanskritçe profesörü William Carey (1761-1834), öğrenciler için Bengalce kitaplar yazıp 

ya da yazdırıp ve kendi kutsal kitabı olan İncil'i Bengalceye tercüme edip bir yandan 

Bengal nesrini bir temel üzerinde kurdu diğer yandan misyoner faaliyetlerini daha da 

hızlandırmıştı. Öte yandan, bir Hintçe profesörü olan John Gilchrist kendi kurduğu 

Hindustani Yayınları aracılığıyla çok sayıda Arapça, Urduca ve Farsça kitap yayınladı. 

İngilizlar tarafından 1777’de Hindistan’ın Kalküta’da baskı sistemi kurulmuş 

olmasına rağmen, Bangali baskı sistemi ancak 1815'te kurulmuştu. Bengal Müslümanlar 

arasında öncü olan Münşi Hidayetullah ve Hooglinin yerlisi Münşi Seyid Abdullah 

1820’lerde bu alanda çalışmalara başladı. 1823 yılında Şah Abdul Kadir tarafından 

yapılan Mudih-ul- Kur'an isimli Urduca çeviri ve tefsiri ilk olarak Kalküta’da 

basmıştır.327  

Bu dönemde eğitim gören Hindular ve Müslümanlar Farsçayı Bengalceden ve 

Sanskritçeden daha fazla biliyorlardı. Sümürge dönemi başlayınca Farsça yerine İngilizce 

kullanılmaya başlandığında, çeşitli gazetelerin Hindu editörleri bile Farsçanın 

İngilizceden daha fazla kullanılmasını savunmuştu. Müslümanlar yeni kurulan kolejlerde 

okumayı reddettikleri için Bengalce dil eğitiminden de mahrum kaldılar.  

 Kur'an-ı Kerim’i Bengalce'ye Çevirmeye Yönelik İlk Girişim  

Daha önce anlattığımız gibi çeşitli sebeplerden dolayı Bengalce konuşan âlimler 

Bengalce yazmadan, Arapça, Farsça ve Urduca kitap yazmak daha güvenli olarak 

düşündükleri için Müslüman topluluğu Kur'an’ı Bengalce’ye çevirme arzusunu da 

içlerinde taşıyorlardı. Bu sırada Şah Muhammad Sagir (MS 1369-1410) Yusuf Zulekha 

şiirinde Yusuf Suresi'nin anlamını çevirmişti. Kalküta, Mirzapur'daki Patovar bahçesinin 

bir sakini olan Ekber Ali, Kur'an-ı Kerim'in son cüzü olan Amme cüzünü tercüme etmişti.  

Ekber Ali'nin "Tarjama Amsıpara" adlı kitabının bir kopyacısı olan Abdullah Kha, 

Khulna bölgesindeki Bahiridia köyünün bir sakinidir. Profesör Ali Ahmet’in gözetiminde 

Dhakanın Bengalce gelişme merkezinde– nadir bulunan el yazmasıyla olan kitap 

koleksiyoncusu olarak çalıştı. Neyse ki, Ali Ahmet kitabı keşfetti. Arafat'ın editörü Abdur 

Rahman, Profesör Ali Ahmed’in yakın arkadaş idi. Kitabı Ali Ahmed'in yanında buldu 

 

327 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 23. 
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ve nadir bir keşif olarak kendi dergisinde bu kitap tanıtımını yazdı. Daha sonra kendi rolü 

ile birlikte 1971’de kendisi bir giriş yazarak kitabın bir kopyasını yayınlamıştı.328 

Bu son derece nadir kitabın koleksiyoncusu Abdullah, Bengalce Dili Kalkınma 

Kuruluna hediye verdi. Kitap şu anda Bengal Akademisi'nde korunmaktadır. Ne yazık ki 

kitabın tam metni mevcut değildir. Bir giriş ve ilk 64 sayfası mevcuttur. Bu kitapçıkta 

Fatiha Suresi'nden Fecr Suresi'nin 9. ayetine kadar olan kısım vardır. 

“Tercüme Amseparanın’ yayıncı “Ahmedi basın”ın kurucusu Seyid Abdullah 

Kalkütanın Fort Wiliam kolejin Monşi Seyid Bahadır Ali’nin oğludur. Seyid Bahadır Ali, 

Delhi’nin yakınında yer alan Tehomoni adlı yerden Kalküta’ya gelip Huglinin 

Srirampurd’a yerleşti. Onun oğlu Seyid Abdullah önce Hoogli'de ve daha sonra 

Kalküta'da “Ahmedi Press” adlı bir basımevi kurmuştu. Seyid Abdullah, Seyid Ahmed 

Şehid (1786-1831)’in öğrencisiydi. Seyid Ahmed Şehid, 1822-1823 yıllarında hac 

seferine çıkarken yedi yüz öğrencisiyle birlikte çıkmıştı. O zaman kendi talebelere cihat 

mesajını duyurmak için Arapça ve Farsçanın yerinde anadili olan Hintçe kitap yazıp 

yayınlanmak için talimat vermişti. Bu işi yürütmesi için Hoogli’de Seyid Abdullah’ı ve 

Bordhoma’da Bilayet Ali'yi görevlendirdi. Hoogli’de kurulan bu basımevi, sayısız 

Arapça, Farsça ve Urduca kitap yayınlamıştı. Kur'an’ın Urduca çevirmeni Şah Abdul 

Kadir (1753-1854)329, Seyid Ahmed Şevah'ın ustasıydı. Seyid Ahmed Şahid, Seyid 

Abdullah’a öncelikli olarak Şah Abdul Kadir'in Mudhi Kur'an’ın’ı yayınlama talimatı 

vermişti. Bir el kitabı şeklinde yayınlanan bu çevirinin bir kopyası Seyid Ahmed Şahid'in 

arkadaşı, Seyid Ali’deydi. Seyid Abdullah da bu hacca katılmıştı. Hac sırasında 

Mekke'deyken kendisi kopyasını çıkararak Kalküta'ya getirdi. Bu kopyaya dayanarak 

1829 yılında Kalküta'da Mudhi Kur'an kitabını yayınladı. 1829’deki ilk baskıdan sonra 

birkaç baskısı daha yapılmıştır. Muhtemelen bunun bir kopyasını ayarlayarak Ekber Ali 

Şah Abdül Kadir'in Urduca çevirisinden 30. cüzü Bengalce şiirine çevirmiştir.”330 

Amiruddin Başunia 

Bangladeş’in Chittagong bölgedeki eski bir yazarı olan Abdul Karim Sahitya 

Bisharad (1871-1953), Bangla Prachin Pothir biboron, (Bengalce Antik Pothi’nin 

 

328 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 26 

329 https://www.wafilife.com/shop/books/tafsire-mujihul-quran-1/ Erişim tarihi 09.03.2020. 

330 Mufakkar Hosain Han, 1997, s. 27. 
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Tanımı) adlı kitabında yakın tarihte Amiruddin Başunia ilk Bengalca Kur'an’ın son 

cüzünü çevirdiğini anlatmıştı. Şu anda çevrilmiş cüzün bir kopyası piyasada 

olmadığından dolayı Amiruddin Başunia hakkında dolaylı bilgilere sahibiz. 

Amiruddin Başunia’nın yayınlanan çevirisinin 1808/9 yılında yayınlandığı 

bilinmektedir. Amiruddin Başunia’nın çevirisi konusunu birçok yazar kaleme aldılar, 

bunlardan biri olan Hamid Ali adındaki bir yazar, 1909’da çeviri konusunu 

değerlendirdiği bir yazıda Amiruddin’in çevirisinin tam yüzyıl önce yanı 1808’de 

yapıldığından bahseder. Aslında Abdul Kerim (1871-1953) tarafından verilen bilgilere 

göre; Rangpurun Kakinanın Şeyh Fazlul Kerim’in yanında Amiruddin Başunia’nın 

yaptığı mealin son cüzünün tek bir kopyası vardı. Başunia'nın çevirisi, Ampara'nın 

Bengalce edebiyatına şiirsel çevirisiydi. 331 

Edebiyatçı Abdul Kerim ve Şeyh Fazıl Kerim'in yakın bir dostluğu vardı.  Şeyh 

Fazıl Kerim şöyle diyordu: “Bengalce basım Amsepara (30.cüz)’ın şiir olarak çevirisini 

buldum; 68 sayfalık bir kitap. Ancak kitabın hiçbir yerinde, kitabın baskı tarihi ve yazarın 

adı yoktu. Kitap çok değerlidir. Benzer türde yazılan kitaplar eski zamanlarda garip bir 

şeklinde Bengalce ve Arapça harflerle basılmış. Her ayetin şiir şeklinde ayrı bir çevirisi 

vardır.” 332 

 Şeyh Fazıl Kerim, çevirmenin adı hakkında herhangi bir bilgi veremeyip sadece 

yazar "Rangpur'dan büyük bir mahajan (büyük adam)” olduğundan bahseder. Çünkü 

kitapta Rangpur’da kullanılan çok fazla kelime yer alıyordu.  Ancak 1909'da Hamid Ali, 

kitabın yazarının Amiruddin Başunia olduğunu iddia etti. Kitap ahşap harflerle mi yoksa 

taş harflerle mi basıldığı konusunda tartışmalar vardı; ancak burada tartışılacak konu 

kitapta yer alan yazılı çevirilerdi. Maalesef bu konuda pek bilgi bulunmamıştır.  

Amiruddin Başunia çevirisini 1808/9’da yapsa da kitabı 1866’dan sonra 

basılmıştı. Kur'ân'ın en çok otuzuncu ve otuz dokuzuncu cüzleri tercüme edilmiştir. 

Âlimler, bu sureler çok kısa olduğu ve namazda okunduğu için bu cüzleri tercüme 

ediyorlardı. Bu yüzden İslam ülkelerindeki Müslüman bilginler Kur'an’ı tercüme etmede 

Ampara'ya333 öncelik vermişlerdir. Urducada otuzuncu cüzün çok sayıda çevirisi ve 

 

331 Dr. Mohammad Abdul Adud, Bangla vaşai Kur’an chorcha; Othpotti o kromo Bikash, Al Kur’an 

İnternational Rechersh Academi, Dhaka, 2009, S. 95.  

332 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 29. 

333 Kur’an’ın 30. Cüzün yerel adı. 
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yorumu bulunmaktadır.  Benzer şekilde Türkçe, Endonezyalıca, Malayca, Svahili dili, 

Hausa gibi birçok dilde bu uygulama aynıdır. Belki de bu yüzden Ekber Ali ve Amiruddin 

Başunia gibi âlimler son cüzün çevirisine katkıda bulundular. Belki de zaman yeterli 

olsaydı, tüm Kur'an’ı çevirirlerdi.  

Golam Ekber Ali ve Amiruddin Başunia’dan sonra Rajendra Nath Mitra ve 

Girişçandra adlı Müslüman olmayan iki kişi öne çıkıp Kur'an çevirisini yapmıştı.  

Bunlardan Rajendra Nath Mitra, 1879’da Kur'an’ın ilk cüzünü çevirip Kalküta’daki 

Ayurbed Press’ten kendisi 16 sayfalık basmıştı. Çeviride olan hatalardan dolayı ilk bölüm 

basıldıktan sonra çevirmen bu işe devam etmemişti. 334 

 

 

334 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 33. 



 

 

II. BÖLÜM 

İNGİLİZ SÖMÜRGE ZAMANINDAKI KUR’AN ÇEVİRİLER 

2.1. Naimiddin (1832-1908) 

2.1.1. Doğum ve eğitim hayatı 

Arapça, Farsça, Bengalce, Urduca vb. dilleri bilen Naimuddin, 1832'de 

Bangladeş’in Mymensingh ilin Kortia Sabujgram'da (করটিয়া সবুজ গ্রা ) doğmuştu. Kendisi 

Murshidabad335, Allahabad336, Jonpur337, Gazipur, Delhi, Agra vb. yerlere ziyaret edip 

oradaki âlimlerden İslam hakkında önemli kitaplarını okuyarak derin bilgiler edinmişti.338 

Edebiyatçı, gazeteci, münazır, vaiz ve abid olarak adlandırılan Naimuddin 1908 de vefat 

etmişti. Oğlu Rükneddin Ahmed'in yayınladığı “şecerenamesi”ne göre Naimuddin’in 

sülale atası olan Şah Seyyid Muhammad Halid, Bağdat’tan Moğol İmparatoru 

Cihangir’in davetiyle Delhi’ye gelmiştir. Şah Seyyid Muhammad Halid’in beşinci sülale 

torunu Seyyid Muhammad Tahir öğretmenlik yapmak için Dhaka’ya gelmişti. Dhaka’da 

evlendikten sonra Manikganj'daki (il) Gala köyüne yerleşti. Daha sonra atalarının 

“Seyyid” unvanından istifa edip Tangail'den Nagarpur ilçesindeki Darakumulli, (দারা মুল্লী) 

Mirjapur ilçesinin Baniapara ve Tanganil’in Şürüc köyünde yaşamıştı.  

Çocukluğunda babasından ilk eğitimini aldıktan sonra 1245 (Bengal) yılında 

köyündeki ortaokul, sonra Dhaka'ya gidip sekiz yıl boyunca tanınmış bir alimin gözetimi 

altında Hadis, Tefsir, Fıkıh ve Mantık gibi konularda ilim tahsıl etmesinin yanı sıra 

Arapça, Farsça ve Urduca öğrenmişti. Daha sonra Murşidabad, Bihar, Elahabad, 

Cainnopur, Gazipur, Agra ve Delhi'ye gidip bu yerlerin ünlü âlimlerinden dersler alırken 

onun hocası kendisine “Alem-ud-Dahr” unvanını vermişti. Kendisi bir müddet Pabna 

 

335 Murshidabad, Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde bir kasabadır. Ganj Nehri'nin bir dağıtıcısı olan 

Hooghly Nehri'nin doğu kıyısında yer almaktadır. 

336 Resmen Prayagraj olarak bilinen ve ayrıca Ilahabad ve Prayag olarak da bilinen Allahabad, Hindistan'ın 

Uttar Pradesh eyaletinde bir metropoldür. 

337 Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki Jaunpur bölgesinde bir şehir ve belediye kuruludur. 

338 Abdul Hay, Soyed Ali Ahsan, 2010, s 118. 

https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/m%C3%BCnaz%C4%B1r
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ilinde kayıt memuru ve kadı olarak çalıştıktan sonra 1297 (Bangla) da 41 yaşındayken 

kendi köyüne dönmüştü.339 

O zamanlar, Tangail'deki Hanefi ve Ehl-i Hadis cemaatleri arasında mezhepsel 

tartışmalar devam ederken Hanefi mezhebinden yana olan Korotia’nın zengin mülk sahibi 

Sadat Ali Han Ponni’nin teşviki ile Hanefi mezhebini savunarak bazı kitaplar yazdı. Sadat 

Ali’nin vefattan sonra oğlu Muhammad Ali Han Panni de Maulvi Naimuddin'i yardım 

etmeye devam etmişti.  Naimuddin’in yazdığı kitapları ve Ahbarı İslamiya adlı bir dergiyi 

yayınlaması için 'Mahmudia Yayın' adlı bir basın kurulmuştu.  

2.1.2. Kur'an çevirisi ve diğer eserleri 

Naimuddin, Kur'an-ı Kerim'in çevirisi dahil olmak üzere İslam ve Kur'an ile ilgili 

otuz tane kitap yazmıştı. Brahma rahibi Girişçandra Şen’in Kur'an çevirisinden sonra 

Mevlâna Naimuddin (1832-1908) de Kur'an’ı çevirmeye başladı. Kendisi daha önceden 

dini konularla ilgili çeşitli kitaplar yazmıştı. Bu konuda islam hukuk ile alakalı 

Müslümanlar arasında sevinçle karşılanan Bengalce onun ilk kitabı Zubdatu Masail 

1873’te yayınlanmıştı340. Fıkıh kitabı olan Şarhe Vekaya, Hidaya, Kazıhan, camiyar 

Rumuz, Kamuz Fetva-ı Alamgiri, Dairul Muhtar vb. kitaplardan istifade edip yazılan 

fıkıh kitaplarında yer almaktadır. 341 

Zobdatul Masail dışında, Fetava Alamgiri 1. Cilt (1884), 2. cilt (1887), 3. cilt 

(1889), 4.cilt (1892), Kelimetul Küfür (1890). Akir Zuhor (1892), Siratul Müstakim 

(1893), Tarabih (1894), Vitir 1894), Adillai Hanefiya (1894), Mevlid Şerif 1895, Rafa 

yadayn (1896), Dhormer Lathi 1903) kitapları yazılmıştı.342 

O zaman Arapça ve Farsça kitaplar bulunuyorsa da kamuda anadilde yazılan dini 

kitap konusunda beklentiler devam ediyordu. Bengalce yazılan kitaplar da vardı, ancak o 

zamanlar Bengal yayın sisteminin kısıtlı olması sebebiyle âlimler de bu konuda 

kısıtlanıyordu. O zaman âlimler Arapça, Urduca ve Farsça kitap okuma yazmayı çok 

severdi. Çünkü İngiliz yönetim, eğitim sistemini değiştirip İngilizce ve Bengalceyi temel 

 

339 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 55. 

340 Abdul Hay, Soyed Ali Ahsan, Bangla Sahitter İtibritto, Ahmad publishing House, 11. Baskı, 2010, S. 

118.  

341 A.g.e. s. 119. 

342 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 55. 
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alarak kendilerine göre düzenlemeler yaptıkları için, âlimler İngilizce ve Bengalce okuma 

yazma hususunda temkinli davranmak zorunda kalmışlardı. Hatta çoğu yerde bu dilleri 

yasaklamışlardı. Diğer taraftan İngilizler ve Hindular, Müslümanların bu konudan uzak 

durmasını fırsat bilerek İslam konusunda kitap yazmaya başlayınca Korotıya’nın ( করাটিয়া) 

zengin mülk sahibi Hafiz Mahmud Ali Han Müslümanları Bengalcede düzgün bir çeviri 

yapmayı teşvik etmişti. Onun teşvikiyle Müslümanlar çeviri işini ele aldılar.  

Kur'an-ı Kerim'i Bengalce çevirerek cüz olarak 1887’de basılmıştı. Bengalce 

çeviride her ayetin Arapçasının altında Bengalce tercümesi ve kısa bir tefsiri verilerek 

basılmıştır. 1887’de basılan çevirinin ilk cildinin sayfa sayısı 48, ikinci cildi 1888’de 96 

sayfa, Çevirinin üçüncü cildi 112 sayfa ile 1890'da yayınlandı. Bu üç ciltte Fatiha 

suresiyle Bakara’nın 54. ayetine kadar çevrilmişti. Ancak bazı yayın hatalarıyla birlikte 

çeviri dilinde eksikler ortaya çıktığında yayını durdurup dağıtılan kopyaları geri 

toplanmıştır. Çeviriler üzerine çalışılıp düzenledikten sonra tekrar basılmıştı.343 

Ancak çevirinin gözden geçirilmiş baskısında Fatiha suresi ve Bakara suresi 202 

ayetin başında yer almaktadır. İkinci cilt, Bakara suresinin 203 ayetten- Nisa suresinin 

76. ayetine kadar devam edip miladi 1892, Hicri 1309, ve Bangla1299 yılda basılmış. 

İkinci cildin yayınlanmasından sonra otuzuncu cüzün surelerinin kısa olması ve 

bu surelerin daha ziyade namazda okunması nedeniyle Hafız Mahmud Ali Han, 

çevirmenden kalan cüzleri erteleyip otuzuncu cüzü çevirmesini rica etmişti. Mahmud Ali 

Han Ponninin bu tavsiyesini çevirmen uygun görünce baştan Kur'an çevirisine ara verip, 

son cüzün çevirisini dipnotlarla beraber 1300 Bengal (M.S.1893) yılının Srabon (Nisan) 

ayında baskısı tamamlandı.344 

1905 senesinde ikinci baskıda şair Müzemmil Hoq ve Bilgin Riajceddin Meşhedi 

birinci ve ikinci cildin çeviri dilini düzenleyince çevirmen hataların asgari seviyeye 

ineceğini ümit etmişti. Amme cüzünü çevirdikten sonra Naimuddin, Kur'an’ı yarım 

bırakıp ertelediği yerden çevirmeye devam edip bir sene içerisinde Nisa suresinin 77. 

ayetinden Maide suresinin 120. ayetine kadar çevirip, “Üçüncü Cild” olarak adlandırıp 

1894’da Karatiya’dan basmıştı. 

 

343 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 57. 

344 A.g.e. s. 58.  
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Bengal mit kültüründe Yusuf Züleyha kıssası çok meşhurdu. Ancak doğru 

kaynaktan yayılmadığı için yalan yanlış bilgiler ve bir peygamber için uygun olmayan 

ifadeler içermekteydi. O yüzden Naimuddin, Yusuf suresini çevirip altına gerekli notlarla 

birlikte tefsirini de yazdı. Bu çeviri 1895’te Mahmudiya Yayınevinden Mir Athar Ali 

tarafından yayınlandı. Bengal dini kültüründe insanlar günlük olarak “penca sura” yani 

Yasin, er-Rahman, Mülk, Müzzemmil ve Dahar surelerini okurdu. Bu surelerin yüzünden 

okunmasının yanında, manalarını bilerek okunmasının daha faydalı olacağı düşüncesiyle, 

bu beş sureyi de çevirip dipnot ve tefsirleriyle birlikte yayınladı.  

Bu arada Mevlid-i Şerif (1895) Rafa -Yadayn (1896), Esbate Akherozzohar (1897), 

Buhari Şerif, Cilt I. (1898), Bekhari Şerif, 2. Cilt (1898) Dhormer Lathi (1903) ve 

Adillaye Hanefiye (1904) kitaplarını yayınladı.345 

Nimuddin, Mahmud Ali’nin vefatından sonra tercüme işine ara verip Kortaya'dan 

ayrılıp Kalküta'ya gidip kısa bir süre sonra Jalpaiguri’nin zenginlerinden Han Bahadır 

Molvi Rahim Bakş'ın sempatisini ve himayesini kazanıp Kur'an'ı çevirmek ve basmak 

için yeniden bir girişimde bulundu.346 1908’de çevirisinin sekizinci ve dokuzuncu cüzünü 

yayınladı. Onuncu cüzün çevirisi bitmeden 23 Kasım 1908’de vefat etti.  Naimuddin’in 

vefatından sonra oğlu Kasımuddin Ahmed ve Fahruddin Ahmed çeviriye devam etmeye 

karar verip, bir seneden az bir zamanda on birinci cüzden yirmi üçüncü cüze kadar 

çeviriyi yayınladı. Naimuddin yirmi iki yıl içinde (1887-1908) on ya da on bir cüze kadar 

çevirirken, oğullarının bir yıldan az bir süre içerisinde on birinci cüzden yirmi üçüncü 

cüze kadar tercüme etmesi bir muamma oluşturmuştur. Not ve açıklamalarla birlikte bir 

cüzü çevirmek, basmak ve yayınlamak uzun zaman alırken on iki cüzü çevirip basmak 

sadece altı ayda nasıl mümkün olmuştur?  

“Birçok bilgin Naimuddin'in çevirisi hakkında bazı yorumlar yapmıştı. Bunlardan 

Muhammad Mansur Uddin şöyle yazdı: Kendisi bu çeviriyi baştan yirmi üçüncü cüzü 

kadar bitirdikten sonra rahmetli oldu. Ölmeden Kur'an’ın son cüzü ve pance sure ile 

birlikte baştan 23. cüze kadar çevirmişti. Ancak diğer cüzleri basma fırsatı olmamıştı ve 

oğulları kalan cüzleri sonradan basmıştı.” 347 

 

345 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 59. 

346 Abdul Hay, Soyed Ali Ahsan, Bangla Sahitter İtibritto, Ahmad publishing House, 11. Baskı, 2010, S 

119. 

347 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 61. 
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Bengalce konuşanların- Kur'an’ın manaları bilgilendirmek amacıyla Naimuddin 

çevirisini yapsa da daha önce Rajendranath Mitra (1879), Padri Taraçan Bandyopadhyay 

(1882) ve Girişçandra Şen (1881-1885) Kur'an’ı Bengalce'ye çevirdi. Müslüman olmayan 

çevirmenlerin bu çevirilerine "yasadışı uygulamalar ve cahil cesaret" diye yorumlayıp 

onların yapılan yanlış, yanıltıcı ve anlaşılmaz çevirilerle Bengal Müslümanları kendi 

dinlerinden uzaklaşırken, Naimuddin’in Kur'an çevirisi öne çıkmıştı. Dünyanın farklı 

dillerindeki çeviriler, açıklamalar incelendiğinde görüyoruz ki, bazı çevirmen ve 

yorumcular, önce seleflerinin çalışmalarını inceler, bu çalışmalardaki hata ve eksikleri 

bulur ve kendi çalışmalarının kusursuz olduğunu iddia eder.  Ancak Naimuddin, daha 

önceki gayrimüslimlerin, çağdaşlarının veya seleflerinin çevirilerini eleştirmeden kendi 

çabasını ortaya koymuştu. Naimuddin kendini İslam'a adamış dindar bir Müslüman 

olarak İslam ve Müslümanları güçlü bir temelin üzerinde inşa etmek amacıyla çeviri 

yapmıştı ve başarılı olmuştu. Ama ne yazık ki Naimuddin’in çevirisinin hiçbir kopyası 

piyasada kalmamıştı.  

2.3. Girişçandra Şen ve Çevirisi (1834-1910) 

2.3.1. Girişçandra’nın doğuma ve büyüme: 

Girişçandra Şen Narşingdi (নরমসংদী) ilin Panchdona (পাাঁচশদানা) köyünde 1834 de 

doğmuş. Girişçandra Şen'nın babası Madhavaram Şen ve büyükbabası Rammohun Şen'di. 

Girişçandra'nın üç erkek kardeşi vardı. İlk eğitimini tamamladıktan sonra Girişçandra, 

Dhaka'daki Pogoj Okulunda মপাশগাজ সু্কি orta okul eğitimini başlasa da okulu uzun 

sürmemişti. Okulu bırakmasının nedeni ile ilgili bir olay anlatılır. Bir gün sınıfta, 

öğretmenin ödevini yapmadığı için sınıf arkadaşlarından birini dövdüğünü görüp 

kendisine de ödev için aynı davranışlarda bulunacağından korkmuştu. Bu nedenle 

okuldan kaçıp okul eğitimine son vermişti.348 Daha sonra Panchdona'daki পাাঁচশদানায় evine 

döndü. Komşu köy Shankhola'da (শানশখ্ািায়) Girişçandra, Krishna Çandra Ray adlı Farsça 

bilen çok tanınmış birisinden Farsça öğrenmeye başladı. Birkaç yıl içinde Farsça’da 

oldukça hâkim olmuştu. Giriş Çhandra, Mymensingh Savcı Yardımcısı ve Kazi Maulvi 

Abdul Karim den Rokkate Allami'yi okumuştu. 

 

348 Sambaru Chandra Mohanta, Girişçandra Şen, 

https://en.banglapedia.org/index.php/Sen,_Girish_Chandra, erişim tarihi 30.12.2020. 

https://en.banglapedia.org/index.php/Sen,_Girish_Chandra
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Girişçandra, 1876 de Arapça eğitim için Lucknow'ya349 িশক্ষ্মৌ gidip Brahmo 

Samaj'ın desteğiyle Arapça bilen Ehsan Ali'den Arapça gramer ve Diwan-i-Hafiz dersleri 

almıştı. Lucknow'dan Kalküta'ya döndüğünde, bir din adamından biraz daha din eğitimi 

görmüş. Daha sonra Dhaka'daki Nalgola'da (নিশগািায়) Mevlâna Alimuddin ile Arap tarihi 

ve edebiyatı okumuştu.350 

2.3.2. Dini ve iş hayatı 

Girişçandra Şen ilk başta bir Hindu idi. Daha sonra Keşab Çandra Şen’in (1838-

1884) teşvikiyle Brahmanizm'e geçti. Girişçandra'nın büyük babası Rammohon Ray, 

Farsça'yı iyi bildiği için Murşidabad Navab hükümetinin üst bürosuna atanmıştı. Bunu 

takiben, üç oğlu sadece Farsça öğrenmekle kalmadı, aynı zamanda Farsça yazma da 

ustalaştı. Bostan, Gülistan ve Pendname gibi kitapları rahatlıkla okudukları 

bildirilmektedir. 

Meslek hayatının ilk dönemlerinde, Mymensingh savcı vekili ofisinde bir kopyacı 

olarak çalışıyordu. Daha sonra kısa bir süre Mymensingh il okulunda öğretmenliğle 

beraber kendini gazetecilik ve edebiyata adamıştı. İlk aşamada Dhaka Yayıncılık'ta ঢাকা 

প্রকাশশ çalışıp yazılarını burada yayınlamıştı. Daha sonra Sulabh Samachar সুিভ স াচার ve 

Bangabandhu gazete'nin বঙ্গবনু্ধ পমত্রকা yardımcı editörü ve aylık Mahila'nın  ামসক  মহিা 

(1302) editörü oldu. 

Öğrenim hayatı boyunca Farsça ve Sanskritçe öğrendi. Keshab Chandra Sen 

মকশবচন্দ্র মসন ও ve Vijayakrishna Goswami'nin মবজয়কৃষ্ণ মগাস্বা ীর etkisi altında, 1871'de 

Hinduizmden Brahmanizm'e geçip misyonerlik amacıyla Kuzey Hindistan, Güney 

Hindistan ve Burma'ya gitmişti. Keshab Çandra Şen'in teşvik ve ilhamıyla kendisini 

İslami edebiyat arayışına adamıştı. Girişçandra'nın ünlü kitabı Tapasmala তাপস ািা 

(1880-1895), Şeyh Fariduddin Attar'ın Farsça dilinde yazılmış “Tazkiratul evliya” 

kitabının ışığında 96 evliya’nın biyografisidir. Mişkat Şerif'in neredeyse yarısının Hadis 

Öncesi Bölümü (1892) başlığı altında bir çevirisini yayınladı. Bir diğer önemli kitap 

Tattvaratnamala'dır তেরত্ন ািা (1906). Bu Şeyh Fariduddin Attar'ın Mantekuttayeb 

 

349 Kuzey Hindistan'da büyük bir şehir olan Lucknow, Uttar Pradesh eyaletinin başkentidir. 

350 Sambaru Chandra Mohanta, Girişçandra Şen, 

https://en.banglapedia.org/index.php/Sen,_Girish_Chandra, erişim tarihi 30.12.2020. 
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 ানশতকুত্তাশয়ব ve Mevlâna Celaleddin Rumi'nin Musnabi Sharif'in  সনবী শরীে ünlü Farsça 

kitaplarından derlenmiştir.351 

2.3.3. Brahma dinin vaizi girişçandra  

1865 Keşab Çandra Şen dinini tebliğ etmek için Mymensingh'e geldiğinde, bu 

şehirde hızlı bir şekilde Brahmanizm yayıldı352. Girişçandra Şen o zaman Brahma dini 

kabul eden Hindular arasındandır. Girişçandra sadece Brahma dinini kabul etmekle 

kalmamış, Brahma dinini yaymak için birçok fedakarlıklar da yapmıştı. Kur'an’ı 

Bengalceye çevirmesi ve İslami konularla ilgili kitap yazması da bu projenin bir 

parçasıdır.  

Brahman rahibi Keşab Çandra tüm dinlerin entegrasyonunun temelini 

oluşturduğuna inandığı Hinduizm, Budizm, Hıristiyanlık ve İslam dinlerini incelemek 

için dört vaiz seçmişti. Girişçandra önceden beri Farsça ve Urduca dilleri biliyordu.  Bu 

nedenle Girişçandra, İslam’ı ve İslam'ın ana dili olan Arapçayı öğrenerek İslami metinleri 

Bengalceye çevirmekle görevlendirildi. Böylece Gauragobinda Roy adlı diğer bir 

brahman Hindu dini, Pratap Chandra Majumdar Hırıstiyan dini, Agar Nath Gupta 

Buddist dini öğrenmek için rahibleri tarafından gürevlendirilmişti. 353Çok sevdiği rahibin 

bu emrine uymak için Girişçandra, Arapça öğrenmek maksadıyla Laknou şehrine gidip 

oradaki ünlü bilgin İhsan Ali’den yaklaşık bir yıl boyunca Arapça dil bilgisi dersleri aldı. 

Sonra bir süre Kalküta'da bir alimden Arapça öğrenip Dhaka'ya geldi. Nalgolalı Maulvi 

Alimuddin’den Arap tarihi ve Arap edebiyatı dersleri aldı.354 

2.3.4. Kur'an Çevirisi ve çeviri üzerinde değerlendirmeler  

Bengalcede Kur'an’ın ilk tam çevirisi 1885’te Brahman rahibi olan Girişçandra 

Şen tarafından yapılmıştır. Herhangi bir çeviri gibi Kur'an-ı Kerim'in çevirisinin son 

derece zor olduğunu her çevirmen kabul eder. Kur'an-ı Kerim çok hassas bir ilahi kitap 

olduğu için tercüman, Kur'an’ı çevirmeye başlamadan önce uzun süre hazırlanmak 

zorundadır. Daha önce Arapça bilmeyen Girişçandra Şen 1876’da Arapça öğrenmeye 

 

351 Sambaru Chandra Mohanta, Girişçandra Şen, 

https://en.banglapedia.org/index.php/Sen,_Girish_Chandra, erişim tarihi 30.12.2020. 

352 Kur’an Şerif, Girişçandra Şen, Dibbo Prokash, Dhaka, 2012, S. 1. 

353 A.g.e. s. 1. 

354 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 42. 
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başlayıp, 1881’de çeviri konusuna el attı. İlk olarak 1880'de Kur'an üzerine küçük bir 

dergi yayınladı. Daha sonra 1881'in sonunda Kur'an’ın ilk cildini çevirmeyi başardı. 

Arapça öğrenmeye başlamasından çeviriye kadar geçen süre sadece dört yıldır. Diğer 

taraftan çeviri işi de dört sene sürmüştü. 355 

İlk cildi Sahar Serpur'un Charu cihazında (bir baskı sistemi) Sritariniçaran Bisvas 

(শ্রীতাবরণীৈরণ ববশ্বাস) tarafından 1288 (Bengal)356 M.1882 senesinde basıldı. Basıldıktan sonra 

12 Aralık 1882 tarihinde bir kopyası Yayın Ofisi memuruna teslim edildi. Çeviri kitabının 

girişinde şöyle bir yazı vardır: “Kur'an Şerif / Birinci cilt / Asıl Kur'an’dan çevrilen/ 

‘Tefsir Hüseyni’ ve Şah Abdul Kadir’in ‘Tefsir’inden notları yazılmış. ‘Allah'tan başka 

tanrı yoktur, Muhammad onun elçisi ve kuludur.’ Sahar Sarpur/ Charu cihazı, 

Sritariniçaran Bişşaş tarafından basılmıştır/ 1288/”357 

O zaman Şerpur’daki basma makinesi kapsayıcı olmadığı için ve çeviri sırasında 

yaşadığı il Mymensingh'ten Şerpur'a yolculuk kolay olmadığı için Şerpur çaru'dan 

(basımevinden) Baskısını geri alıp Kalküta'daki Sriram Şarvaşşa Bhattaçarca’nın Bidhan 

Candra adlı basımevine teslim edip oradan yayınlamıştı. İkinci cilt ise aynı yerden basıldı 

ve yayınlandı. Girişçandra Şen, baskıyı kolaylaştırmak için çeviriyi ayda bir cüz olarak 

çevirmeye planlamışken gerçekte Aralık 1881-Şubat 1883 arasında çevirinin yalnızca 

üçte birini tamamlamak mümkün oldu. Bu çevirinin birinci cilt 1881’de Fatiha 

Suresi’nden Tevbe Suresi'nin sonuna kadar yer alarak 1-384 sayfalar arasında basılmıştır.  

İkinci cilt ise Mayıs 1884'te Yunus Suresinden El Naml'a kadar çevirinin 385-760 

sayfaylarda yer alarak tamamlamıştı. Üçüncü cilt ise Kasas Suresi'nden Nas Suresi'ne 

kadar toplam 87 süresini kapsayan çevirinin son kismi 1885'in ortasında 761-1201 

sayfaya kadar yer almıştı. Bu beyanat, Girişçandra’nın çevirisinin 1881’den 1885’ in 

ortasına kadar geçen dört yıl içinde ne kadar basıldığını ve yayınlandığını göstermektedir. 

Daha önce de belirtildiği gibi, çevirinin ilk kısmının ilk bölümü Şerpur'un matbaasında 

 

355 Abdul Hay, Soyed Ali Ahsan, 2010, S. 118. 

356 Bengalce yılının başlangıcı, Babür imparatoru Celaleddin Muhammed Ekber'in savunucu olduğu 1556 

yılına dayanıyor. Ekber aynı yıl, İkinci Panipat savaşında Adil Shah Shur'un generali Himu'yu yendi ve 

Delhi tahtına çıktı. Kral Ekber, saray astronomu Amir Fatullah Şirazi ile iş birliği içinde, kira tahsilatını 

kolaylaştırmak için 10 veya 11 Mart 1584'ten itibaren 'Tarikh-e-Elahi' adlı yeni bir yıllık hesaplama sistemi 

başlattı. Bu takvim, Bangladeş ve Hindistanın Batı Bengal, Assam ve Tripura'da kullanılmaktadır. 

Bangabda, Boishakh veya Baishakh'ın ilk ayının ilk gününde başlar. Bangabda, Gregoryen takviminden 

her zaman 593 yıl daha kısadır. https://en.banglapedia.org/index.php?title=Bangla_Calendar. 02.01.2020. 

357 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 35. 
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ve ilk kısmı ikinci bölümden üçüncü kısmı on ikinci bölüme kadar ki kısmı Kalküta 

Ramaşarbhaş Bhattaçarca’nın Bidhancantra yayınevinden basıldı. 

Fakat Brahman vaizi Giriş Şen, sık sık Kalküta dışına çıkardı; bu yüzden onun 

yokluğunda çevrilen yazılarda hata oluştuğu aşikardı.  Bu nedenle çevirisinde birçok 

yanlış vardır. “Basılı kitaptaki hataları düzelterek okuyucularına bu sefer ücretsiz olarak 

yollamıştır". Bu karara göre çevirmen, kitabının ilk kısmının on ikinci bölümünde, "Ciddi 

bir hata olması durumunda, yeniden basılacak,” der358. Bu basımın yayınlanmasından üç 

yıl sonra, çevirmen tekrar 1889’da revize edilmiş bir baskıyı yayına girmiştir.  

Kalküta'daki Debjontro Yayınevinde bu yayın üç sene sürdü.  Nihayet, 1892 yılında çokça 

reklamı yapılarak yayınlandı.359 Yine 1906'da çevirmen başka bir baskısına başladı.  

Üçüncü Baskı olarak adlandırılan bu baskı, Kalküta'daki K P Nath’a ait Mangal Ganj 

Press'ten yayınlandı.  Bu Aslında 1892’deki baskının kopyasıydı. 

Bu arada birçok Müslüman ve gayrimüslim Kur'an’ı çevirme işini ele aldılar.  

Müslümanların çevirisinde Kur'an’ın orijinal Arapça metni çevirisiyle bağlantılı olduğu 

için Müslümanlar arasında çeviri popüler olmuştu. Girişçandra'nın çevirisi neredeyse 

tarihin bir aşaması haline geldi. Ancak, Brahman bakış açısıyla tercüme edilen 

Girişçandra'nın çevirisini fark eden Brahman cemaati, tekrar basmaya çalıştı ve 1936’da 

Dördüncü Baskı başlıklı bu baskı, Sitanath Çetarcee (সীতানাথ চযাটারজী) tarafından 

basıldı. Bu baskıdan sonra 1977’de Dhaka’daki Jhinok Yayınlarının (মিনুক পুমিকা) 

sahibi Ruhul Emin Nizami’nin girişimiyle tekrar yayınlandı.360 

Kur'an-ı Kerim'in Bengalce'deki ilk çevirmeni Girişçandra Şen hakkında çok fazla 

çalışma yapıldı. Hayatı ve çalışmaları hakkında kitaplar yazıldı.  Bazıları onun Kur'an 

çevirisi hakkında yazdı ve neredeyse herkes çevirisini övdü. Çeviri toplu olarak 

yayınlanırken, okuyuculardan birçoğu ondan övgüyle bahsederken bazılar da eleştiri 

mektupları yazdı.  Çevirmen muhtemelen sadece çevirisinin övüldüğü mektupları ek 

kısmına aldı.  Ama eleştiri mektuplarından dikkatli bir şekilde kaçınıldı, çünkü aksi 

takdirde çevirisinin tanınırlığı olumsuz etkilenirdi.361   

 

358 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 35-37. 

359 Girişçandro şen, Kur’an Şerif, Kalküta:1936. Giriş.  

360 Giriş Çandra şen, 1977, s. 792. 

361 Mofahhar Hosain Han, 1997, S: 40. 
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Çeviri başladığında, bazı âlimler bunu aslına sadık, açık, gerçek ve mükemmel bir 

çeviri diye yorumlarken bazı âlimler Brahma dinin propagandası, taraflı, eksik çeviri diye 

eleştiride bulundu. Kur'an çevirisinin en saf ve aslına sadık şekilde yapılmasının şartı 

imandır. İslam'a ve Kur'an’a inanmayan tercüman, Kur'an çevirisinde saf ve sadık 

olamaz. İslam inancı, ilahiyat bilgisi ve Peygamber hadisleri bilinmedikçe, çevirmen 

Kur'an’ı çevirmeyi başaramaz.  Kur'an’ı doğru okuyamayan kimse Kur'an çevirisi 

hakkında bilgi sahibi olamaz. Telaffuzda küçük bir değişiklik veya kuralsız duraklamalar 

olursa, Kur'an ayetinin anlamında da anlamı bozan değişikliklere neden olabilir.  

Sağlıklı bir çeviri yapabilmek için çevirmenin ilgili iki dilde eşit derecede yetkin 

olması gerekir; çevirmenin hedef dildeki kelimelerden başka atasözlerini, deyimleri, dil 

bilgisini çok iyi bilmesi gerekir. Benzer şekilde, tercüme edilen dil için de aynı kurallar 

geçerlidir. Çeviride metnin tam anlamının çıkarılması gerekir. Çeviride metnin orijinal 

anlamını bozmadan çevirmek önemlidir.  Bunlar herhangi bir çevirinin temelidir. 

Dünyanın Farklı dillerde yapılan Kur'an’ın çevirilerinde, çevirmen ve çevirilerin 

tarihi gözden geçirilirse, uzun zaman boyunca Arapça eğitim aldıkları, Kur'an-ı Kerim 

tercümelerini ve tefsirleri okuduktan sonra Kur'an’ı çevirmeye başladıkları görülür. Ünlü 

Hausa alimi Şeyh Ebubekir Gumi, otuz yıl boyunca Kur'an’ı öğrenmiş, ders vermiş ve 

Kur'an’ı sözlü olarak Hausa diline çevirdikten sonra Eylül 1971’de Kur'an’ı yazılı olarak 

çevirmeye başlamıştır. Dokuz yıl bu çeviri üzerinde çalışıp 1979’da çeviriyi 

tamamlamıştır. Aynı şekilde Yusuf Ali kırk yıl, Muhammad Pickthall yaklaşık yirmi yıl, 

Arthur John Araberi yirmi iki yıl emek verdikten sonra İngilizce Kur'an çevirisini 

tamamladı.362 Mudahil Kur'ân-ı Kerim'in yazarı otuz yıllık çalışmanın sonunda çevirisini 

tamamlayabilmiştir.  Bu çalışma için hayatının kırk yılını itikafta geçirmiştir. 363 

Girişçandra, Kur'an’ın çevirisinin zorlukları ve karmaşıklığının farkında değildi. 

Bir de kendi isteğinden ziyade üstasının verdiği görevini yerine getirmek için az bir 

hazırlıkla işe başlamıştı. Çevirmen ayda birer cüzü çevirerek 30 ayda tamamen 

bitirebileceğini düşünüyordu. Ancak çeviri işinin tamamlanması dört yıl sürmüştü.  

Kur'an’ı bu kadar kısa sürede çevirebilmek nadir görülen bir olaydır. Bu bağlamda 

Girişçandra Şen başarısını hak etmiştir. Girişçandra'nın başka bir avantajı daha vardı. 

 

362 https://noblequran.com/Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali, & Muhammad Muhsin Khan, English 

translatıons of the Quran: The Noble Quran.Darussalam yayınevi. 

363 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 42 
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Arapça öğrenmeden önce Farsça ve Urducaya hâkim olduğu söylenmişti.  Brahmanizm’i 

tebliğ sırasında Kuzey ve Batı Hindistan'da ve Bangladeş'teki Dhaka, Chittagong, 

Brahmanbaria ve Sirajganj'da Urduca konuşuyordu. Bu nedenle Urducayı çok iyi bildiği 

anlaşılıyor. Girişçandra çeviri yaparken Şah Abdul Kadir ve Şah Rafiuddin’in Urduca 

Kur'an çevirilerine dayanarak çevirmişti. Arapçası az olmasına rağmen Farsça ve Urduca 

olan bilgileri çeviri ve yorum kullanımı için yardımcı olmuştu. Bu tür çeviri işlerde 

özellikle Kur'an çevirisinde Pragmatik terminoloji eksikliğini tamamlyabilmek çok 

önemlidir. Bu sıkıntı hem Bengalceda hem de İngilizce’de görünmektedir.  

William Carey Mukaddes Kitabı çevirirken böyle bir sıkıntı yaşamışken 1799’da 

İngiltere'ye mektup yazarak bu zorluklar hakkında bilgi vermişti. Girişçandra da bu tür 

zorluklarla karşılaşırken onun için bir zorluk daha vardı. Hıristiyanlıkta tek tanrıcılığa ek 

olarak teslis inancı da yaygındır.  Fakat İslam'da ve Kur'an’da bu tür fikirlere yer yoktur.  

Allah, İlah, Rab gibi Arapça kelimelerin Bengalcede eşanlamlısı olmaması nedeniyle 

Girişçandra bu kelimeleri “İşşar, Poromeşşor” (Tanrı) kullanarak çevirmişti.  

Bengalcede İşşar (Tanrı), kavramı 'çoktanrıcılık' ve birçok açıdan erkeklik, 

kadınlık vb. anlamlarına gelir. Ancak Kur'an şirke ve çok tanrıcılığa karşıdır.  İslam bu 

tür sapkın inançlar yüzünden gelmiştir. Urduca, Farsça ve Arapça bilmesine rağmen, 

Brahma dininin inancı muhtemelen Girişçandra'yı etkilemişti. Örneğin, Bakara suresinin 

65. ayetini çevirirken ُكونُوا  قَِرَدةً َخاِسِئین “siz morkot (ম ত ে) olursunuz”. Morkot (ম ত ে) Maymun 

demektir. 364Sanskritçe bilmeyen bir Müslüman, Brahma ve Şanskrit bu kelimenin 

manasının maymun olduğunu anlayamaz. 365 Maymun kelimenin Bengalcesi “Banor” 

বানর kullansaydı herkesin anlaması kolay olurdu. Girişçandra başka bir yerde   َوَمن َكاَن فَِقیًرا

بِاْلَمْعُروفِ   yoksullar ihtiyaç olduğu kadar yiyebilir” yerine “opiçler (অবপৈ)366 ihtiyaç“ فَْلیَأُْكْل 

olduğu kadar yiyebilir diye çevirdi.367” Bu çeviri esnasında, Jaşor'li Maulvi Aftab Uddin 

ve Ahmedullah adlı diğer bir alim Girişçandra'ya bu çeviride herkesin anlayabileceği 

şekilde kolay dilde çevirmek için tavsiyede bulunmuştu. Ancak Girişçandra bu önerileri 

kabul etmemiş. 

 

364 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 44 

365 Girişçandra Şen, Kur’an Şerif Onubad, Dibbo Prokash, 2008, s. 8. 

366 A.g.e. s. 68. 

367  Nisa 4/ 6.  
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Kur'an’ın 107. Ma’un suresinin   فذالك الذي بدع الیتیم   ayetin  çevirisinde Girişçandra'nın 

Arapça "Yatim" kelimesini " Evsiz "(মনরাশ্রয়)368 şeklinde çevirmesi gerçek anlamından 

uzak olduğu aşikardır. 

Girişçandra “Hümeze” suresinde الموقده  نار هللا   ayetinde “Nar-cehennem ateşi” 

kelimesini yorumlarken “bu cehennem dışarıda değil kalptadır,”369 diye yurum yaptı. 

Girişin inandığı Brahman dine göre burada yorum yaptığı için Kur'an’ın her yerde 

bahsettiği cehennem ateşine gerçek bir ateş değilmiş gibi yorum yapmayı cesaret etmiş 

olabilir.  

Kur'an’ın 106. Suresi olan Kureyş suresinde    البیت هذا  رب   -ayetin “beyt  فلیعبدوا 

(Kâbe)” kelimesinin anlamı olarak Hinduların mabet olan  মির370 “tapınak” kelimesiyle 

çevirmiş. “Tapınak” Hint alt kıtasında sadece Hinduların mabet olan yer anlamına gelir.  

Girişçandra'nın çevirisine objektif bir değerlendirme yerine Bengalcedeki ilk 

çeviri olarak çoğunluğu tarafından hoşgörü ile karşılaşırsa da Ghora Şal’ın Mia Fazlur 

Rahman ilk kez çeviri konusunda eleştiride bulundu. Kendisi bu çeviriyi ve Daha sonra 

Mevlâna Naimuddin’in yapılan Kur'an çevirisini okuyarak “Ahbare İslamiya” adlı bir 

dergide Girişçandra’nın çevirisi hakkında bir değerlendirmede bulundu. Eleştirisinde 

Girişçandra'nın çevirisine ilişkin şu görüşü ifade ediyordu: “Yaklaşık 3-4 yıl geçti. 

Girişçandra Şen tarafından çevrilmiş bir Bengalce Kur'an mealini gördük, ama bu çok 

eksik, belirsiz ve saf olmayan bir çeviriydi. Tecrübesiz gayrimüslim tarafından semavi 

bir kitabın çevirisi nasıl olursa öyle olmuştur.” Girişçandra, "Ben bu çeviriyi yapmadan 

önce, tüm Kur'an’ı ya da bir suresini baştan sonuna kadar okumadım. Çevirirken hangi 

bölümü çeviriyorsam onu okuyarak çevirdim, demişti.” 371  

Girişçandra’nın çeviri konusunda değerlendirmek için bu bilgi yeterli olabilir.  

Normalde hayat boyunca Arap dili, dini eğitim üzerine çalışarak ve her gün ciddi bir 

şekilde düzenli olarak okuyanlar için bile Kur'an’ın çeşitli yerlerinde çevirinin ne kadar 

zorlaştığı ortadayken Girişçandra'nın Arapçada yeteri kadar yetenek sahibi olmadan 

Kur'an’ı çevirmeye kalkması şaşırtıcıdır. Herhangi bir dilden bir kitap ya da bir yazı 

 

368 Giriş çhandra Şen, Kur’an Şerif, Nobo bıdhan yayın komitesi, Kalkütta, 1936, S.746. 

369 A.g.e. s.746. 

370 Giriş çhandra Şen, 1936, s.747. 

371 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 44. 
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çevirirken çevirmen bu dilde tam bilgi ve otoriteye sahip olmalıdır. Üstelik Kur'an’ı 

çevirmek için inanç da önemli bir rol alır. Çeviride asıl metnin anlam konusunda çok titiz 

davranılması gerekirken Girişçandra bu titizliği göstermemiştir. 

Kalküta Medresesi öğrencisi, ünlü vaiz, Bengal âlimlerinin en büyüklerinden olan 

Mevlâna Muhammad Ruhul Emin de Kur'an-ı Kerim'i çevirmişti.  Kendisi 1917 ve 

1918’de Kur'an’ın Ampara kısmını (son cüzüne) ait iki cilt çeviri ve tefsir yayınladı. Daha 

sonra 1925’te “Elif – Lam – Mim”, 1927’de “Sayakul” ve 1930 de “Tilkar–Rusul 

“cüzlerini çevirdi. “Amme” cüzünün üçüncü baskısı 1925'de yayınlandı. Mevlâna 

Muhammad Ruhul Emin Ampara surelerinin her birinde Girişçandra’nın yaptığı 

hatalarını ortaya çıkardı. Mevlâna Ruhul Emin, Amme cüzünün önsözünde, "bu çeviri, 

birçok yerde İslam'a aykırı olan Brahman inancına dair çok sayıda işaret 

barındırmaktadır. Kur'an-ı Kerim yanlış anlaşılırsa Müslümanların zihninde şeriat 

konusunda zafiyeti meydana gelebilir. 

Girişçandra Kur'an çevirisi gibi hadis kitabı olan Meşkat ‘in çevirisi de 1892’den 

1908’e kadar bölümler halinde yayınlamıştı. Daha sonra tüm çeviri iki cilt halinde 

yayınlandı. Hooghly'nin Badamba Medresesi’nde öğretmenlik yapan İsrail Karamci, 

Meşkat ‘in Çevirisinde Girişçandra’nın hadis yorumları ile ilgili Yanlışları başlıklı 

makalesinde ciddi eleştirilerde bulunmuştu.372 

Karamci'nin bu eleştirisi aslen. Girişçandra burada Cebrail (as) ve Şeytan 

konusundaki şüphesini belirtmiştir.  Ama biz hem Kur'an-ı Kerim hem de hadisler 

vasıtasıyla Cebrail ve Şeytanın gerçek varlıklar olduğunu bilmekteyiz. Giriş’in bu tavrına 

karşı yorum yapan Karamci, okurları Girişçandra'nın çevirdiği İslam Kitabı’nı okurken 

dikkatlı olmaları gerektiği konusunda uyarmıştı. Maulvi Aftabuddin, Maulvi 

Ahmedullah, Mia Fazlur Rahman, Muhammad Ruhul Emin ve Muhammad İsrail 

Karamci gibi âlimlerin öneri ve eleştirilerinden anlaşılan o ki hem dil yanlışlarından hem 

de dine aykırı düşüncelerinden dolayı Girişçandra’nın bu çevirisini Müslümanların 

okumasını onaylamaması gerekir. Muhtemelen bu yüzden âlimler Girişçandra’nın Kur'an 

çevirisini okumayı teşvik etmiyor.373  

Biz bütün çevirileri genel değerlendirirsek bazı çeviriler tevhide inanan ve İslam'a 

sadık Müslümanlar tarafından yapılan çevriler, İslam'ı sağlam bir temelde kurmak ve 

 

372 Mofahhar Hosain Han, 1997, s.  46 

373 A.g.e. s. 46. 
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Müslümanların inancını güçlendirmek amacıyla yapılmış olduğunu görmekteyiz. İkinci 

kısım ise bilgi vermek amaçlı tarafsızlığa sahip, entelektüel, araştırmacı çevirmenler 

tarafından olup son bir kısım ise propaganda amacıyla hem Müslümanlar hem de 

gayrimüslimler tarafından özel grupların yaptığı çevirileri görmekteyiz. Bu son kısım 

çevirinin örnekleri ise Marassi’nin Latin veya George Sell'in İngilizce çevirisi, 

Taracharan Bandyopadhyay (তারাচরণ বশিযাপাধ্যায়), Kiran Çandra Singh (মকরণচন্দ্র মসংহ, 

William Goldsack'in Bengalce çevirisi, Kādiyânilerin374 çeşitli dillerde yapılan 

çevirileridir. Brahman dinine hizmet amacıyla Girişçandra'nın söz konusu çevirisi de bu 

kategoride değerlendirilir. 

Navo bidhan375 (Brahma) topluluğunun başı Keşab Çandra Şen Hindularla birlikte 

Müslümanlar arasında da Brahmanizm’i yaymaya çalışmak konusunda kendi talebelerini 

teşvik etmiştir. Bu noktada Brahmanlar bazı yoksul Müslümanların gönlünü kazanmaya 

çalışıp bazı durumlarda başarı da elde etmişlerdir. Dhaka'daki Celaleddin adlı bir genç’in 

Brahma doktrinini benimsemesi bu durumun örneklerinden birisidir. Bir Müslümanın 

Brahmanizm’i benimsemesi olayında Kendisi bir konuşmasında Yüce Brahman'a şöyle 

dua etmişti: “Anne, kimsenin senin tahtına dokunmasına izin vermeyeceğiz. Evini 

Müslüman sepai’la (asker) koruyacağız.  Sen eşsiz, biçimsiz Brahman! Yaratılmış hiçbir 

varlığın seninle eşit sayılmasına izin vermeyeceğiz.”376 

 Hindular tanrılarını çeşitli isimlerle adlandırmıştı. Bu “anne” isimli tanrıların 

tahtanı korumaya "Müslüman Sepai" (asker) atabilmek için Müslüman gençlerin gönlünü 

de kazanmaları gerekiyordu. Müslümanların kutsal kitabını okumadan bu hedefe ulaşmak 

mümkün olmayacaktı. O yüzden Keşob Çondra Şen kendi öğrencisi olan Girişçandra 

Şen’i Müslümanların kitabını çevirmesi için görevlendirdi. 

Giriş, İslam toplumunda yetişmiş olmasına rağmen, Müslümanların gölgelesine 

temas ettiğinde kendini pislenmiş sayacak kadar Müslümanlardan nefret ediyordu. 

Girişçandra 1874’te Brahma dinine geçti ve 1880’de Bengal Çandra Rai tarafından resmi 

Brahma Kurulu üyesi olarak ilan edildi. Kendi açıklamasına göre: “Ben Brahma 

 

374 Ethem Ruhi Fığlalı, Kādiyânîlik, Https://İslamansiklopedisi.Org.Tr/Kadiyanilik Erişim Tarihi 

10.11.2020.  

375 Şen, Keshab Çandra (1838-1884) ondokuzuncu yüzyıl Bengalinin entelektüel ve Brahman lideridir. 

1880'inde 'Nabo Vidhan' adlı evrensel bir din kurdu. 

376 Mofahhar Hosain Han, 1997, s.  48. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/kadiyanilik%20erişim%20tarihi%2010
https://islamansiklopedisi.org.tr/kadiyanilik%20erişim%20tarihi%2010
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topluluğuna geçtikten sonra uzun zaman Müslümanların hazırladığı ekmeği bile 

tüketmedim” 377Derde. 

Girişçandra Şen Kur'an’ı çevirdiği sırada Müslümanlara olan nefretini gizledi. 

Otobiyografisinde kendi eğitimi hakkında bilgi verirken, Hindu öğrtmenleri saygıyla 

anırken Müslüman öğretmenlere “biri molla, biri münşi” gibi geçiştirici ifadeler 

kullanmıştır. Böyle ifadeler İslam’a ve Müslümanlara karşı duyduğu antipatiyi ortaya 

koymaktadır.378   

Girişçandra Kur'an’da çok sayıda yasa dışı uygulama ortaya koymaktadır. 

Genellikle kendisi kendi dinin bir Brahman'ıdır. Bir misyoner olarak bilinen bu 

Girişçandranın yaptığı çeviri kuralı aykırıdır.  Kendisi saf bir Brahman adamı olarak 

bilindiyse de onun çevirisi bu saflığa da aykırıdır. “Bu arada, Girişçandra tarafından 

tercüme edilen Kur'an’ın çeviri sırasında birçok Hindu Müslüman olduğunu ve çevirinin 

abonmanlığını yaptığı güvenilir kaynaklardan bilinmektedir. Ancak Girişçandranın 

çevirisini okuyarak bazı Hinduların Müslüman olması Girişin tamamen doğru çevirdiği 

anlamına gelmez.”379   

  

 

377 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 48 

378 Kur’an Şerif, Kalküta 1979, s. 17-18 

379 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 46 
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2.4. Mevlâna Abbas Ali (1859-1932) 

2.4.1. Doğum ve eğitim hayatı 

Bengalli Müslümanlar tarafından Kur'an’ın ilk tam çevirisi yapan Mevlâna Abbas 

Ali Çobbiş Pargana il’in Beşirhat Mohakuma’nın Çandipur köyünde 1859’da doğdu.380 

İlk okulda eğitim aldıktan sonra amcası Mevlâna Münir Uddin’den Arapça, Farsça ve 

Urduca öğrenip Tangail'deki Deldur'un Zomidar köyündeki medresede Mevlâna Abdur 

Rahman Kandahari’nin yanında on beş yıl Arap edebiyatı, Kur'an, Tefsir ve Hadis 

okumuştu. Eğitimini tamamladıktan sonra okuduğu medresede on beş yıl öğretmenlik 

yaptıktan sonra kendi köyündeki Çondipur Medresesinde öğretmen olarak çalışmasının 

yanı sıra Pargana, Jashor, Khulna, Hooghly, Hovdah, Burdoman vb. illerde dinin tebliği 

işlerle yoğunlaştı.381 

2.4.2. Çeviri çalışması ve eserleri 

İslam’ın tebliği ve öğretimi işleriyle uğraşırken Bengalcede İslam hakkında ciddi 

bir kitap eksikliği yaşadığından dolayı Maharram Utsav (bayramı) (1884), Mes’eleye 

Zaruriyye ve Tarikaye Nebebiyye (1895), Mofidul Ahnaf (1903), Fethüssam '(1904), 

Barkol Muvahhidin (1905), Fethül Azam (1909), Fethül Irak (1912), Fethül Misr (1912) 

gibi İslam'ın farklı yönlerine dair kitaplar yazmaya yoğunlaştı. Bunun dışında babası 

Müniruddin tarafından yapılan Manirul Hüda kitabını 1908’de yayınladı.  Abbas Ali, Ehli 

Hadis topluluğunun bir üyesi olarak Kalküta Çobbiş porgana ilinin Çandipur Tatibagan 

তামতবাগান 1. Hoklane de Ehli Hadis topluluğundan Hacı Abdullah’ın yayınevinde yayın 

yönetmeni olarak çalışırken Mafidul Ahnaf kitabı 1903’te bu yayınevi tarafından 

yayınlandı. Daha sonra bu yayınevinin adı Altafi Yayınevi olarak değiştirildi. 

Mevlâna Ekrem Han (1900) Kalküta Medresesindeki eğitimini tamamladıktan 

sonra Mevlâna Hacı Abdullah’ın yardımıyla bir gazete yayınlamaya çalıştı. Mevlâna 

Ekrem Han, Hacı Abdullah’ın sahibi olduğu Muhammad’i adlı aylık derginin editörü 

olarak atandı.  Münşı Kerim Bakş ile birlikte Mevlâna Abbas Ali derginin genel yayın 

yönetmeniydi. O zamana kadar Müslümanlar tarafından Kur'an’ın tam bir çevirisi ya da 

Bengalcede İslami kitaplar yeterli miktarda yapılmaması sebebiyle Mevlâna Abbas Ali 

bu eksikliğini hissediyordu.  Bu eksikliği çözmek için Mevlâna Abbas Ali bir çeviri 

 

380 Abdul Hay, Soyed Ali Ahsan, 2010, s. 119 

381 Mofahhar Hosain Han, 1997, s.  65. 
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yapmaya karar verip Mevlâna Ekrem Han ile birlikte Kur'an’ı çevirip ilk cildi 1905, ikinci 

cildi 1906 ve üçüncü cilt 1907 ‘de yayınlandı. 

Çeviri çalışmaları istikrarlı bir şekilde devam ederek, planlandığı gibi her cüz ayrı 

ayrı basılıyordu. Ancak üçüncü cüzün yayınlanmasından sonra yedinci cüze kadarki 

bölüm birlikte yayınlanıp kayıt müdürüne teslim edildi. 1905’ten 1907’ye kadar üç 

senede yedinci cüze kadar çevrilmişti. Bu cüzler British Kütüphanesinde mevcuttur. 382 

Mevlâna Abbas Ali de Naimuddin’le aynı gerekçe sebebiyle çevirisini durdurup 

son cüzü çevirmeye karar verip otuzuncu cüzü 1906’da yayınladı. Daha sonra 8. cüzden 

29. cüze kadar 1909’da yayınlanıp kayıt müdürlüğüne teslim edilmişti.    

Çevirisinin beşinci baskıda Kalküta 33 nolu benepokor sokakta olan Altafi 

press’ten Mohammad Nakibuddin tarafından 1937 de yayınlarken yayıncı şu ifadeyi 

kullanmıştı: “Şu an Bangla bölgede 40 milion Müslüman yaşamaktadır. Bengal dilinde 

dipnot ve açıklamalarla birlikte bunun kadar güzel bir çeviri piyasada olmamasına 

rağmen okuyucuların sayısı o kadar az ki, 28 yıl sonra bile bu çevirinin ancak beşinci 

baskı yayınlıyoruz.”383 

Bu çeviri devamlı olarak 6. baskıya girecek şekilde planlanmıştı ancak Ebul Fazıl 

Abdul Kerim (1914), Abdulhakim ve Ebul Hasan (1922-1938), Ekrem Han (1922-1960) 

ve Fazlur Rahim Çodri (1932) tarafından piyasada bir sürü çeviri ve tefsir çıkmaya 

başladığında sonraki baskı çıkmamıştı. Abbas Ali’nin çeviri yayınlarken her seferinde 

5000 kopyası basılıyordu. Bu o güne kadar basılan en çok basılan çeviriydi. 

2.5. Mevlâna Babür Ali (1874- 1946) 

 Mevlâna Babür Ali, 1874 Çabbiş Pargana ilinin Joynogor Baişhata köyünde 

Hanefi merkezli bir ailede doğdu. Babür Ali Hanefi merkezli bir ailede doğmuş olsa da 

Kalküta, Bihar ve Delhi'de yüksek eğitim aldıktan sonra kendini Ehli Hadis olarak 

tanıtmıştı. Muhtemelen Mevlâna Babür Ali, ilk yıllarda Mevlâna Abbas Ali ve Kerim 

Bakş’ın yardımcısı olarak Altafi Press'te çalışıyordu. Onun iki kitabı: Khotaba (1911) ve 

Siyanatul Müminin fi reddi Sa’ikatol Müslemeen (1917) Altafi Press'ten basıldı. 

 

382 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 67. 

383 A.g.e. s. 70. 
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Mevlâna Babür Ali daha sonra Encümeni Ehli Hadis ile sıkı temasa geçince, 

Encümeni Ehli Hadis’in aylık dergisinin ilk editörü olarak atanmıştı. Babür Ali Editör 

olarak 1928’de bu dergiyi haftalık olarak çıkarmasının yanı sıra Kur'an-ı Kerim’in 

çevirisini ve tefsirini yazmaya başlamıştı. Ancak 1930’da Maniruddin Enveri, onun 

yerine editör olarak atandığında, dergideki çalışmalarından uzaklaştı. Muhtemelen Babür 

Ali kediliğinden Ehli Hadisteki kariyerinden emekliye ayrılıp hayatının sonuna kadar 

kendi köyünde sessizce yaşamaya başladı ve onun çevirisi yayınlanmamıştı.384 

2.6. Han Bahadır Taslimüddin Ahmed (1852-1927) 

Han Bahadır Teslimüddin Ahmed 1852’de Hindistan Batı Bengal’deki 

Darjeeling’de385 doğdu.  Babasının adı Munşi Tarikulla idi. Darjeeling bölgesindeki 

Çandan Nogor köyünde eğitim hayatına başlayıp Rangpur’daki District okulunda lise, 

Presidency Kolej'inde hukuk eğitimi alarak 1882’de mezun oldu. Purnia (পুবণতয়া), 

Darjeeling (দাবজত বলং) ve Jalpaiguri'de (জলপাইগুবড়) avukat olarak bir süre çalıştıktan sonra, 

1889’da Rangpur'da çalışmaya başladı. 1927’de Han Bahadır Teslimüddin Ahmed 75 

yaşındayken vefat etti.386 

Teslimüddin, Rangpur'daki daimî ikametinin başlangıcından itibaren Kur'an-ı 

Kerim'in Bengalce tercümesine planlayıp baştan Kitap olarak yayına girmeden Kur'an 

surelerinin çevirilerini çeşitli dergilerde yayınlamaya başlamıştı. Teslimüddin’in ilk 

çevirisinin İslam Tebliği dergisinde 1891’de ve çevirisinin çeşitli sureleri aylık Navnur 

(নবনুর) ve Basna (বাসনা) dergilerinde yayınlanmıştı. Böylece çevirisinin yayınlanması 1908 

yılına kadar çeşitli gazete ve dergilerde devam etti.  

Teslimüddin’in çevirisi başlama ve tamamlama konusunda ayrı yorumlar 

bulunmaktayız. Abdul hay ve Sayed Ali Ahsan’ın yazdığı kitap Bangla Shahitter itibritto 

(Bangla edebiyatin Tarihi) kitabinda verilen bilgiye göre Han Bahadır Teslimüddin 1901 

de Kur'an çevirisini başlayıp 1913 de tamamlamıştı.387 Ancak Mufakkahr Husein Han’ın 

 

384 Mofahhar Hosain Han, 1997, s.71. 

385 Darjeeling, Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde, Himalaya eteklerinde bir kasabadır. 

386 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 72. 

387 Abdul Hay, Soyed Ali Ahsan, 2010, s 119. 
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Pobitro Kur'an Proçarer İtihaş o Bonganobader Shotoborsho kitab’ında; Muhtemelen 

1891'den başlayarak 1908’e kadar on yedi yıl içinde tüm Kur'an’ı tercüme etmişti.  

Teslimüddin ilk olarak 1907’de Kur'an’ın yirmi dokuzuncu cüzü ve 1909’da 

otuzuncu cüzü de yayınladı. Daha sonra Münşi Riyazuddin Ahmed kendi “İslam procar” 

dergisinin (7.yıl 1905) Sayıda Teslimüddin’in çevirdiği Kur'an’ın 30. cüzünü basmıştı. 

Teslimüddin neden diğer cüzleri bırakıp 29. Cüzü ve 30. Cüzü çevirip yayınladığına dair 

Dr. Mucibur Rahman tarafından tartışmalar mevcuttur.388  

Farsça, Türkçe, Sohaili, Havsa, Urduca gibi dünyanın çeşitli dillerinde yapılan 

tercüme faaliyetlerinde 29. ve 30.cüzlerin çevirisine öncelik verme geleneği vardır. 

Örneğin: Lucknow’dan389 Abdul Hâkim 1917’de, Kanpur’dan390 Abdur Rahman 

Muhammad 1886’da 29. cüzü Urducaya çevirmişti. Nijerya’nın Kano kentinden 

Ebubekir Gumi 1969’da 29 ve 30. cüzü çevirmişti. Teslimüddin kendisinin de son cüzlere 

öncelik vermesinin sebebini açıklamıştı.391  

Rangpur'dan Kalküta'ya gelip gitmek zor olduğu için Teslimüddin, Rangpur’daki 

Kadriya Press'ten Fatiha ve Bakara surelerin çevirilerini yayınlamıştı, ancak Teslimüddin 

baskısını beğenmediği için aynı çevirileri Muhammad Riazuddin Ahmed ve Muhammad 

Müzzemmil Hak’ın Kalküta’daki Oriental Printers and Publishers Limited basımevinden 

tekrar yayınlamıştı. 

Bu arada 1. Dünya Savaşı (1914-1918) nedeniyle diğer sıkıntılarla birlikte kâğıt 

krizi de başlamıştı. Savaş nedeniyle iş yerleri kapatılmasını sürecini değerlendirerek 

Teslimüddin tercümesi üzerinde eksik çalışmalarını tamamlayarak 1920’de tüm 

çalışmalarını Kalküta’daki Oriental basımevinin yöneticisi Mevlâna Muhammad 

Müzemmil Hak’ın desteğiyle Çevirinin ilk cildi 1922'de yayınlamıştı.  İlk ciltte, Kur'an’ın 

ilk on cüzü yer aldı. 1923’te yayınlanan ikinci cild’te Yunus suresinden Ankebut suresine 

kadar toplam yirmi sure yer aldı. Rum suresinden Nas suresine kadar toplam 85 surenin 

yer aldığı üçüncü cilt ise 1925’te yayınlanmıştı.392   

 

388 Mucibur Rahman, Bengalce kur’an çalışmaları, 1986, 161.  

389 Kuzey Hindistan'da büyük bir şehir olan Lucknow, Uttar Pradesh eyaletinin başkentidir. 

390 Cawnpore olarak bilinen Kanpur, Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde büyük bir şehirdir. 

391 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 73 

392 A.g.e. s. 76. 
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Teslimüddin’in bu çevirisi notlarla dolu, düzgün bir çeviridir. Hilafet gazetesinin 

editörü Mevlâna Ojihuddin’e göre, Teslimüddin’in bu çevirisi Celaleyn Tefsiri’ne 

benzetilebilir. Teslimüddin çevirisine Kur'an’ın Arapça metinlerini eklememiştir. Bunun 

sebebi de; Arapça metni eklemek belki iyi olurdu, ancak her sayfanın başında cüz, sure 

ve ayet numaralarını ekledim. Arapça metni eklemememin diğer nedeni ise, Hindu 

okuyucuların kolayca okuyabilmesi ve saygıda kusur etmeye meydan vermeyecek şekilde 

herkesin çantasında taşıyabilmesi, gittiği her yere götürebilmesinin sağlanmasıdır.  

2.7. Rev. William Goldsack (1871-1957) 

Goldsack, 1899'da Avustralya Baptist Misyoner Derneği'ne katılmış ve 

Bengal'deki Pabna ilin misyon merkezine yerleştirilmeden önce yabancı dillerde 

uzmanlaştı. Goldsack, Güney Avustralya Baptist Misyoner toplumunun393 bir üyesi 

olarak Hristiyanlığın Bangladeş’teki tebliğ merkezi olan Faridpor ilinin rahibi idi. Batı 

Bengal Kalküta'daki Baptist Mission Press'in başkanı George Henry Rouse'dan 

etkilenerek kendisini İslami çalışmalara ve edebiyat çalışmalarına adadı. Goldsack uzun 

zaman rahip olarak çalışmıştı. İslam dininin hatalarını ortaya çıkarma maksadıyla Kur'an 

üzerinde çalışmaya başlamıştı.  

1911'de Lucknow Hıristiyanlaşmış Müslüman Misyonerler Konferansı'na 

katılarak Misyoner devam komitesine seçildi. 1917-1918 yılları arasında Suriye'deki 

misyoner merkezinde altı ay boyunca ve daha sonra Mısır'ın Kahire şehrinde altı ay 

boyunca Arapça öğrendi. Avustralya Baptist Misyoner Cemiyeti'nin bölge görevlerinden 

rahatsızlık duyarak 1912'de, ayrılışı sırasında kendisini İngiliz Baptist Misyoner 

Cemiyeti'ne transfer etti.394 

 The Origins of the Qur'an-An Enquiry into the Sources of İslam (1907), The 

Qur’an in İslam395 (1906), Christ in İslam (1905), Muhammad in İslam (1916), The Bible 

in İslam (1922) eserlerinden bazılarıdır.  

 

393 Baptist Misyoner toplum Dünya Misyonu, 1792'de İngiltere'den Baptistler tarafından kurulan bir 

Hıristiyan misyoner topluluğudur.  

394 Anderson, Gerald H. (1999). Biographical Dictionary of Christian Missions. Wm. B. Eerdmans 

Publishing. p. 248. ISBN 9780802846808.  

395 https://www.answering-islam.org/Books/Goldsack/Readings/index.htm erişim tarihi 10.12.2020. 

https://www.answering-islam.org/Books/Goldsack/Readings/index.htm
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Goldsack Bengalce yapılan diğer çeviri çalışmalarını takip ederek, Kur'an’ı cüzler 

halinde parça parça çevirerek ilk cüzüne “Elif Lam Mim Cüzü” adı altında 1908’de ve 

son cüzü 1920’de yayınlamıştı.396  Her on cüzün sonuna indeks eklenerek, içindeki 

surelerin isimleri verilmiştir. Ayrıca her cüzün kapağı İngilizce olup, içinde ilk önce 

Arapça ayet, akabinde Bengalce çevirisi ve dipnotları verilmiştir. O zamanlar Kalküta’nın 

Baptist Misyoner yayınevi Hindistan alt kıtasındaki en kaliteli yayıneviydi. Hıristiyan 

Goldsack’ın Kur'an’ı çevirme girişiminin belli bir hedefi vardı. Çevirmenin bazı 

bölümlerde “yalan söyleme izni,” Hz. Peygamberin İsevilerden eğitim aldığı, Kur'an’daki 

gramer hataları gibi asılsız bilgiler vermesi ve karalamalarda bulunması gayesini açıkça 

ortaya koyuyordu. 397 

2.8. Khondokar Abul Fazal Abdul Karim (1875-1947) 

2.8.1. Doğum eğitim ve iş hayatı 

Kondokar Ebul Fazıl Abdul Kerim, Tangail ilinin Deldoar ilçesinin Şeratoli 

köyünde 1875’te doğdu. Babası Kondokar Muhammad Sabit’ten ilk eğitimi aldıktan 

sonra yüksek eğitim almak için Dhaka’ya geldiğinde o zamanlardaki geleneğine göre 

Dhaka’da Nobab ailesinin himayesinde diğer öğrenciler gibi Abdul Kerim de eğitim 

alanlardandır. Abdul Kerim henüz öğrenciyken Novab Habibullah’ın öğretmeni olmuştu. 

Eğitim hayatı bitirdikten sonra Abdul Kerim Tangail’e döndü ve buradaki Bindhobaşini 

Orta Okulunda Arapça ve Farsça öğretmeni olarak çalışmaya başlamıştı. Daha sonra 

Tangail Devlet Kolejinde de yarı zamanlı Arapça ve Farsça öğretmenliği yaptı.  

2.8.2. Kur'an çevirisi  

Bangladeşin Tangail ilinde yaşayan Abul Fazal Abdul Karim Kur'an-ı Kerim’in 

tam çevirisini yapmıştı. Abdul Karim’in çevirisinde Arapça'sı da konulmuştu. Kendisi 

orta okulun müdür idi. Daha sonra Kalkütta Üniversitesinde Arapça ve Farsça yazı baskı 

düzeltmen olarak atanmıştı.398 

Abdul hay kendi Bangla sahitter İtibritto kitabinda çevirmen Abdul Kerimin 

çevirisinde Arapça koyduğunu belirtse de Mofahhar Hüseyin Han Arapça metni 

 

396 Abdul Hay, Soyed Ali Ahsan, 2010, s. 119 

397 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 77. 

398 Abdul Hay, Soyed Ali Ahsan, 2010, s. 119. 
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koymadığını yazmaktadır. Kondokar Ebul Fazıl Abdul Kerim Bindhobaşini Orta 

Okulundaki görevini bıraktıktan sonra Kur'an’ı çevirmeye başladı. İlk olarak Kur'an’ın 

son cüzünü çevirip Dhaka’daki Mohammad İbrahim İslamiye Press’ten 1914 yılında 

yayınladı. Bu çevirinin bir kopyası diğer çeviriler gibi kayıt müdürüne teslim edilmiştir 

ve British Kütüphanesinde bu çevirinin bir kopyasına ulaşılabilir.399 Çevirinin sonuna ek 

bölüm olarak Peygamber Efendimizin dört sayfalık kısa bir biyografisi konulmuştur.  

Son cüzü, 78 ila 114 arasındaki sureleri (Nebe suresinden Nas suresine kadar) 

çevirmiştir. Son cüzü çevirdikten sonra Kur'an’ın ilk cüzünden çeviriye başlayıp 1914’te 

tamamlayarak aynı yerden yayınladı. Bu şekilde 3. cüzü de Arapça metin eklemeden 

çevirmişti. 1924’te bu üç cildi o zamanki piri ve Cemaat-i Ulema ve Encümen-i Vaizin 

Hanefiye’nin başkanı olan Muhammad Ebu Bekir’e hediye olarak verdiğinde Ebu Bekir: 

“Ben Mevlâna Kondokar Ebul Fazıl Abdul Kerim tarafından çevrilen Kur'an-ı Kerim’in 

ilk üç cüzünü (En’am suresine kadar) büyük bir memnuniyetle okudum ve kendisine 

tebriklerimi sundum. Bu, halkın anlayacağı bir dille yazılan, notlandırılan, gereken yerde 

tefsir ve sebebe nüzul ile yapılan bir çeviriydi. Bana göre bu kısa, düzgün ve kaliteli bir 

çeviridir. Müslüman kardeşlerim kendi anadillerindeki bu çeviriyi okuyup 

faydalanabilirler” diye yorumu yapmıştı:400 

O zamanlarda Dhaka’da Arapça metinleri yayınlamak yeteri kadar kaliteli ve 

profesyonel olmadığı için Kalküta’ya gitmeye karar verdi. Kalküta Üniversitesi’nde 

Arapça ve Farsça düzeltmen olarak iş bulunca kendisi Tangail’den Kalküta’ya taşınmıştı. 

Kalküta’ya yerleştikten sonra Doktor Abdullah El Mamun Sühreverdi’nin desteğiyle 

“Darul İşaat” adlı bir yayın kurulu kurdu ve Kur'an ve İslami kitaplar yayınlamaya 

başladı. 1931’de kendi çevirdiği otuz cüzün tamamını Darul İşaat Yayınevinden 

çıkarmıştı.  

1938’de çevirisinin ikinci baskısını iki cüz olarak yayınladı. Mevlâna Abdul 

Kerim’in çevirisinin bir özelliği de her surenin başında surenin ismini hem Arapça hem 

de Bengalce ve her ayetin Arapçasında Arapça rakam, Bengalcesindeyse Bengalce 

rakamlar koymasıydı. Her sayfada ilk önce Arapça metni, sonra onun Bengalce çevirisini 

ve yine her sayfa için dipnotlar ve kısa açıklamalar verilmişti. Kendisi Kur'an’ı nesir 

şeklinde çevirdikten sonra son cüzünü şiir şeklinde tercüme etmişti. Onun haricinde Eşref 

 

399 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 78. 

400 A.g.e. s.77.  
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Ali Thanobi’nin (1863-1943) Urduca Kur'an çevrisi de yayınlanmıştı. Kondokar Ebul 

Fazıl Abdul Kerim, 3 Aralık 1947’de Kalküta’da vefat etti. 401 

2.9. Münşi Kerim Bokş  

Münşi Abdul Kerim Bokş Kalküta’da Hacı Abdullah tarafından kurulan Altafi 

Press’te düzeltmen olarak çalışırken 1903’te Mevlâna Abbas Ali ve Mevlâna Ekrem Han 

ile birlikte aylık Muhammad’i dergisini yayınlamıştı. Münşi Kerim Bokş, uzun yıllar 

çalıştığı sırada bu yayınevinde Mevlâna Abbas Ali’nin Kur'an çevirisini de yayınlamıştı. 

Münşi kerim Bokş çevirisinin ilk cüzü Kalküta jannagar sokağın Münşi Abdullatıf’in 

Tarikayi İslam press’ten 1916 de aynı anda Arapça, çevirisi ve teleffuz ile beraber 

yayınlamıştı. Kendisi muhtemelen üç cilde ayırarak Kur'an’ı yayınlamıştı. 402 

On dokuzuncu yüzyılın ilk yıllarında Bengal edebiyatında Kerim Bokş, Münşi 

Kerim Bokş, Muhammad Kerim Bokş ve Kerim Bokş Sordar adlı dört farklı Kerim 

Bokş’ın ismi geçmektedir. Bunlar arasından Muhammad Kerim Bokş, Kur'an’ın 

Medeniyet Eğitimi (ক ারআন শরীকফ সভযতা), Gülzar-ı İbrahim Edhem isimli bir pothi (şiir) başta 

olmak üzere çeşitli Kur'an eserleri yazmıştı. Tripora (şu anki ismi Comilla) ilinde yaşamış 

Muhammad Kerim Bokş’ın bir vaiz ve iyi Arapça bilen bir alim olduğu bilinmektedir. 

2.10. Rohul Âmin (1892-1945) 

Mevlâna Ruhul Emin 1892’de Batıbongo Çobbış Porgona ilinin Boşırhat ilçesinin 

Narayanpur köyünde doğdu. Babası Münşi Gazi Dobiruddin’in yanında ilk eğitimini 

aldıktan sonra Kalküta Medresesinde eğitim gördü. 2 Kasım 1945’te vefat etti. Bengal 

Âlimler Topluluğunun “baş tacı” olarak bilinen, tefsir, hadis ve fıkıh alimi ve vaiz olan 

Mevlâna Ruhul Emin, Hint alt kıtasında çok meşhurdu. Kur'an ve hadisleri açıklamada, 

fıkıh meselelerinde derin bilgi sahibi olan Ruhul Emin Bengal bölgesinin bir ucundan 

diğer ucuna vaazlar vererek gezerdi. Hayatını İslam’ın tebliği ve sosyal reform 

çalışmalarına adamış, Cemaat-i Ulema-i Hind’in Bengal bölgesi başkanı olan Ruhul 

Emin, sürekli olarak Hindu ve Müslümanlar arasındaki çatışmaları gidermek için 

çalışıyordu. 403 

 

401 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 81. 

402 A.g.e. s. 82. 

403 Abdul Hay, Soyed Ali Ahsan, 2010, s. 120 
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Dini tebliğin yanı sıra Kur'an, hadis ve fıkıh üzerine yüzün üzerinde kitap 

yazmıştı. Ruhul Emin’in vefatından sonra Müslim gazetesi, kendisinin ne kadar başarılı 

bir öğrenci olduğunu anlatırken şöyle yazıyordu; “Kalküta Üniversitesi ve Kalküta 

Medresesinden her sene binlerce öğrenci mezun olup geçiyor. Ancak Kalküta 

Üniversitesinden birden fazla Fazlul Hak ve Kalküta Medresesinden birden fazla Ruhul 

Emin geçmedi. Bundan sonra da ne zaman gelecek bilinmez.”404 

Mevlâna Ruhul Emin daha öğrencilik yıllarında dini tebliğ ederken Bengalcede 

düzgün ve detaylı bir Kur'an çevirisinin eksikliğini hissetmişti. O zamana geldiğinde 

piyasada Naimuddin’in çevirisi nadir bulunan eserlerden olması, Brahman düşüncesiyle 

yazılmış Girişçandra Şen’in kusurlu çevirisi, bunlardan başka Hıristiyan rahibi William 

Goldsack tarafından yapılan çeviride de İslam’ın hatalarını çıkarmak amacıyla yazılan 

notlar ve açıklamalar nedeniyle düzgün bir Kur'an çevirisine ihtiyaç vardı. 

 Ruhul Emin önceki çevirmenlerin yaptığı gibi ilk önce 30.cüzü çevirmeye 

başlayıp ilk çevirisi, 1917’de Kalküta’daki Muhammad Reajul İslam Press’ten 

yayınlandı. Son cüzü çevirdikten sonra Kur'an’ın birinci cüzünden başlayıp 1925’te Elif-

Lam- Mim cüzünü, 1927’de ikinci ve üçüncü cüzü yayınladı. Ne yazık ki Ruhul Emin, 

Muhtemelen dini tebliğ, siyasi meşguliyetleri, pir-mürit faaliyetler gibi diğer işlerinin 

yoğunluğa sebebiyle çeviri işine devam edememişti. Mevlâna Ruhul Emin’in yaptığı 

çevirisinde sebeb-i nüzul, Arapça ayeti, Bengalce çevirisi, altta da notlar ve tefsirler 

verilmişti. Kendi açıklamalarının yanında Girişçandra, Abbas Ali ve Goldsack tarafından 

yapılan hataların, dine aykırı yorumların cevaplarına da yer vermişti. 405 

2.11. Abdul Hâkim (1887-1957) ve Ali Hasan  

Abdul Hâkim Gopalgonj (কগাপালগঞ্জ) ilinin Moksudpor (ম সুদপুর) ilçesinin Nogor 

Şondordi köyünde 1887’de doğdu. Kendisi Kaşıyanı ( াবশয়ানী) okulunda eğitim aldıktan 

sonra öğretmenlik sınavının geçmesinin ardından Nogorkanda (নগর াদা) ilkokulunda 

müdür olarak işe başlamıştı. Babası Abdul Gani tarafından dini kitaplar yazmaya teşvik 

 

404 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 83 

405 A.g.e. s. 84 



 

124 

 

edildi.406 Abdul Hâkim zaman içerisinde Arapça, Farsça ve Urduca dillerinde bilgelik 

kazanmıştı. 407 

Şair, yazar, gazeteci ve Kur'an çevirmeni Abdul Hâkim iş nedeniyle Kalküta’ya 

gittiğinde Doktor Muhammad Şafi’nin yayınevinde işe başlayarak Buradaki 

çalışmalarının yanı sıra kaleme aldığı Asarussalat, Şeri’atül Müslimin ve Mes’ele- Mesail 

kitapları ve pothi (şiir) eserleri okuyucular tarafından büyük ilgiyle karşılanmıştı. Bunun 

üzerine gazeteciliği meslek olarak yapmaya karar verip Şeyh Abdur Rahim ve 

Muhammad Riyazuddin’den gazetecilik eğitimi alarak Münşi Şeyh Abdur Rahim’in 

Müslim Hitoişi (মুসবলম বহচতষী) adlı gazetesinin editör bürosunda çalışmaya başlamıştı. Daha 

sonra ünlü kitapçı Fazıl And Sons‘ın sahibinin yardımıyla İslam Dorpon adlı bir dergide 

yazılarını yayınlamaya başladı. Birkaç sene sonra bu dergi kapandığında Müslim ve 

Bongonur gazetesine editör olarak atandı.  

Abdul Hâkim 1928’de Encümen-i Vaizin-i Bengal’in genel sekreterliğine 

atanmıştı. Forfora dergahının piri Mevlâna Ebu Bekir ile çeşitli şehirlere gidip 

meydanlarda vaaz ederek toplumun ıslahı için çalışıyordu. Şer-ı Bengal408 Fazlul Hak’ın 

(1873-1962) teşvikiyle Abdul Hâkim siyasete atılıp 1930’da “Nikil Bongo Krişok Proja 

Somiti (বনবখল বঙ্গ  ৃষ  প্রজা সবমবত) Tüm Bengal Çiftçi-Vatandaşlar Birliği”nin yüksek kurul 

üyesi, 1940’ta Müslüman Ligi Bengal bölgesi başkan yardımcısı ve Daha sonra Tüm 

Hindistan Müslüman Ligi’nin meclis kurulu üyesi olarak seçilse de Hindistan’ın 

bölünmesinden önce Müslüman Ligi’ndeki görevinden istifa edip toplumu ıslah etmek 

için vaz ve dini işlerle meşgul olmuştu. Abdul Hâkim, 8 Ocak 1957 tarihinde vefat etmişti. 

Ali Hasan hakkında fazla bilgiye erişemesek de Dhaka bölgenin Manikgonj ilinde 

Ataların evi olduğu bilinmektedir.409 

Ali Hasan yazdığı fıkıh kitabı Mes’ele shikka (1914), Şeş (Son) Peygamber (1915) 

adlı kitapları ile meşhurdur. Abdul Hâkim ve Ali Ahsan kendi çevirileri hakkında şu 

yorumu yapmıştı: “Bangladeş’teki Bengalce konuşan 30 milyon Müslümanın okuyup 

anlaması için uygun, düzgün bir çeviri ya da kaliteli bir tefsir şu ana kadar 

 

406 Mofahhar Hosain Han, 1997. S. 85. 

407 Abdul Hay, Soyed Ali Ahsan, 2010, s 120.  

408 Bengal Kaplan anlamına gelen bu kelime birini çok cesur olarak tanıtmak için kullanılır.  

409 Abul kalam Azad, Bangla Vashai Tafsir Çorça: Bişeşoto Tafsire Norul Quran, 2013, S. 175. 
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yayınlanmamıştı. Müslümanlar, gayrimüslim Girişin Çandra’nın hatalarla dolu, düşünce 

olarak Sanskrit dinine ve diline yakın bir çevirisine maruz kalmıştı.  Bizim Müslüman 

âlimlerden çoğu Arapça, Urduca ve Farsçayı iyi bilse de modern Bengalce iyi derecede 

bilmediği için çevirileri de halkın kolayca anlayabileceği çeviriler değildi. Bu eksiklikten 

dolayı yüce Allah’ın sözü olan Kur'an-ı Kerim’in evrensel mesajları halka 

aktarılmamıştır.”410  

Aralık 1922’de çevirinin ilk cüzü yayınlandı. Çevirmen her ay birer cüz bitirerek 

üç senede çevirisini tamamlayacaktı. Ancak bu mümkün olmadı. Çeviriyi tam on altı yıl 

sonra 1938’de nihayete erdirebildi. Abdul Hâkim ve Ali Hasan’ın çevirisinin bir özelliği 

de Kur'an metninin yanında Bengalce sayılama, çeviri, dipnot ve açıklamalarla dolu 

olduğu için okuyucunun kolayca okuyup anlayabileceği bir çeviri olmasıydı.411 Diğer 

çevirilerde açıklamalar tırnak içinde olduğu için okuyucu zorlanıyordu. Bu çeviride ise 

hiçbir söz tırnak içine alınmadan direk çevrilip verildiği için okuyucu Kur'an’ı fazla 

yorulmadan öğrenebiliyordu. 1938’de tamamlanan bu çeviri okuyucular tarafından 

oldukça beğenilmişti. Abdul Hay, bugüne kadar yayınlanan Bengalce çevirilerinde 

manaca Kur'an’a en yakın olanı diye yorumda bulunmuştu.412  

Ülke 1947’de bölünmeden önce bu çeviri birkaç kere basılmıştı ve Pakistan 

Hindistan ayrıldıktan sonra Abdul Hâkim ve Ali Hasan Kalkütadan Bangladeşe göç edip 

Dhaka’ya taşınmışlardı. Rabıta-El Alem El İslami, Kur'an’ın Bengalce çevirileri 

arasından en iyisini tespit edip, Arabistan’da yaşayan ve çalışan Bengalce konuşan 

Müslümanlar için yayınlamaya karar vermişti. Bütün çevirileri inceleyerek Abdul Hâkim 

ve Ali Hasan’ın çevirisini seçerek 1984’de yayınlamıştı.413 

2.12. Mevlâna Muhammad Ekrem Han (1868-1968) 

Ekram Khan, 7 Haziran 1868'de Batı Bengal'in 24 Pargana ilindeki Hakimpur 

köyünde doğmuştu. Babası Alhaj Gazi Mevlâna Abdul Bari Han ve annesi Begüm Rabia 

Khatun. Ailede Kur'an, Gülista ve Bosta gibi kitapları okuduktan sonra köy mektebinde 

 

410 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 87. 

411 Abdul Hay, Soyed Ali Ahsan, 2010, s. 120. 

412 A.g.e. S. 119. 

413 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 92.  
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ilk eğitime başlayıp resmi eğitimine Kalküta'daki Alia Medresesinde devam ederek final 

sınavını başarıyla tamamlayıp 1900’de buradan mezun olmuştur.414  

Mevlâna Muhammad Ekrem Han, gazeteci, edebiyatçı ve bir İslam düşünürü 

olarak sadece Bangladeş’te değil Hint alt kıtasında da çok ünlü biriydi. Aligor hareketinin 

lideri Seyid Ahmed, Ekrem Han’ın fikir babasıydı. 1906’da Sir Salimullah (1871-1915) 

tarafından düzenlenen Müslüman Eğitim Kongresine katılan Ekrem Han, Bengali 

Müslümanların durumunu geliştirmek için çalışmaya başlamıştı. 

Girişçandra Şen ile Ekrem Han’ın babası Abdul Bari arasında bir arkadaşlık 

ilişkisi olduğu için Abdul Bari çocuğu ile birlikte Girişçandra’ya ziyarete gelirdi. Giriş’in 

çevirisinin 2. baskısının (1892) bir kopyası da Ekrem Han’ın elinde idi. Girişçandra’nın 

çevirisinin 4. Baskısı için bir değerlendirme yaparken Ekrem Han, “saygıyla okudum,” 

şeklinde yorumlamıştı.  

Memleketine gazetecilik yaparak hizmet etmeye karar veren Ekrem Han bu 

konuda tecrübesi olmadığı için Kalküta’da zorluklar yaşarken Şiyaldoho’nın (বশয়ালদহ) o 

zamanki (1932) nikah memuru, Ekrem Han’ın çocukluk ve okul arkadaşı Gazi Mevlâna 

Hayrul Enam’ın babası Mevlâna Abdul Halik, Ekrem Han’ı kendi çocuğu gibi severek 

destek sağlamıştı. Mevlâna Abdul Halik Rusya- Osmanlı Savaşı (1877-1878) esnasında 

Bengalli Müslümanların ilk gazetesi olan Muhammad’i adlı bir gazete yayınlamış, ancak 

bazı sebeplerden dolayı bu gazete kapanmıştı.  Mevlâna Abdul Halik, Ekrem Han’a bu 

gazeteyi tekrar yayınlamaya teşvik ederek gazetenin dosyalarını da ona hediye etmişti.   

Ancak bildiğimiz üzere o zamanki şartlara göre bir kitap ya da gazete çıkarmak 

için ilk şartı bir yayın cihazı ya da yayınevi ayarlamak gerekiyordu. Ekrem Han için bu 

imkânı sağlamak imkânsız denecek kadar zor bir mesele olmuşken Hacı Abdullah adlı 

Koştiyalı (কুবিয়া) bir eğitimcinin Kalküta’da olan bir basımevinden Muhammadi adlı 

gazeteyi 1903’te tekrar yayınlamaya başlamıştı. Abdullah gazetenin sahibi olup, Ekrem 

Han editör, Kerim Bokş ve Abbas Ali düzeltmen olarak çalışıyordu. 1910’da gazete tekrar 

kapandıktan sonra Ekrem Han’ın gözetim ve denetiminde bu sefer haftalık Muhammad’i 

olarak yayınlamayı başladı. Bu girişimden sonra 1936’de Urdu Zamana ve günlük Azad 

gazetesi yayınlamıştı.  

 

414  Rana Razzaq, Muhammad Akram Khan, 

http://en.banglapedia.org/index.php?title=Khan,_Mohammad_Akram, erişim tarihi 02.03.2020. 

http://en.banglapedia.org/index.php?title=Khan,_Mohammad_Akram
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Sadece güzel yayın, kaliteli baskı, dizayn edilmiş nüsha ve sayfalar üzerinden 

tazim ederek ve Kur'an’ı anlamadan okuyarak Müslüman kalınması mumkun değil, 

Müslümanların dünya ve ahirette başarıya ulaşabilmesi için Kur'an’ı çok iyi okuyup 

anlamaları ve hayatta uygulamaları lazım. Kur'an ancak, onu anlayarak hayata uygulamak 

için nazil olmuştur. O yüzden Ekrem Han Kur'an’ın doğru anlaşılması için bir çeviri 

yapmaya karar verdi. Düşündüğü gibi bir çeviri yapabilmek için Mevlâna Abbas Ali’yle 

iş birliği yaparak çeviri ve tefsir çalışmasına Fatiha suresiyle başlayıp bu çalışmasını 

1918’de El-İslam gazetesinde yayınladı ve böylece birinci cüzü bitirmişti. 415 

Ekrem Han,416 الحمد kelimesinin çevirisini “minnettarlık ( ৃতজ্ঞতা)” şeklinde 

yapmıştı. Ekrem Han bunu şu şekilde açıklıyordu: “Bengal çevirmenler normalde   الحمد

kelimesini çeviride ‘övmek (প্রশংসা)’ anlamında kullanmıştı, ancak bana göre 

‘minnettarlık ( ৃতজ্ঞতা)’ kelimesi daha uygundur. Ancak Abbas Ali’nin çevirisinde  الحمد 

kelimesinin çevirisi “övmek (প্রশংসা)” şeklinde verilmişti. Muhtemelen bu yüzden iki 

çevirmen birlikte daha fazla çeviri çalışmasına devam etmemişti. Fatiha suresini tercüme 

ettikten sonra iki sene Peygamber Efendimizin hayatını yazmaya çalışarak Mustafa 

Çorito kitabının birinci cildini bitirdi. Mustafa Çorit (কমাস্তফা ৈবরত)’i yazdıktan sonra 

“Hilafet ve Tarke Mawlat (কখলাফাত ও তারক  মওলাত আকদালন)” hareketini başlattı.  

Hilafet Hareketi (1919-1924) Hint milliyetçiliğinden etkilenen pan-İslami bir 

hareketti. Pan-İslamizm programını Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid (1876-1909) 

başlatmıştı. Bu hareket, ülkesindeki milliyetçi demokratik hareketi ortadan kaldırmak ve 

çürüyen imparatorluğunu yabancı güçlerin saldırısından koruyarak, kendisinin dünya 

Müslümanlarının halifesi olduğunu ortaya koymak amacıyla başlatmıştı. Elçisi 

Cemaleddin Efgani, 19. yüzyılın sonlarında pan-İslamizm için destek toplamak amacıyla 

Hindistan'ı ziyaret ettikten sonra, Hintli Müslümanlar tarafından bu doktrine olumlu bir 

yanıt gelmişti. 

1905'te Bengal'in bölünmekten kurtarılması (বঙ্গভঙ্গ রদ), İtalyan İstilası (1911) ve 

Balkanlardaki ayaklanma (1911-1912) ve Büyük Britanya'nın 1.Dünya Savaşı’na 

Osmanlı karşısında (1914-1918) ittifaka girmesi neticesinde pan-İslami harekete ilgi daha 

 

415 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 94. 

416 Abdul Hay, Soyed Ali Ahsan, 2010, s. 120. 
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da yoğunlaştı. 1920'lerin ortalarında Gandi'nin Hilafet hareketine verdiği destek 

karşılığında, Hilafet liderleri de Gandi'nin şiddet içermeyen İş Birliği Hareketi (গান্ধীর অবহংস 

অসহকযাগ আকদালকনর) ile dayanışma halinde olduklarını ilan ettiler. Böylece Hindu ve 

Müslüman topluluklar Hindistan'daki İngiliz yönetimine karşı birleşik bir cephe 

oluşturup, Müslüman ilahiyatçılar da bu cepheye Cemaatül Ulema-i Hind aracılığıyla 

destek olmuşlardır.  Bangladeş’ten Mevlâna Ekrem Han, bu hareketin Merkez Yürütme 

ve Anayasa Komitesi üyesiydi. 417 

İngiliz yönetimi Ekrem Han’a bir yıllık hapis cezası verdi. Ekrem Han zorluklarla 

dolu hapis hayatı esnasında otuzuncu cüzün çevirisini bitirdi. 418 Hapishanedeyken 

1922’de 30.cüzün çevirisi tamamlamışsa da çalışmasını ancak1923’te yayınlamıştı.  Bir 

yandan çeviri faaliyetleri diğer yandan gazete çıkarmayı sürdürürken, Arapça metinleri 

daha özenli basabilmek için Almanya’dan yeni makine getirip Kur'an’ın Arapçasını 

basmıştı. 419  

Bu arada Muhammad’i gazetesindeki çalışma temposu hafifleyince Ekrem Han, 

tekrar çeviri ve tefsir çalışmalarını başlayıp 1929’da Fatiha suresinin tefsirini yayınladı. 

1930’da Fatiha ve Bakara surelerinin yer aldığı Kur'an’ın birinci cüzünü ve 1938’de Al-i 

İmran suresiyle ikinci cüzü Hayrul Enam Han’ın Muhammad’i Press adlı basımevinden 

çıkarmıştı. Bu arada Mevlâna Ekrem Han siyasete daha fazla ağırlık vermeye başlayınca 

çeviri işini yavaşlatmış ve 1947’de ülke ayrıldıktan sonra Mevlâna çalışmalarını toplayıp 

Dhaka’ya taşınmıştı. Hindistan Müslümanların Bağımsızlık Hareketi, Müslim Lig420’in 

Bengal Bölge Meclisindeki görevleri ve Azad gazetesinin yönetimi gibi işleri hayatını 

oldukça yoğunlaştırmıştı. 1954 yılında “Müslim Lig” seçimi kaybetmesinin ardından 

siyasete veda edip tekrar çeviri ve tefsir çalışmalarına ağırlık verdi. Hızlı bir şekilde 

çalışıp beş cüzü tamamlayıp maliyetini Sir Adamci (সযার আদমজী) tarafından karşılayarak 

yayınlamıştı.  

 

417 Sufia Ahmed, Khilafat Movement, http://en.banglapedia.org/index.php?title=Khilafat_Movement. 

Erişim tarihi 20.10.2020 

418 Muhammed Ekrem Han, Ammpara (30.cüzü আ পারা) kolkata 1922, s.1.  
419 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 96. 

420 All-India Muslim League (Tüm Hindistan Müslüman Birliği), Pakistan'ın Müslüman çoğunluklu ayrı 

bir ulus devletin kurulmasına yönelik 1906 yılında İngiliz Hindistan'da kurulmuş bir siyasi partidir. 1947'de 

Britanya İmparatorluğu tarafından Hindistan'ın bölünmesine yol açmıştı.  

http://en.banglapedia.org/index.php?title=Khilafat_Movement


 

129 

 

 Kolay Bengal Çevirisi ve Tefsiri ile Kur'an-ı Şerif adlı bu çalışmanın ilk cildi 

(Fatiha’dan Nisa suresinin 42. ayetine kadar) 1959 yılı mart ayında; ikinci cildi (Nisa 

suresinin 43. ayetinden Tevbe suresinin 129. ayetine kadar) 1959 yılının temmuz ayında; 

üçüncü cildi (Yunus suresinden Enbiya suresinin 112. ayetine kadar) 1959 yılının ağustos 

ayında; dördüncü cildi (Hac suresinden Saad suresinin 88. ayetine kadar) 1959 yılının 

ekim ayında;  beşinci ve son cildi ise (Cuma suresinden Nas suresine kadar) 1960 yılının 

şubat ayında yayınlandı.421  

Muhammad Ekrem Han’ın beş ciltte yapılan Kur'an çevirisi ve tefsiri konusunda 

kendi arkadaşı olan Mucibur Rahman Han, “Ekrem Han, Kur'an’a sadık kalarak, asıl 

metne en yakın, en doğru şekilde, Bengal edebiyatın dengesini bozmadan- yazmıştı. 

Çevirisinde halka kolaylık sağlanmıştı. Not ve açıklamalar doğru kaynaklardan edinilerek 

kitaba konulmuştu,”422 diye yorum yapmıştı. 

Mevlâna Ekrem Han kendi çeviri ve tefsirinde kör taklidi yapmadan, doğruyu 

ortaya koymak amacıyla rasyonalist bakış açısıyla çalışma yürütmüştü. Bu hedefe 

varabilmek için geleneksel bazı inanç ve alışkanlıklara karşı kendi argümanlarını ifade 

ederken, doğal olarak âlimlerin hoşuna gitmeyen açıklamalarda bulunmuştu. Mevlâna 

Abdus Settar “Tefsir adlı gerçeğin yokluğu” ve Mevlâna Azizul Hak ise “Kur'an’ın yanlış 

yorumlanması” diyerek eleştirilerde bulunmuşlardı. Bu konuda ilk eleştiriyi Mevlâna 

Ruhul Emin ortaya koyarak Ekrem Han’ın argümanlarını reddetmişti. Muhtemelen 

âlimlerin karşı çıkmaları nedeniyle Mevlâna Ekrem Han’ın çeviri ve tefsiri halkın 

popülerliğini kazanamamıştı.423  

2.13. Fazlur Rahim Çowduri 1896-1929) 

Kur'an’er Şubarna Kunjika ve Kur'an Şerif başlığı altında iki eserin yazarı Borişal 

Ulaniya’da zengin bir mülk sahibi olan İshak Çovduri ile Seyide Şemsünnisa Hanım’ın 

oğlu Fazlur Rahim Çowduri 1896’da dünyaya gelmişti.424 Kendi köyündeki İngiliz 

okulunda ilkokulu bitirdikten sonra Borişal Okulunda eğitime başlayıp 1912’de lise, 

 

421 Abdul Hay, Soyed Ali Ahsan, 2010, s. 120. 

422 Mucibur Rahman Han, Tafsirul Kerim, Aylık Muhammed’ı, 30;8 

423 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 100. 

424 Abul kalam Azad, 2013, s. 175.  
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1916’da lisans ve 1919’da Presidency Kolejden Arap edebiyatı üzerine yüksek lisans 

eğitimini tamamlamıştı. Fazlur Rahim Çowduri 1926’da Şer-i Bengal A.K.M. Fazlul Hak 

‘ın kızı Ruysi Begüm ile evlenmişti. 10 Nisan 1929 tarihinde otuz üç yaşındayken safra 

kesesi ameliyatı yapılırken vefat etmişti.  

Bengalce, Arapça ve İngilizcede hâkim olan Fazlur Rahim vefat etmeden 

Kur'an’ın tamamını çevirip 1926 da Kur'an'er Şubarna Kunjika (Kur'an’ın Altın 

Anahtarı) adlı Kur'an’a dair bir derleme/telif eseri yayınlamıştı. Ondan fazla yayınlanan 

kitaplar arasında kısa bir açıklama ile birlikte Kur'an çevirisi onun en büyük eseridir. İki 

cilt olarak yayınlanan çevrisinin birinci cildi birinci cüzden on beşinci cüze kadar ve 

ikinci cildi ise on altıncı cüzden otuzuncu cüze kadar olan cüzleri ihtiva ederek 

çalışmasını yayına vermek için gerekli bütün hazırlıkları tamamladıktan sonra ameliyet 

geçirirken vefat etmişti. Vefatından sonra eserini, abisi Fazlul Kerim Çovduri Olaniya’nın 

Eshak Monjil yayınevinden yayınlamıştı. Arapça metni olmayan bu çevirinin her sure ve 

her rukunun konusu başlık olarak konulmuştu. Çevirinin her sayfada Tefsir Celâleyn, 

Tefsîr kebîr ve Tefsir Keşşâf gibi eserlerden dipnotlar ve gereken yerlerde kısa 

açıklamalar konulmuştu.425 

2.14. Muhammad Nakibuddin Han (1894-…) 

Muhammad Nakibuddin Han Batı Bengal (পবিম বকঙ্গর), Çobbiş Porgona (ৈবিশ 

পরগনা) ilinin Şorişa (সবরষা) ilçesindeki Madpor (মাদপুর) köyünde 14 Nisan 1894 tarihinde 

doğdu. Babası Muhammad Maloar Han, annesi ise Hamide Banu’dur. İlkokulu bitirdikten 

sonra geçimini sağlamak için Kalküta’ya gidip Mevlâna Abbas Ali’nin yayınevinde 

matbaacı olarak birkaç yıl çalıştıktan sonra kendi köyüne dönüp Çondipor (ৈদীপুর) 

Medresesinde öğretmenlik yapmasının yanı sıra “Minar” adlı bir yayın şirketi kurarak 

İslami kitaplar yayınlayıp satmaya başlamıştı.426 

Nakibuddin Kalkütada çalışırken Kur'an’ın bazı sureler ile pance sure427 adlı bir 

çeviri hazırlanarak 1925 ya da 1926 de yayınlamıştı.428 Pance sure yayınladıktan sonra 

 

425 Abul kalam Azad, 2013, s. 175. 

426 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 100. 

427 Yasin, Rahman, Vakıa, Mülk, Müzzemmil bu beş surelerin birlikte oluşan bir cüzün yerel ismi.  

428 Abul kalam Azad, 2013, s. 174. 
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Nakibuddin, kitap ticaretine başlayınca Mevlâna Abbas Ali’nin Kur'an çevirisini ve diğer 

kitaplarını satmaya başladı. Aynı zamanda kendi eserleri olan Kur'an’da Dua ve Ameliyat 

(1925), Mes’ele (1926), Allah’ın Adı- Mertebesi (1926), Meşkat Çevirisi (1928) 

kitaplarını da basıp satışa çıkarmıştı. Kitap yayını ve satışı tecrübesinden sonra Kur'an 

çevirisinin önemini hissetmişti. Nakibuddin diğerler gibi önce Kur'an’ın son cüzü olan 

“Ammpara”yı çevirip 1938 da yayınladı. Nakibuddin, başta Kur'an’ın Arapça metnini 

vererek, altına Bengalce telaffuzunu, onun altında da Bengalce çevrisini, ayrıca dipnotlar 

halinde ayetlerin sebeb-i nüzulünü ve kısa tefsirini ekleyerek çevirisini 1949’da 

tamamlayıp yayınlamıştı.  

Nakibuddin’in çevirisi halk tarafından iki nedenle sevilmişti: Birincisi, çevirisiye 

Kur'an’ın Bengalce harflerle telaffuzu konulmuştu. Arapça okuyamayan kişiler Kur'an’ı 

Bengal telaffuzuyla okumayı tercih etmişti.  Daha önce Münşi Kerim Bokş’ın çevrisinde 

de telaffuz vardı, ancak bu çevriyi piyasada bulmak oldukça zordu. İkinci sebebi de 

çevirinin reklamıydı. Nakibuddin eskiden ticaretle uğraştığı için kitabın fazla satması için 

reklamın ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyor, halihazırda yayında olan bütün gazete 

ve dergilerde reklam yayınlıyordu.  429 

2.15. Muhammad Kudret-i Hüda (1900-1977) 

1901’de Batı Bengal’ın Birvom (বীরভুম) ilinin Margra (মারগ্রা) köyünde bir pir 

ailesinde doğan Kudret-i Hüdanın Babası Şah Abdul Majit ve annesi Fusida Hatun, o 

zamanki zengin ailelerin gelenek olduğu üzere çocuğunu bir alim olarak yetiştirmek 

ümidiyle altı yaşındayken hafızlık eğitimi veren bir medreseye kayıt ettirmiştir. Kudret-i 

Hüda bu medresede iki sene içerisinde Kur'an’ın yedinci cüzüne kadar ezberledikten 

sonra muhtemelen hafızlığını tamamlamadan İngilizlerin ortaokuluna gönderilmişti. 

Daha sonra Kalküta Medresesinde eğitimine başlayıp 1918’de lisansını, 1924’te Kalküta 

Presidency Kolejden kimya üzerinde yüksek lisansını bitirmiştir. Ardından devlet 

bursuyla gönderildiği Londra Üniversitesinde doktora eğitimini tamamladıktan sonra 

Kudret-i Hüda, 1931’den 1947’ye kadar Kalküta Presidency Kolejde öğretim üyesi olarak 

çalışmıştır. 

 

429 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 103. 



 

132 

 

Ülke ayrıldıktan sonra 1947’de Doğu Pakistan’a (Bangladeş) geçerek, Doğu 

Pakistan Halk Eğitim Merkezi’ne yönetici olarak atanmıştır. Kudret-i Hüda, burada Fen 

Edebiyat Konseyini kurarak 1967’ye kadar çalışıp emekli olmuştur. Bangladeş’in 

bağımsızlığından sonra ulusal eğitim komisyonunun başkanı olarak atandıktan sonra 

ciddi çalışmalar üretilmiştir. 1974 ‘te komisyon raporunu teslim eden Kudret-i Hüda 4 

Kasım 1977’de vefat etti.   

Edebiyat ve eğitim konularında ülkesine çok fazla katkı sağlayan Muhammad 

Kudret-i Hüda Hint Alt Kıtasında ünlü bir bilim adamı olarak bilinir. İslam ve Kur'an 

konusunda uzman olmasa da Bengal dilinde yaptığı çalışmalarla birlikte eğitim, fen ve 

edebiyat gibi alanlarda çok sayıda kitap yazarak büyük bir kazanım sağlamıştır. Kudret-i 

Hüda’nın önemli eserlerinden bazıları şunlardır: Bilimin Hikayesi, Bilimin Garip 

Hikayesi, Bilimin Başlangıcı, Biyokimya (4 cilt), Doğu Pakistan’ın Endüstriyel 

Potansiyeli, Atoma Giriş, Bilimin İlk Kelimesi, Savaş Sonrası Bengal Tarım ve Sanayii, 

Bilimin Tuhaflığı, Kutsal Kur'an 430.  

Kudret-i Hüda, aynı zamanda jüt çubuğundan hamur elde etme ve bu hamurdan 

yüksek kaliteli partex tahta yapma yöntemini keşfetmiştir. Kudret-i Hüda'ın çalışma alanı 

organik kimyadır. Bitkisel ilaç, jüt, tuz, odun kömürü, toprak ve mineraller üzerine 

araştırmalar yaptı. İlaç olarak kullanılan yerel bitkilerden başarıyla biyokimyasal 

elementler çıkarabildi.431 

Çocukluğunu Kur'an okuyarak geçirmiş bir fen adamı olarak Kur'an’ı bilimsel 

bakış açısıyla tercüme etme ihtiyacı hisseden Kudret-i Hüda’ya göre, Kur'an bilimsel bir 

bakış açısıyla çevrilmediği ve açıklanmadığı için Müslümanlar ilerleyememiştir. 

Toplumun kırılan gururunun onarılması için Müslümanların Kur'an’ı anlaması ve 

uygulaması şarttır. Ancak kendisi düşündüğü gibi Kur'an çevirisinin şimdiye kadar 

yapılamaması nedeniyle Kudret-i Hüda Kur'an’ı Bengalce konuşanlar için çevirmeye 

karar verdi. Ancak Arapça konusunda kendini yetersiz bulduğu için Presidency Kolejinde 

 

430 Md Mahbub Murshed, Muhammad Qudrat-i-Khuda, http://en.banglapedia.org/index.php?title=Qudrat-

i-Khuda,_Muhammad  Erişim tarihi 10.12.2020. 

431 Md Mahbub Murshed, Bengalpedia. Asiatic society, https://en.banglapedia.org/index.php?title=Qudrat-

i-Khuda,_Muhammad Erişim tarihi 15.12.2020.  

http://en.banglapedia.org/index.php?title=Qudrat-i-Khuda,_Muhammad
http://en.banglapedia.org/index.php?title=Qudrat-i-Khuda,_Muhammad
https://en.banglapedia.org/index.php?title=Qudrat-i-Khuda,_Muhammad
https://en.banglapedia.org/index.php?title=Qudrat-i-Khuda,_Muhammad
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Arap dili profesörü olan Hafız Abdul Hey’den yardım almıştır. Kudrat-i Hüda İngilizce 

ve Urduca olan çevirilerden destek alarak yaptığı çeviriyi 1947’de yayınlamıştır.  

Doktor Kudret-i Hüda yapmış olduğu Kur'an çevirisi ve açıklamalarında daha 

önce yapılan tefsirleri takip etmeden kendi görüşlerini bilimsel bakış açısıyla çevirmiştir. 

Dipnotlarda verilen görüşler için sorumluluğu kendi üzerine almış, çevirisi daha önce 

yapılan tefsirlerin etkisinden uzak olduğunu açıklamıştır.432 Kudret-i Hüdanın çevirdiği 

Fatiha suresinin dördüncü ayetine bakıldığında hatalar görülmektedir.  ُإِيَّاَك نَْعبُدُ َوإِيَّاَك نَْستَِعين  

(Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz) ayetin manasını “ yalnız ona 

kulluk eder, yalnız ondan yârdim dileriz” 433diye çevirmiştir.    َإِيَّاك hitabında “sana ve 

senden” çevirisinin yerinde “onun ve ondan” diye çevirdiği için âlimler eleştiride 

bulunmuştur.  

Bakara suresinin 60. Ayetteki  َاْلَحَجر ب ِعََصاَك   Asanla taşa vur” kısmını“ اْضِرب 

çevirirken “asanla dağlara git” diye çevirmiştir.  

Bakara suresinin 34. Ayette  ْقُْلنَا ِلْلَمََلئَِكِة اْسُجدُوا ِِلدََم فََسَجدُوا إَِّلَّ إِْبِليَس أَبَٰى َواْستَْكبََر َوَكاَن   َوإِذ

 ِمَن اْلَكافِِرينَ 

Meleklere, “Âdem’e secde edin” dediğimizde İblîs dışındakiler derhal secde 

ettiler; o direndi, büyüklendi ve kâfirlerden oldu. 

Bu ayetin dipnotunda İblîs’in ayrı bir zaat ve vücüd olduğuna inanmamış434 gibi 

Hz. Cebrail (as) Peygamber Efendimize İnsan şekliyle geldiğini hadislerle ispatlamışsa 

da Kudret-i Hüda Cebril’in insan şekliyle geldiğini inkâr etmiştir.435 Doktor Kudret-i 

Hüdanın çevirisi Bengalce dili açısından kolay ve anlaşılır olmasına rağmen bu tür 

görüşlerinden dolayı âlimler tarafından reddedilmiştir.  

Çeviride Arapça metni vermemiştir, ancak okuyucuların kolayca okuyabilmeleri 

için ayet numaraları her ayetin başına koyarak Kur'an’ın her cüzünü bir cilt, her suresini 

bir bölüm, her konuyu bir paragraf şeklinde adlandırarak ayırmıştır. Çeviri planlamış 

 

432 Kudrat-I Hüda, Pobitro kur’aner potkotha, Kalküta, 1945, Giriş kısmı. 

433 A.g.e. s.25.  

434 A.g.e. s. 33. 

435 A.g.e. s. 46.  
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olduğu gibi İlk Konuşma diye bir girişle başlıyor; bu giriş Allah, yaratılış gizemi ve 

gönderilmiş elçi konularının işlendiği yirmi beş sayfalık uzun bir yazıyı içeriyordu. İlk 

ciltte Fatiha, Elif Lam ve sayakül’de olan sureleri yer almış ve Muhammad Mahbube 

Hüda tarafından Kalküta United Yayınevi tarafından 1946’da yayınlanmıştır. İkinci 

cüzün çevirisi ise 1947’de yayınlanmıştır.436 Yani üçüncü cüzden beşinci cüze kadarki 

kısmı ihtiva eden (Tilkarrasulu الرسول  a kadar ikinci ’[المحصنات]den El-Mühsinat’[  [تلك 

cilt’te yer almıştı.  Bu iki ciltte Kudret-i Hüda Kur'an’ın beş cüzünün çevirisini toplayıp 

çeviri çalışmasını sonlandırmıştır. Doktor Kudret-i Hüda 1977’de Dhaka’da vefat 

etmiştir.  

2.16. Osman Goni 

Doğum ve vefat tarihi bilinmeyen Osman Goni’nin babası Abdul Bari (ö.:1907) 

ünlü bir alimdi. Batı Bengal’in Bordhoman (বধতমান) ilindeki Salda Ajhapor’un (সালদা 

আঝাপুর) sakini Osman Goni ilkokulu bitirdikten sonra Kalküta’daki Aliya Medresesindeki 

eğitimine başlayıp 1911’de eğitimini tamamladıktan sonra bazı okul ve medreselerde 

öğretmenlik yapmış 1928’de emekliye ayrılmıştır.  

Osman Goni’nin yazdığı kitaplardan en büyük eseri olan Kur'an -ı Kerim’in tam 

çevirisidir. Kur'an’da Dua ve “pance sure”nin şiir olarak çevirisi Ponçomoni adlı kitabı 

1928’de yayınlamıştı. Muhtemelen medrese eğitimi biter bitmez çeviri çalışmalarına 

başlayıp 1918’de bu çeviriyi tamamlamıştır. Osman Goni çevirinin yanı sıra Kur'an’ın 

Arapça metnin Bengalce telaffuzu eklemek için on yedi sene çalıştıktan sonra 1935 de bir 

el yazması kitabı hazırlamışsa da hatalardan dolayı işin devamını getirememişti.437 

2.17. Han Bahadır Abdur Rahman 

Han Bahadır Abdur Rahman tarafından bir Kur'an çevirisi Arapçasıyla birlikte 

1952 de yayınlanmıştır. Çeviri dili kolayca anlaşılır olup gereken yerlerde dipnotlar 

konulmuştur.438 

 

436 Abdul Hay, Soyed Ali Ahsan, 2010, s. 120. 

437 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 107. 

438 Abdul Hay, Soyed Ali Ahsan, 2010, s. 120. 
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2.18. Kazı Nazrul İslam (1899-1976) 

Kazi Nazrul İslam, 24 Mayıs 1899'da Hindistan'ın Batı Bengal'in Burdwan ilin 

Asansol bölgesindeki Churulia köyünde doğdu.439 Dedesi Kazi Âmin Ullah ve babası 

Kazi Fakir Ahmed ve annesi Zaheda Khatundur. Babası Fakir Ahmad, mahalle caminin 

imamı ve türbenin bekçisiydi. Nazrul üç erkek ve iki kız kardeşin en büyüğüdür. Kazi 

Nazrul İslam'ın lakabı "Dukhu Mia" দখু্ ু ম য়া idi. Nazrul, köydeki mahalle camisinde 

müezzin olarak görev yapmıştır. Nazrul, çocukluğunun bu eğitimi ve öğretimi sayesinde, 

Kur'an-ı Kerim okuma, namaz, oruç, hac, zekât vb. İslam'ın temel ritüellerini erken yaşta 

tanıma fırsatı bulmuştur. Nazrul henüz dokuz yaşındayken Babası, 1908'de vefat etmişti. 

Babasının ölümünden sonra, ailesinin yaşadığı zorluklar nedeniyle eğitimi kesintiye 

uğradı ve sadece on yaşındayken geçimini sağlamak için çalışmak zorunda kalmıştır. 

1917'nin sonlarından Nisan 1920'ye kadar, yani yaklaşık iki buçuk yıl orduda 

kalmıştır. Bu süre zarfında 49. Bengal Alayı Genel Onbaşı'ndan Malzeme Sorumlusu 

Habildar'a yükselmiştir. Alayın Pencaplı bir din adamından Farsça öğrenmiş, silah 

arkadaşlarıyla yerli ve yabancı çeşitli müzik enstrümanları ile müzik çalışmaları 

yapmanın yanında nesir ve şiir üzerine çalışmalarda da bulunmuştu. 

Nazrul'un Karaçi ordu evindeyken yazılan eserleri arasında ilk nesir Baundul'un 

otobiyografisi বাউণু্ডশির আত্মকামহনী, ilk yayınlanan şiir Mukti ( ুমক্ত); Hikâye: Hena (মহনা), 

ağrının bağışı (বযথার দান), Meher Negar (ম শহর মনগার), Ghomer Ghore (ঘুশ র মঘাশর), 

Kabita Samadhi (কমবতা স ামধ্). 

Bu kaynağa göre Nazrul'un edebiyat eseri pratiğinin başlangıcı Karaçi ordu evidir. 

Birinci Dünya Savaşı'nda askeri görev için Nazrul güçlerinin Irak'a gitmesi gerekiyordu. 

Ancak savaş durduğu için gitmek zorunda kalmamıştır. Savaş 1920'de sona erdiğinde, 49. 

Bengal Alayı dağıtılmıştır. Daha sonra askeri hayatı bırakıp Kalküta'ya dönmüştür. 

Nazrul, Haftada iki kez yayınlanan Dhumketu' gazetesini (ধ্ূ শকতু পমত্রকা) 12 Ağustos 

1922'de yayınlamıştır. 440 

 

439Rafiqul Islam, Kazi Nazrul Islam, http://en.banglapedia.org/index.php?title=Islam,_Kazi_Nazrul. 

20.04.2020. 

440 A. g. e. http://en.banglapedia.org/index.php?title=Islam,_Kazi_Nazrul. 09.09.2020 
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1920'lerde Anlaşmasız ve Hilafet Hareketi441 bir noktada başarısız olduktan sonra 

Dhumketu, Swaraj'ın442 (স্বরাজদি) (bir Parti) oluşumunda özel bir katkı sağlamıştı. 

Nazrul'un şiiri, Anandamayi'nin gelişiyle (আনি য়ীর আগ শন) gazetenin 26 Eylül 1922 

sayısında yayınlanmıştır. Bu siyasi şiirin yayınlanması nedeniyle gazetenin söz konusu 

sayısı 7 Kasım'da yasaklanmıştır. 23 Kasım'da Jugbani’nin yazısına (র্ুগবাণী প্রবন্ধগ্রন্থ) el 

konulmuş ve aynı gün Comilla'da tutuklanmıştır.443 

Tutuklanmasının ardından Comilla'dan Kalküta'ya getirilen Nazrul 8 Ocak 1923'te 

ifade verdi. Başsavcı Swinhor mahkemede açıklama yaptı. Onun bu açıklaması, siyasi bir 

mahkûmun ifadesi (রাজবিীর জবানবিী) 444olarak Bengal edebiyatında özel bir edebi statü 

kazanmıştır. Nazrul, Aralık 1921'de Comilla'dan Kalküta'ya dönüş yolunda iki devrimci 

edebiyat eseri yazmıştır. Bu ikisi asi şiirler মবশদ্রাহী কমবতা ve kırık şarkı ভাঙ্গার গান 

müziğidir. Bunlar, Bengalce şiir ve şarkı türünü tamamen değiştirmiştir. Nazrul, en çok 

ününü asi şiiriyle kazanmıştır. Nazrul, 18 Ocak'taki duruşmanın ardından bir yıl ağır hapis 

cezasına çarptırıldı. Nazrul, Alipore Merkez Hapishanesine götürüldü. Burada tutuklu 

olarak yaşarken (22 Ocak 1923) dünya şairi olarak adlandırılan ve Nobel Ödülü kazanan 

Rabindranath (1861-1941), ilkbahar lirik tiyatrosunu বসন্ত গীমতনাটয গ্রন্থটি Nazrul'a 

adamıştır. Nazrul buna özellikle sevinmiş ve bu sevinçle hapishanedeyken, “Bugün 

yaratmanın neşesi” আজ সৃমষ্ট সুশখ্র উল্লাশস şiirini yazmıştır.445 

Yeni dönemde Nazrul gazeteciliğin yanı sıra radyoda da çalışıyordu. Bu dönemde 

1942'de hastalanıp Konuşma yetkisini kaybetti. 1971'de Bengalliler, Bangladeş'in 

bağımsızlık savaşını kazandı ve Bangladeş adlı bağımsız bir devlet kuruldu. Şair Nazrul 

ve ailesi, Hindistan Hükümeti'nin izniyle 24 Mayıs 1972'de Bangladeş'e getirildi. Şair 

 

441 Osmalı İslam halifeliğini yeniden kurmak için Hindistan'daki Müslümanlar, Şevket Ali, Muhammed Ali 

Cevahar ve Abul Kelam Azad liderliğinde tamamen İslamcı bir siyasi protesto düzenlediler. Hilafet 

hareketi, Hindistan'ın İngiliz yönetiminin zincirlerini kırma çabalarındaki en önemli hareketlerden biriydi. 

Hilafet hareketi 1919'dan 1924'e kadar sürdü. 

442 Mahatma Gandhi 1922'de Anlaşmazlık Hareketi'ni geri çektiğinde, Kongrenin bir grup fedakar ve 

devrimci lideri, Hindistan'ın özgürlük mücadelesinin o kritik anında hareketin yeni programı için alternatif 

bir platform olarak Swaraj Dal'ı oluşturdu. 1922'den 1925'e kadar parti, Hint siyasetinde birkaç yeni eğilim 

başlattı. https://bn.wikipedia.org/wiki/ স্বরাজ, 09.01.2021.  

443 Rafiqul Islam, Kazi Nazrul Islam, http://en.banglapedia.org/index.php?title=Islam,_Kazi_Nazrul. 

20.04.2020. 

444 Abdul Hay, Soyed Ali Ahsan, 2010, s. 164. 

445 Rafiqul Islam, Kazi Nazrul Islam, http://en.banglapedia.org/index.php?title=Islam,_Kazi_Nazrul erişim 

tarihi 20.04.2020. 

http://en.banglapedia.org/index.php?title=Islam,_Kazi_Nazrul
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hayatının geri kalanını Bangladeş'te geçirdi. 1976'de Nazrul'a bağımsız Bangladeş 

vatandaşlığı verilmesi için resmi bir emir yayınlandı. 

1976'de Nazrul'un sağlığı giderek kötüleşti. Hayatının son günlerini Dhaka PG 

Hastanesinde geçirdi.  Nazrul 29 Ağustos 1976'da vefat etmiştir. Nazrul bir şarkısında, 

"Beni caminin yanına göm kardeşim / Mezarımdan müezzinin sesini duyayım" " সমজশদরই 

পাশশ আ ায় কবর মদশয়া ভাই / মর্ন মগাশরর মথশক  যু়ামিশনর আর্ান শুনশত পাই" diye yazmıştır. 

Şairin bu isteği dikkate alınarak Dhaka Üniversitesi merkez camiinin yanına 

defnedilmesine karar verilmiş ve türbesi buna göre yapılmıştır.446 Bangladeş’in milli Şairi 

Kazı Nazrul İslam dininin yüce kitabı Kur'an-ı Kerim’in son cüzünü Bengalceye 

çevirmiştir. 447 

Nazrul’un Kur’an Çevirisi 

Kur'an-ı Kerim'i Bengalce'ye çevirmek hayatının en büyük hayali olmasına 

rağmen zaman ve ilim eksikliğinden çeviriyi uzun bir süre ertelemek zorunda kalmıştır. 

Uzun yıllar çalışıp Arap-Fars diline hâkim olduktan sonra Kur'an’ı şiir olarak Bengalceye 

çevirmiş sonrasında kendimi şanslı hissediyorum diye yorum yapmıştır. Nazrul: Eğer 

Arapça ve Bengalce konusunda eşit tecrübeye sahip olan bir kişi Kur'an’ı şiir olarak 

çevirseydi, Kur'an gibi büyük bir kitabı kendisinin çevirmeye asla cesaret edemeyeceğini 

veya buna ihtiyaç duymayacağını söylemiştir.448 İslam dinin bütün kaynakların en 

doğrusu Kur'an-ı Kerim Arapça olduğu için biz Arap olmayanlar olarak okuyup anlama 

yerine sadece Kur'an’ı severiz, öperiz. Kur'an içinde olan nimetlere servetler ve 

mücevherleri bilmiyoruz. Bugün, bu Kur'an, hadis, fıkıh vb. kaynakları benden daha çok 

hak eden insanlar Bengalce'ye çevirirse, Bengalli Müslüman toplumuna sonsuz bir refah 

getirmiş olacaktır. Cehalet uçurumuna düşen Bengalli Müslümanların kurtuluşuna bir 

vesile olacaktır. Kendisine göre: Kur'an-ı Kerim basit Bengalce ayetlere çevrilirse, o 

zaman çoğu Müslüman onu kolayca ezberleyebilecek ve Kur'an’dan faydalanacaktır. 

“Bu amaçla olabildiğince basit bir şekilde çevirmeye çalıştım. Çok başarılı 

olduğumu söyleyemem çünkü Kur'an’ın kelimelerini sağlam bir şekilde çevirmek kadar 

başka zor bir görev var mı bilmiyorum. Çünkü kalemim, dilim, ritmim burada Kur'an gibi 

 

446 https://dailysangram.com/post/323655- Nazrul İslam, erişim tarihi 20.04.2020. 

447 Abdul Hay, Soyed Ali Ahsan, 2010, s. 120. 

448  Nazrul İslam, Nazrul Rochonaboli, Bangla Akademisi, 5.cilt. S.117. 
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büyük bir kitabi anlatacak kadar yeterli değil. Yine de ben Kur'an-ı Kerim’i Medrese- 

Okul çocukları dahi herkes tarafından anlaşılabilir bir dille tercüme etmeye çalıştım. Bu 

yöndeki ilk girişimimi memnuniyetle karşılarlarsa tüm çabalarımı verimli bulacağım.”449 

Nazrul İslam Kur'an’ı çevirirken Mevlâna Md. Ali'nin Kur'an çevirisi, Tefsir-i-

Hosainy, Tefsir-i-Beyzavi, Tefsir-i-Kebir, Tefsir-Azizi, Tefsir- Mevlâna Abdul Hoque 

Dehlavi, Tefsir Celaleyn, Mevlâna Muhammad Akram Han ve Mevlâna Ruhul Amin'in 

çevirdiği son cüzünden yardım almıştır. Ünlü Karim Bakhsh Brathers’ın sahibi Mevlâna 

Abdur Rahman Han ve onun oğlu Bengal Konseyin Başkan Yardımcısı Mevlâna Rezaur 

Rahman Khanın sağladığı maddi ve manevi desteği için kendisini çok şanslı hissetmiştir. 

Mevlâna Muhammad Mamatajuddin Fakhrul, Pabnalı Mevlâna Syed Abdur Rashid, 

Iskander Gajanvi B.A., Mevlâna K.M. Helal, kendi editörü Abdul Majid Sahityaratna ve 

diğer pek çok bilgin, alim bu çeviride destek olmuştur. Nazrul yazdığı girişte, onların 

yardımı olmasaydı, bu çeviri o kadar doğru olmayabilirdi şeklinde yorum yapmıştır.  

Nazrul Kur'an’ın sadece son cüzünün şiirsel çevirisini yapmıştır. Fatiha ve Nas 

suresiyle başlayıp Nebe suresine kadar çevirisini yaptığı her surenin ismine ve manasına 

yer vermiş, sebebi nüzül adlı başka bir bölümde ise otuz sekiz surenin nüzül sebebini ayrı 

ayrı yazmıştır.450 Ayrıca her surenin ayet sayısı ile kelime ve harf sayısını da yazmıştır. 

Nazrul'un yaptığı Kur'an’ın şiirsel çevirisi halk tarafından güzel ve hoşgörüyle 

karşılanmaktadır. 

Nazrul Enstitüsü Genel Müdürü Md. Ershad Hossain kitabı tanıtırken şunları 

söylemiştir: “Kavya Am-Para' ( াবয আমপারা) kitabı Kur'an-ı Kerim'in otuzuncu cüzünün 

tercümesidir. Nazrul, bu çeviri üzerinde çalışırken, Arapça'dan çok fazla bilgi edinmeye 

çalıştı ve çeşitli Kur'an tercümeleri ile ilgilenmeye başladı. Kitap ilk olarak Agrahayan451 

1340'ta (23 Kasım 1933) yayınlandı. Bu kitapta toplam otuz sekiz sure çevrilmiştir. Özü 

sağlam tutarken dengeli ve anlamlı çeviriye katkısı unutulmazdır. 'Shane Nuzul' 

 

449 Nazrul İslam, Nazrul Rochonaboli, Bangla Akademisi, 5. cilt. s.118. 

450 A.g.e. s.123-171. 

451 Agrahayan Bangla takvimin sekizinci ay olup Kasım ortasından Aralık ortasına kadar kapsar. Bengal 

Dördüncü mevsim olan hemanta (Sonbahar sonu) nın ayları olup Kartik ve Agrahayan'ı (Ekim ortasından 

Aralık ortasına kadar) kapsar. Aslında sonbahar ile kış arasındaki bir geçiş aşamasıdır. Kasım ortasına kadar 

akşamlar serinleşir. http://en.banglapedia.org/index.php/Bangabda  erişim tarihi 01.02.2021. 

http://en.banglapedia.org/index.php/Bangabda
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bölümündeki sureleri tanıtan kitabın sonundaki tefsir, Arapça bilginin, hikmetin ve hadisi 

tahlil etme becerisinin çok büyük olduğunu göstermektedir."452 

 

 

452http://islamibarta.com/article/Islamic-Literature-and-Culture/Book review: Kavvya Ampara. Erişim 

tarihi 10.12.2020. 

http://islamibarta.com/article/Islamic-Literature-and-Culture/Book
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III. BÖLÜM 

PAKİSTAN ZAMANINDA KUR'AN ÇEVİRİ ÇALIŞMALARI 

Hindistan’ın İngiliz sömürgeciliğinden 1947 de bağımsızlığını kazanmasıyla 

birlikte Hindu çoğunluğu olan bölgelerde Hindistan devleti, Müslümanların çoğunluğu 

oluşturduğu bölgelerde ise Pakistan devleti kurulmuştur. Bangladeş- Pakistandan iki bin 

kilometre uzaktadır. Batı, doğu ve kuzeyden üç tarafı Hindistan, doğu sınırının bir kısmı 

Miyanmar ve güney Bengal Körfezi ile çevrili olan Bangladeş’te çoğunluğu 

Müslümanların oluşturması nedeniyle Pakistanın bir parçası olarak görülmüştür. 

Bangladeş doğu Pakistan olarak hareket etmiştir.  

Bu bölünmeyle doğu Bengaldeki Müslümanlar, siyasi kurtuluş ile birlikte İslami 

kurtuluşu da kazanmış oluyordu. O güne kadar kendi edebiyat çalışmaları, basın ve yayın 

başta olmak üzere her konuda Kalküta'ya bağlı olan Bengalli Müslümanlar Hindu 

merkezi olan Kalküta’nın kontrolünden kurtulmuştur. Bengalli Müslümanlar Doğu 

Pakistan adıyla eğitim ve medeniyetlerinde, din ve kültür hayatlarında, dil ve edebiyat 

çalışmalarında güçlü bir etkiye sahip olmayı başarmıştır.  

Yukarıda da gördüğümüz gibi Mevlâna Naimuddin ve Mevlâna Abdul Kerim 

Kur'an çevirilerini yayınlamak için yaşadıkları yeri ve kurduğu düzenlerini bırakarak 

Kalküta’ya gidip orada yaşamak zorunda kalmışlardır. Bangladeş, Hindistan’dan 

ayrıldıktan sonra Müslümanlar için, edebi çalışmalar üretmek, Kur'an meali, hadis, tefsir, 

fıkıh gibi kitaplar yazmak konusunda özgürce çalışabilme noktasında önemli bir fırsat 

yakalamıştır. Aynı zamanda Müslümanlardan bu tür kitaplara talep artınca Dhaka bu 

talebi karşılamak için Kalküta’ya bağlı 453olmadığından daha da etkili bir merkez haline 

gelmişti.  

3.1. Mevlâna Eşref Ali Tehanevi (1863-1943) 

Mevlâna Eşref Ali Tehanvi H.1280/ M.1863 de Hindistan’ın Uttar Pradesh Thana 

Bhavan'da doğmuştur. Babası Abdul Hak Hz. Ömer'ın soyundan, annesi ise Hz. Ali'nin 

soyundan gelmiştir. Allama Thanvi kardeşlerin en büyüğüydü. Beş yaşındayken annesi 

 

453 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 115. 
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vefat etmiştir.454 Eğitimine H. 1295 de Darul Ulum Deobond (دارالعلوم ديوبند) Medresesinde 

başlamış, H. 1301 de eğitim hayatını tamamlamıştır. Sonra H. 1315 kadar Kanpor 

medresesinde öğretim hayatını devam etmiştir.  H. 1307 de Kendini manevi eğitim 

arayışına adamış ve Hacı Şah İmdadullah Muhajir Makkinin eline biat kabul edip daha 

sonra Hacı Şah İmdadullah Muhajir Makkinin halifeliği almıştır. Mevlâna Eşref Ali 

Tehanevi çok zeki idi ve öğrenciyken eserler yazmayı başlamıştı. 1943’ün temmuz ayında 

vefat etmiştir.  

Tasavvuf ve dinin çeşitli konularında çok sayıda kitaplar yazmıştır. Onun 

yazdıklarında Urduca olan Bayanul Kur'an adlı Kur'an’ın çeviri ve açıklaması onun en 

iyi çalışmasıdır. Zekâsıyla her yerde şöhret kazanan Tehanevi on sekiz yaşından itibaren 

kitap yazmaya başlamış dini konularda Arapça, Urduca, Farsça dillerinde yüzlerce kitap 

yazmıştır. Bu kitapların çoğu sonradan İngilizce, Bengalce, Farsça, Sindhice455, 

Gujaratice456 çevrilmiştir. Tehanevi’nin sayısız kitapları arasından en meşhur kitabı olan 

Beyanul Kur'an Dhaka Emdadiya Kitabevi tarafından Urducadan Bengalceye çevirisi için 

bir yayın kurulu oluşturulmuş Beyanul Kur'an, Tefsir-i Eşrefi adıyla cüzler halinde 

yayınlanmıştır. Çeviri çalışmaları 1949’da başlayıp 1961’e kadar sürmüştür. Çevirisinin 

ilk cüzü 1949’da 29. ve 30. cüzü 1961’de yayınlanmıştır. Bangladeş bağımsızlığını 

kazandıktan sonra bu çeviri altı cilt olarak yayınlanmıştır. Bu çeviriye halen 

ulaşılabilmektedir. 

Hint alt kıtasında Urdu ve İngilizcede yazılan çeviri ve tefsirler arasında Beyanul 

Kur'an çok meşhurdu. Beyanul Kur'an adlı çeviri ve tefsirin bazı özellikleri şunlardır:  

1. Doğru rivayetlere dayanarak yazılmış bir tefsirdir.  

2. Sure ve ayetlerin siyak ve sibakı ile ilgili açıklamalar yapılmıştır.  

3. Aynı konudaki çeşitli ayetleri ya da kelimeleri bir başlık altında toplayarak, bu 

ayet ve kelimelere dair çeviri, açıklama ve notlar yazmıştır.457  

4. Kur'an’daki çeşitli konulara getirilen bilimsel açıklamalar yapılmıştır.  

 

454 Thanvi, Eşref Ali. Faridpuri, ŞEMSÜL Hako (1997). Beheşti zeor মবশহশতী মজওর Bengalce çevirisi: 

Emdadia Kitpevi. Sayfalar 1–10. 

455 Pakistan’ın güneydoğusunda yer alan bir eyalette konuşulan dili. 

456 Gujarati, Hindistan'ın Gujarat eyaletine özgü bir Hint-Aryan dilidir ve ağırlıklı olarak Gujarati halkı 

tarafından konuşulur. 

457 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 116. 
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5. Kur'an çevirileri arasında doğru bir çeviri olarak görülmüştür. 

6. Kur'an ve hadisler ışığında çeşitli soruların çözümünü içerir.  

7. Mütekaddimin ve Müteahhirin müfessirlerin önemli yorumları zikredilmiştir. 458 

8. Kur'an-ı Kerim tercümesinde, sözlüksel tercümeye retorik dil çevirisinden daha 

öncelik verilmiştir. 

9. Çoğunlukla Seleften gelen görüşler öne çıkarılmıştır. 459 

 

Bu çeviri ve tefsirin ilk cildi Fatiha suresinden Nisa suresinin 147. ayetine kadar, 

ikinci cildi Nisa suresinin 148. ayetinden Tevbe suresinin 93 ayetine kadar, üçüncü cildi 

Tebva suresinin 94. ayetinden Kehf suresinin 74. ayetine kadar, dördüncü cildi Kehf 

suresinin 75. ayetinden Ankabut sureinin 44. ayetine kadar, beşinci cildi Ankebut 

suresinin 45. Ayetinden Casiye suresinin sonuna kadar, altıncı cildi ise Ahkaf suresinden 

Nas suresine kadar olan bölümler şeklinde yayınlanmıştır. Kur'an’ın her cüzünün 

çevirisinin başında o cüzdeki olan surelerin ya da ayetlerin konusu eklenmiştir.  

Tehanevi’nin tefsiri dışında sadece “Kur'an şerif” adlı bir çeviri vardır. Eşref Ali 

Thanvi’nin Urduca yazılan Kur'an çevirisini Mevlâna Mustafizur Rahman Han, Mevlâna 

Fazlur Rahman ve Mevlâna Ebul kalam Azad tarafından Bengalceye çevrilmiştir. 

Mevlâna Mustafizur Rahman Han Çandpor (il) Ahmediya Fazıl Medresesinin müdürlüğü 

ile Bangladeş Jamiyatul Mudarrisin Çandpor il sekter görevlerini yürütmektedir.  

Mevlâna Mustafizur Rahman Han’ın çevirilen Kur'an’ı Dhakada 1976 de kurulan 

Mina Book House ‘un sahibi Ebu jafer tarafından 2004’te yayınlamıştır. Bize ulaşan 

çevirisi ise aynı yayın evinden Ocak 2014’te yayınlanmıştır. Girişte Kur'an okumanın 

fazileti, Kur'an ayetlerin Bengalce telaffuzunun gerekçesi, Kur'an okurken bazı hassas 

yerlerin dikkatli okunması konularında açıklamalar yapılmıştır. Bu açıklamara göre 

Kur'an’ın 16 yerinde (üstün yerine ötre, ötre yerinde üstün, ya da esre yerine üstün 

okunursa) yanlış okuma yapıldığında büyük günaha girileceğinin hatta kafir bile 

olunabileceği hususları belirtilmiştir. Bu konuda birkaç örnek meseleyi daha kolay 

anlaşılabilir kılacaktır.   

1. “Fatiha suresinde Enamta    انعمت kelimesinin ت de üstün olması gereken yerde 

ötre okunursa büyük günah işlenmiş ve küfre girilmiştir.  

 

458 Abul kalam Azad, 2013, s. 229. 

459 A.g.e. s. 229. 
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2. Bakara suresinde 33. Ayette   جالوت  قتل داود  burada dawodu kelimesinin dal’de ötre 

yerinde üstün okunursa büyük günah işlenmiş olur.  

3. Nisa suresinde   رسَل مبشرين ومنذرين  munzirina kelimesinin zal da esre yerine üstün 

okunursa büyük günah ile birlikte küfre girmiş oluncağı iddia edilmiştir.”460  

 

Bu çevirinin diğer bir özelliği, her ayetin altında Bengalce telaffuzu ve çevirisine 

yer verilmiş olmasıdır. Ayet, sure, ruku, cüz numaralarıyla birlikte her sayfanın altında 

kısa notlar ile sure ve ayetlerin sebebi nüzulü eklenmiştir.  Arapça okuyamayanlar için 

çeviride Arapçası telaffuzu konulmuş ancak bunun hedef dili doğu bir şekilde 

okutamadığı görülmüştür. Kur'an çevirisinde dilin retorik güzelliğinden çok sözcüksel 

çevirisi önemsenmiştir.  

Mevlâna Eşref Ali Thanvi’nin Urduca’ya çevirilen Bayanul Kur'an’ı ilk olarak H. 

1336 de yayınlamıştır. Daha sonra “Mukammal Bayanul Kur'an” adlı tamamlanmış 

çevirisi H. 1352 de yayınlanmıştır. Urduca’da bu tefsirin birden fazla baskısı 

yayınlanmıştır. Ancak “Tefsire Eşrefi” adlı Bengalce çevirisi 1950 de Dhaka İmdadiya 

Kitapevinden yayınlanmıştır. Pakistan zamanında 30 cüzün her cüzü ayrı ayrı 

yayınlanmıştır. Bangladeş bağımsızlığını kazandıktan sonra bu tefsir altı cilt olarak 

yayınlanmıştır.  

3.2. Hanbahadir Abdur Rahman Han (1887-1964) 

1887’de Madaripur (মাদারীপুর) ilinin Şibçor (বশবৈর) ilçesinin Vandarikandi (ভান্ডারী াদী) 

köyünde doğan Hanbahadır Abdur Rahman Han, 1908’de Borişal İl Okulunu bitirip 

Kalküta Üniversitesinde lisans eğitimini tamamlamıştır. Eğitim üzerine yirminin üzerinde 

ders kitabi yazan Abdur Rahman 1913’te matematik alanında yüksek lisans eğitimini 

tamamladıktan sonra 1914’te, Dhaka Öğretmenler Eğitim Kolejinde öğretim üyesi olarak 

çalışma hayatına başlamıştır. Eğitim alanındaki çalışmalarını sürdürmüş, 1945’te Halk 

Eğitim Başkanlığında yardımcı direktör olarak çalışırken emekli olmuştur. 1958’de 

Dhaka Jogonnat Kolejinde rektör olarak tekrar göreve başlayan Hanbahadır, 23 Aralık 

1964 tarihinde, 76 yaşındayken vefat etmiştir.461  

 

460 Mustafizur Rahman, Kur’an şerif, Mina Book House, Dhaka, 2014.   

461 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 118. 
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Emekliliğe ayrıldıktan sonra, Kur'an’ı çevirmeye karar vermiş, Kur'an’dan beş 

sure (pance sure) çevirmiştir. Bu çeviriyi 1948’de Gazi Muhammad Beşir’in Dhaka’daki 

Provincial Kitapevinden yayınlamıştır. Abdur Rahman Kur'an-ı Kerim’in çevirisini 1952 

de tamamlamıştır. Kendi çevirisinin el yazmasını (taslak) hazırlayıp üç cilt olarak her 

cildini ayrı ayrı yayınevinden yayınlamıştır.462 Bunlardan 1. ve 2. cilt 1952’de 3. cilt ise 

1953’te yayınlanmıştır. Her bölümde on cüzü kapsayan çeviride, İslam Hakkında 

başlığıyla doksan sayfalık bir giriş bulunmaktadır. Kur'an’dan seçtiği ayetlerin 

çevirilerinin yer aldığı Cevahirul Kur'an adlı kitabı 1962’de yayınlanmıştır.    

Çeviri yaparken dipnot ve açıklamalarda bir zorluk yaşadığında Kalküta Aliya 

Medresesinin emekli müdürü olan Bilayet Hossain ve Dhaka Aliya Medresesinin öğretim 

üyesi Nasiruddin’den destek alarak çevirmiştir. Kalküta Aliya Medresenin diğer bir 

öğretim üyesi olan Mevlâna Mohammad Abdur Rahman han’ın çevirisinin güvenilir 

olduğunu söylerken, Prof. Dr. Emanul Hak, Arapçayı iyi bilmediği için Abdur Rahman 

han’ın çevirisi güvenilmez diye yorumunu yapmıştır. 463 

3.3. Şair Golam Mustafa (1897-1964) 

Bengalcede Bişşo Nobi (Dünya Peygamberi) adlı kitabında Peygamber 

Efendimizin hayatını kaleme alan şair Golam Mustafa, Jeşor ilinin Monuhorpor köyünde 

1897’de doğdu. Babası Golam Rabbani de bir şairdi ve dedesi Kadı Golam Server Arapça 

ve Farsça bilen meşhur bir alimdi. Şair Golam Mustafa Kalküta Ripon Kolejinden mezun 

olduktan sonra 1920’de Barakpor Devlet Okulunda öğretmenlik yapmaya başlayıp 

1950’de emekli olmuş, Dhaka’da 13 Ekim 1964’te vefat etmiştir. 464 Bengal’in en ünlü 

şairlerden biri olan Golam Mustafa on altı şiir kitabı, beş biyografi kitabı, bir tarih kitabı, 

iki siyasi kitap, bir de makale derlemesinden oluşan toplam yirmi altı eserin sahibidir. 

Bunların dışında çok sayıda ders kitabı da yazmıştır.465 

Golam Mustafa, eskiden beri siyasetin “Hindistan-Pakistan” yanlısı tartışma 

konusunda Pakistan ideolojisine inanan biriydi ve 1952 dil hareketi sırasında Urduca'yı 

 

462 Abul kalam Azad, 2013, s. 196.  

463 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 119.  

464 A.g.e, s. 119. 

465 https://bdjobscircular.agency/golam-mostofa-poem erişim tarihi 12.02.2021. 

https://bdjobscircular.agency/golam-mostofa-poem
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desteklemişti. Nesir ve şiir yazma konusunda çok yetenekli olan Golam Mustafa 1949'da 

kurulan Doğu Bengal Hükümeti Dil Reformu Komitesi Sekreteri olarak görev yapmıştır. 

Raktarag রক্তরাগ (1924), Khoshroj মখ্াশশরাজ (1929), Kavya-Kâhini কাবয-কামহনী 

(1932), Sahara সাহারা (1938), Hasnahena হাস্নাশহনা (1938), Bulbulistan বুিবুমিিান (1949), 

Tarana-i-Pakistan তারানা-ই-পামকিান (1958), Bani Adam বমনআদ  (1958), Geetisanchalan 

গীমতসঞ্চািন (1968) Orjinal şiirleri ve Musaddas-i-Hali  ুসাদ্দাস-ই-হািী (1941), Kalame 

Iqbal কািাশ  ইকবাি (1956), Shikwa ve Jawab-i-Shikwa মশকওয়া ও জওয়াব-ই-মশকওয়া 

(1960) şiirsel çevirileri idi. Nesir eserleri arasında Bishwanabi মবশ্বনবী (1942), İslam ve 

Komünizm ইসিা  ও কম উমনজ  (1946), İslam ve Cihad ইসিা  ও মজহাদ (1947), Amar 

çintadhara আ ার মচন্তাধ্ারা (1952), Pakistan Devlet Dili পামকিাশনর রাষ্ট্রভাষা vb. 

Bulunmaktadır.466 

Golam Mustafa, Kur'an’ı 1956’de çevirmişti. Arapça ve Farsça dillerine tam 

olarak hâkim olmamakla birlikte Kur'an çevirisi ile ilgilenmesinin sebebini: “Eğer birisi 

Kur'an’ı tamamen okuyup anlayabilseydi diğerlerinin işi olmazdı. O yüzden her çağın 

âlimleri Kur'an’ın çevirisini, açıklamasını inceleyerek tekrar çevirirse zararı yok, üstelik 

bu durumda Kur'an’ın şerefini daha da yüceltir. Yeni çeviri ve açıklamalara ihtiyaç var. 

Benim Kur'an ilmim ne kadar az olsa bile ben de bir Kur'an okuyu olarak çevirmeye 

çalıştım. Kendi kafama göre bir açıklama yapmadım. Çeşitli tefsirleri inceleyerek kendi 

görüşümü verdim” şeklinde açıklamıştır.467 

Golam Mustafa toplam altı ciltlik bir çeviri yapmaya karar vermişti. Çevirisinin 

ilk cildinde Fatiha ve Bakara sureleri yer alıyordu. Şair Mevlâna Abdul Ali, Mevlâna 

Sekavetullah ve Mevlâna Eminul İslam adlı âlimlerin yardımıyla şiir, edebiyat, bilim ve 

felsefeden yararlanarak asıl metnin yanında çeviri, dipnot ve ayetlerin açıklamalarını 

vererek çevirmeye başladı ve 1957’nin Mart ayında Dhaka’daki Müslim Bengal 

Kitabevinden yayınladı. Golam Mustafa, Kur'an’ı çevirmeye devam etmiş ancak 

Muhtemelen okuyucuların olumsuz eleştirileri sonucunda çevirisini yayınlamamıştır.468 

Bengal edebiyatının en büyük şairlerden olan Golam Mostafa, hayatının son birkaç yılını 

 

466 Shahidul Islam, Golam Mostafa, http://en.banglapedia.org/index.php?title=Mostafa,_Golam erişim 

tarihi 20.03.2021. 

467 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 119 

468 A.g.e, s.120 
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Dhaka, Shantinagar'daki evinde (Mostafa Manzil) geçirip uzun bir süre acı çektikten 

sonra son nefesini 13 Ekim 1964'te Dhaka Medical College Hastanesi'nde vermişti.469 

3.4. A. K. Ahmed Han  

1958’de A.K. Ahmed Han, Kur'an’ın ilk cüzünü Bengalceye çevirmiştir. Çevirisi 

Dhaka’daki Tezgao Yayınevinde Nurun Nehar Hanım tarafından 1958’de yayınlanmıştır.  

3.5. Ebü'l-Aʿlâ Mevdûdî (1903-1979) 

3.5.1. Mevdûdînın doğum ve eğitim hayatı 

Aurangabad470 şehrinde ünlü bir avukat olan Seyyid Ahmed Hasan Mevdûdî'nin 

evinde 1903 da (3 Receb H.1321 de doğdu. Babası, çocuğunun adını Seyyid Ebü'l-Aʿlâ 

Mevdûdî koymuştu çünkü çocuğun doğumundan üç yıl önce bir aziz babasına, "Bak, 

Allah'ın lütfuyla bir oğlun doğacak, adı Ebü'l-Aʿlâ Mevdûdî olacak. Çünkü Hindistan’da 

senin atan olarak ilk bu isimle ünlü bir Kamel Pir gelmişti" diye müjde vermiştir. 471 

Babası, oğlunu bir İslam alimi olarak yetiştirmek arzusuyla ilköğreniminin 

yanında Arapça, Farsça ve Urduca dillerinde Kur'an, Hadis, Fıkıh vb. dil ve din eğitimleri 

vermiştir. Çocukluğunda İngiliz eğitiminin ve Batı ideolojisinin dokunuşundan uzak 

tutulması için ihtiyatı olarak genel eğitim okullarına gönderilmemiş. Çocukluk eğitimine, 

yetenekli ve karizmatik bir ev öğretmeninin gözetiminde devam etmiştir. 

Geceleri babası, oğluna Peygamberler (as), Sahabeler (ra) ve İslam alimerinin 

biyografisini ve İslam tarihini hikâye olarak anlatarak çocuğun zihninde İslami inançları, 

doktrinleri ve ideolojileri yerleştirirdi. Mevdûdî dokuz yaşına kadar evde eğitimine 

devam etmiş, erken dönemde Arapça gramer, edebiyat ve hukuk üzerine eğitimler 

almıştır. 

Daha sonra, hocası olan merhum Nadimullah Hussaini'nin tavsiyesi üzerine, 

Aurangabad'daki Fawkania Medresesine Rushdia standardının (ortaokulu) son sınıfa (8. 

sınıf) kabulünden altı ay sonra Rushdia testinde bütün konularda yüksek not almış ancak 

 

469 Dr. MA Sabur, Golam Mostafar Sahitto Shadhona, https://www.dailynayadiganta.com/diganta-shahitto 

erişim tarihi 10.01.2021. 

470 Aurangabad, Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde bir şehirdir. 

471 Abbas Ali Khan, Mawlana Mawdudi ekti jibon ekti itihaş, Cemaat-i İslami yayın evi, Dhaka, S.33. 

https://www.dailynayadiganta.com/diganta-shahitto
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matematik bilgisi zayıf olmasına rağmen Medresenin müdürü Mollah Dawood Maulvi 

sınıfına (9. Sınıf) kabul etmiştir. Burada çeşitli konularda yeni bilgiler edinme fırsatı 

buldu. Öğretim dili Urduca olmasına rağmen, kimya, sağlık bilimleri, matematik, tarih, 

coğrafya vb. konularda kendisini geliştirmiştir. 472 

O dönemde Haydarabad ve Aurangabad'da Allama Shibli No'mani, Nawab 

Nizamul Mülk Bilgerami ve Mevlâna Hamiduddin Farahi'nin planına göre yeni bir eğitim 

sistemini kurarak Urduca’da Kur’an, Hadis, Fıkıh, Mantık, Tarih vb. konular 

öğretiliyordu. Bu matrikülasyon standardı Mevlevi (orta okul), liseyi, Mevlevi Alem ve 

lisansı, Darul Uloom olarak adlandırılmıştır. 

1914'te Mevdûdî Mevlevi sınavını geçmişken babası sağlık sorunları nedeniyle 

1916'de Aurangabad'dan Haydarabad'a taşınmış ve oğlunu merhum Mevlâna 

Hamiduddinin yönetiminde olan Darul Uloom medresesine yüksek öğrenim için 

kaydettirmiştir. Oğlunu Haydarabad'da bıraktıktan sonra tıbbi tedavi görmek için 

Bhopal'a gitmiştir.473 

Mevdûdî Haydarabad'daki Darul Uloom'da okurken altı ay sonra Bhopal'dan 

babasının ölüm döşeğinde olduğunu öğrenince Mevdûdî annesiyle birlikte Bhopal'a 

gitmiş ve babasının tedavisi ile ilgilenmiştir. Mevdûdî burada geçimini sağlamak için iş 

başvuruları yapmış. Babası bir iki yıl hastalıkla mücadele ettikten sonra 1920'de vefat 

etmiştir. 

Mevdûdî 1916'dan 1921 yılına kadar beş-altı yıl boyunca büyük sıkıntılar 

çekmiştir. Babasının tedavisi mümkün olmayan hastalığı, geçim sıkıntısı vb. nedenlerden 

dolayı yeterli ilim tahsilatı yapamamıştır. Delhi'de 1921'den itibaren gazete yayınlama ve 

boş zamanlarında bilgi edinmeye odaklanmış, çeşitli konularda uzman âlimlerden Arap 

edebiyatı, hadis, tefsir fıkıh, mantık, felsefe vb. ilim kitapları okuyarak derin bilgiler 

edinmiştir.474 

O zamanlar Hindistan'ın en iyi din bilginlerinden birisi olan Kur'an, hadis ve Arap 

dilindeki derin bilgiye sahip, aziz Mevlâna Abdus Sattar Niaziden her gün sabah namazı 

 

472 Sayeed Azam Mevdudi, Sonkhepe Mevlana Mevdudi, SAM publication, Chittagong, 2017, s. 9.  

473 Abbas Ali Khan, Mawlana Mawdudi ekti jibon ekti itihaş, Cemaat-i İslami yayın evi, Dhaka, 2005, S.34. 

474 Sayeed Azam Mevdudi, 2017, S.9. 
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öncesinden bir saat Arapça grameri (Nahu ve Saraf), Meânî, belâgat, ma'kulat ilimleri 

öğrenmiştir. 

Daha sonra 12 Ocak 1926 yirmi iki yaşındayken, Delhi, Darul Uloom Fatehpuri'de 

öğretmen olan Mevlâna Muhammad Şerifullah Han'dan 'Ulume Akaliya, Adabia, 

Balagat, Ulume Asalia ve Faruiya için bir eğitim sertifikası almıştır. Ertesi yıl (1927) 

Hadis, Fıkıh ve Arap edebiyatında söz konusu Darul Uloom'un hocası Mevlâna Ashfaqur 

Rahman Kandhalvi'den bir sertifika aldı. Ek olarak, 1928'de Syed Ebul Ala Mevdûdî, 

Mevlâna Ashfaqur Rahman Kandhalvi'den Süneni Tirmizi, İmam'ı Malik'in Muvatta'dan 

bir sertifika almıştır.475  

Mevdûdî Mevlâna Şerifullah Han'dan Tafsir Bayazabi, Hedaya, İlme Meânî, 

belâgat üzerinde derin ilme sahip olmuştur. Böylece, yedi veya sekiz yıl boyunca Delhi'de 

kaldığı süre boyunca, Mevdûdî, gazeteciliğin yanı sıra olağanüstü yetenek ve bilgelikle 

eksik kalan eğitimini tamamlayarak Arapça, Hadis, Tefsir, Fıkıh vb. Konularda derin 

bilgiler edinmiştir. 

3.5.2. Mevdûdînın çalışma hayatı  

Babasının vefat etmesi hayatın zorlukları karşısında onu azim ve sebatla ile 

mücadele etmeye itmiş ve kendisini erişilmesi güç olanı tercih etmeye yöneltmiştir. 

Çünkü herhangi bir ofiste kâtiplik yapmak veya birinin yanında çalışmak onun doğasına 

aykırıydı. Bu nedenle yazma güç ve yeteneğini geçim için tek çare olarak görüyordu. 

Mevdûdî’nin ağabeyi Syed Abul Khair Mevdûdî 1918'de gazetecilik mesleğine girip 

Bijnor'dan yayınlanan Medine Dergisinin yayınlama görevini devralmıştır. Seyyid Ebü’l-

Aʿlâ Mevdûdî de ağabeyiyle birlikte Medine dergisini yönetmiş. Ancak iki ay sonra, genç 

Mevdûdî Delhi'ye taşınmıştır. 

Bu dönemde Hindistan'da büyük bir özgürlük hareketi fırtınası vardı. Akıl ve 

düşünce özgürlüğü, kalıtsal miras ve çocukluk ortamının etkisi, Ebü’l-Aʿlâ Mevdûdî'yi 

doğal olarak İngiliz yönetiminden tiksindirdi ve bağımsızlık için her türlü hareketi 

destekledi. Tüm bu nedenlerden dolayı o zamanki "Anjumane Ayanaate Najarbandane 

İslam" aktivisti olarak çalışmaya devam etmesinin yanı sıra 1919'da Hilafet hareketi 

başladığında Mevdûdî de hareket içinde yer almıştır.476 

 

475 Abbas Ali Khan, 2005, s. 46. 

476 A.g.e. s. 34. 
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İşgalin sona ermesiyle İngilizler tarafından başlatılan Hilafet hareketine karşı 

Mustafa Kemal Atatürk Kasım 1922'de Osmanlı Halifesi Sultan Muhammad Haşem'i 

devirmiş ve Mart 1924'te son Sultan Abdül Mecid'i sınırdışı etmiştir. Böylece Osmanlı 

halifeliğini desteklemek için kurulan Hint Hilafet hareketi de başarısızlığa uğratılmıştır. 

Hilafet hareketi başarısız olmasına rağmen, Hindistan tarihi üzerinde büyük bir 

etki bırakmış, Hint bağımsızlık hareketine hız kazandırmıştır. Bu hareket Mevlâna 

Mevdûdî’ye topluluk önünde konuşabilme cesareti ve gücü kazandırmış. Aynı zamanda 

Müslüman ulusun umutlarını, özlemlerini ve gelecekteki muhtemel hareket tarzını 

yazarak ifade etme fırsatı tanımıştır. Hilafet hareketi sırasında, Mevdûdî Jabbalpur'da 

'Tac' gazetesinin editörü olarak çalışmış bunu biyografisinde şöyle anlatmıştır:  

"O zamanlar burada Müslümanlar adına toplum önünde konuşacak kimse 

olmadığı için ben yaşça genç olmama rağmen bunu yapmak zorunda kaldım. Bunun bana 

iki şekilde faydası oldu: Birincisi, Jabbalpur'da gazeteci olarak çalışmaya başladığımda, 

tek başıma Hilafet Hareketinin toplantılarını yöneterek özgüven kazandım. Böylece 

ihtiyaç anında hiç tereddüt etmeden gösterilebileceğim içimde gizli bir güç olduğunun 

farkına vardım. İkincisi ise, hayatımda tamamen kendi kendine yeten biri olmayı 

başarmamdır. Çoğu zaman akraba veya arkadaşlarımdan biriyle birlikte yaşadığımdan 

başkalarına bağımlılığın zayıflığı bir nebze de olsa içimde vardı. Ama Jabbalpur'da kendi 

başıma çalışabilme tecrübesini kazandım.”477 

1923'te Müslim gazetesi'nin kapatılmasından sonra, Mevdûdî Haydarabad'a gitti. 

Ancak Bhopal'da yolculuğuna ara verip orada bir buçuk yıl çalışıp derin bir ilim 

tahsilinden sonra 1924'te Delhi'ye dönmüştür. O sırada Pak Hindistan'ın merhum 

Mevlâna Muhammad Ali Cevahar ile tanışmıştır. Mevlâna Muhammad Ali 'Hamdard' 

dergisini yönetiyordu. Muhammad Ali Cevahar Kendisini geliştiren genç gazeteci 

Mevlâna Mevdûdî'den gazetesinin sorumluluğunu almasını istedi. Aynı anda, Mevlâna 

Ahmed Saeed, Cemaat Ulema Hind adına Mevdûdî'yi 'Al Jamiat' dergisini yayınlamaya 

davet etti. Mevlâna Muhammad Ali'ye olan derin saygısına rağmen, Mevdûdî'nin 

bağımsız zihni, başkalarının bağımlılığını kabul etmesini engelledi. Bu nedenle, tamamen 

bağımsız olarak El Jamiat gazetesinin görevini devralmanın uygun olduğunu düşündü. 

1924'ten 1926'ya kadar, yarı haftalık 'Al Jamiat'ı çok düzgün bir şekilde yürüttü. Bu süre 

 

477 Abbas Ali Khan, 2005, s. 42.  
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zarfında çeşitli konularda değerli kitaplar da yazdı. İlk yayınları olan El-Jihad fil Islam 

ve Devlet-i Asfiya ve Hukumate Bartania özellikle dikkat çekenlerdendir. 

3.5.3. Göç hareketinde Mevdûdî’nin rolü  

Hilafet Hareketinde İngilizlerin katı tutumunu fark eden Hindistan âlimler 

topluluğu, Hindistan'ın 'Darul Harb' olduğunu ve buradan göç etmenin Müslümanların 

dini görevi olduğunu ilan etti. Hicret hareketinin başkanı olan Mevlâna Abul Kelam 

Azad'ın 1920'de hapishaneden çıktıktan hemen sonra sayıları beş yüz bini bulan 

Müslümanlar mallarını geride bırakarak Afganistan’a göç etmişlerdir.    

Mevdûdî’nin kardeşleri (Ebul AlaMevdûdîni ve ağabeyi Abul Khair Mevdûdîni) 

göç amacıyla Delhi Göç Komitesi ofisine gelmiş Mevdûdî'nin arkadaşı ve göç 

komitesinin sekreteri olan Tozammel Hossain ile uzun bir tartışma sonunda, Hicret'in 

arkasında iyi düşünülmüş bir planın olmadığını anlamışlardır. Yüzbinlerce insan 

Afganistan'a kaçmış, ancak bu konuda Afgan hükümeti ile herhangi bir görüşme 

yapılmamıştır. Göç konusunda hassasiyeti olan Müftü Kefayetullah, Mevlâna Ahmed 

Saeed ve Cemaat Ulema'nın diğer liderleriyle konuşulmuş ve uygun bir plan olmaksızın 

yapılacak göçün gerçekçi olmayacağı dahası zararlı olacağı düşüncesi kabul edilmiştir. 

Bu nedenle Mevdûdî’den yeni bir planın yapılması istenilmiştir. 

Mevdûdî, Afgan hükümetine Hindistan'dan gelen göçmenlerin rehabilitesi 

hususunda danışmış bu konuda atılacak ilk adımın ne olacağı ile ilgili prosedür ve 

program hakkında fikir alışverişinde bulunmuştur. Afganistan'ın Delhi büyükelçisi ile 

görüşen Mevdûdî aslında Afgan Hükümetinin Hindistan'ı terk edenlerin sınır dışı 

edilmesi konusunda isteksiz olduğunu ancak göçmenlerin masraflarını karşılamakta 

hükümetin yeterli bütçeye sahip olmaması gerekçesiyle göçmenlerin ülkeye girişlerinin 

durdurulduğunu bildirmiş, yapılan göç planının uygulaması sona ermiştir. 

Herhangi bir plan olmadan, sadece dini duygular temelinde, o zamanki Alem 

topluluğu, Hicret fetvasıyla yüzbinlerce Müslümanı evsiz bıraktı. Genç Mevdûdî'nin 

öngörüsü ve zamanında müdahalesi milyonlarca Müslümanı tehlikeden kurtardı. 

Mevdûdî'nin bu olağanüstü yeteneği, keskin zekâsı ve öngörüsü, Mevlâna Muhammad 

Ali'yi ve Cemiyet-i Ulamaye Hinder liderlerini hayrete düşürmüştür. Bunun için 
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Mevdûdî'den sahip oldukları gazetelerin düzenleme sorumluluğunu üstlenmesini ısrarla 

istemişlerdir. 478 

 

3.5.4. El Cihad fil Islam 

Mevdûdî'nin ‘El Cihad fil İslam' kitabının derlemesinde bazı tarihsel geçmişler 

bulunmaktadır. 

1928'in sonlarında, Şuddhi hareketinin479 öncüsü ve lideri Swami Shraddhananda, 

Müslüman bir suikastçı tarafından öldürüldüğü sırada Hindular Müslümanlara ve İslam'a 

karşı büyük bir kampanya başlatarak İslam'ın takipçilerini cinayete kışkırttığını 

anlatıyorlardı. Bay Gandhi bile, İslam'ın geçmişte kılıçla yayıldığını ve bugün de böyle 

devam ettiğini söyledi. Hindistan'da İslam'a karşı propagandaları yaydı ardından da 

ülkenin farklı yerlerinde Hindu-Müslüman isyanları patlak verdi. Mevlâna Muhammad 

Ali Cevahar, tüm bu temelsiz ve kışkırtıcı propagandaya son vermek için büyük çaba sarf 

ederek şöyle dedi: "Keşke! Bugün Hindistan'da İslam dinine karşı yapılan bütün temelsiz 

propagandalara cevap verebilecek Allah’ın mücahit bir kulu çıksa ne kadar iyi olur.”  

Camii'nin Cuma toplantısında genç Mevdûdî' hazır bulundu. Mevdûdî o dönemde 

El Cemiat gazetesinin editörlüğünü yapmaktaydı. Cihadın ilham kaynağı zihninden ve 

damarlarından akıyordu. O Hindular ve diğer İslam düşmanlarına karşı kalem yoluyla 

cevap vermeye kararlıydı. 1928'in başından itibaren, dergisinde "El Cihad fil Islam" 

başlıklı bir dizi makale yayınlamaya başladı. Bu makaleleri daha sonra büyük bir kitap 

şeklinde yayınlamıştır. 

Dr. İkbal kitapla ilgili olarak "Cihat, savaş ve antlaşma hakkındaki bu İslam kitabı 

süslü ve mükemmel olup, ilimle ilgilenen kişilerin Mevdûdî'nin bu kitabını okumalarını 

rica ediyorum."480 açıklamasında bulunmuştur. 

1932'de, Mevlâna Mevdûdî, Osmanlı Üniversitesi Tercüme Bölümü adına Allama 

Sadruddin Siraj'ın Arapça çok karmaşık bir felsefe kitabı " El Hikmetül Mütealiye Fil 

 

478 Abbas Ali Khan, 2005, s. 44. 

479 1933'te Swami Shraddhananda, bu hareketi kurarak, İslam ve diğer dinlere Kabul eden Hinduları 

Hinduizme dönüştürmek için bir hareketti. Hinduizme dönme gündemini hızlandırdı, bu da sonunda 

Hindular ve Müslümanlar arasında bir çatışmalara yol açmıştı. 

480 Abbas Ali Khan, 2005, s. 49.  
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Esfaril Akliyyetil Erbaa " yı tercüme etmiştir. Arap dilinin bilginleri, bu kitabın metninin 

karmaşık ve tercüme edilmesinin zor olduğunu, tüm Hindistan'da onu okuyabilen ondan 

fazla kişinin olmadığı yorumunu yaptılar.481 

1933 - Tarjumanul Kur'an, Hindistan'ın Haydarabad kentinden yayına başladı. 

1937 - 34 yaşında Güney Asya'nın efsanevi Müslüman şairi ve filozofu Allame 

Muhammad İkbal ile tanışır. Chowdhury Niaz Ali Khan tanıtıldı. 

1938 - 35 yaşında Haydarabad'dan Pathankot'a taşındı. Orada, Allame İkbal'in 

tavsiyesi üzerine Chowdhury Niaz Ali Khan tarafından 1936'da kurulan Darul Islam Trust 

Institute'a katıldı. Chowdhury Niaz Ali Khan, Pathankot'un 5 km batısında Jamalpur'da 

1000 dönümlük bir araziye sahipti. Chowdhury Niaz Ali Khan buradan 66 dönüm arazi 

bağışladı.482 

1941 - Lahor'da Cemaat-e-İslami Hind adında bir İslami siyasi parti kurdu ve onun 

Emiri oldu. 1906'de Müslim lig, tüm Hindistan Müslümanlarının çıkarlarını korumak için 

kurulmasına rağmen, siyasetinde Hindistan Kongre'ye yönelik önyargısı nedeniyle 

Müslüman Ligi'ne katılmadı. 

1942 - Cemaat-e-İslaminin genel merkezini Pathankot'a taşındı.483 

1942 - Tefhimul Kur'an yayınlandı. 

1947 - Cemaat-e-İslami'nin genel merkezini, Lahor'a taşındı. 

Syed Ebul AlaMevdûdî, Isra, Lahor'un evine giriş 

1948 - 'İslami Anayasa' ve 'İslami Hükümet' kampanyası başlattı. 

1947 - Pakistan hükümeti onu hapseder.484 

1949 - Pakistan hükümeti Cemaat'in "İslami Anayasanın Ana Hatlarını" kabul etti. 

1950 - Hapisten çıktı. 

 

481 Abbas Ali Khan, 2005. s. 53. 

482 Sayeed Azam Mevdudi, 2017, s. 29. 

483 Abbas Ali Khan, 2005, s. 101. 

484 A.g.e, S.129. 
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1953 – ‘Kadıyanîlik Sorunu' adlı bir kitap yazarak Kadıyanî veya Ahmadiyya 

topluluğunun gayrimüslim olduğunu kanıtladı. O sıralarda pek çok örgüt, Kadıyanîlerin 

gayrimüslim olarak resmen ilan edilmesini talep eden bir hareket başlattı. 27 Şubat'taki 

Tüm Partiler Konvansiyonu'nda 'Doğrudan Eylem Komitesi'ni kurdular, Cemaat-i İslami 

komiteye karşı çıktı ve şiddet içermeyen bir hareket için tavır aldı. Ancak mart ayı 

başlarında hareket tırmandı ve polisin ateşli mudahelesi sonucu bazı insanlar öldürüldü, 

bir askeri mahkeme daha sonra Ebul Ala'yı isyanlardan mahkûm etti ve Kadıyanî Sorunu 

kitabına el konulmamasına rağmen ölüm cezasına çarptırdı.485 

1953- Çoğunluğu Müslüman ülkelerin baskısı altında, yerli ve yabancı Müslüman 

liderlerin talebi üzerine ölüm cezaları müebbet hapis cezasına çevrildi, ancak daha sonra 

kaldırıldı. 

1958- Askeri hükümdar Mareşal Ayub Han Cemaat-i İslami'yi yasakladı. 

1964- Yine hapsedildi ve Hapisten çıktı. 486 

1971- Doğu Pakistan Cemaati, o zamanki Doğu Pakistan'ın Pakistan'dan ayrılıp 

ayrılmayacağına karar verme hakkını verdi. 

1972 – Dünyanın çeşitli dillere çevrilen Tafsir kitabı Tafheemul Qur’an'ı 

tamamladı. 

1972- Cemaat-i İslami emiri görevinden istifa etti. 

1974- Son kitabı olan Peygamber Efendimizin biyografisi 'Sirate Sarware Alam' 

yayınlandı. 

1979- Tıbbi tedavi için Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi. 

1979- 22 Eylül, Amerika Birleşik Devletleri'nde tedavi sürecinde 76 yaşındayken 

vefatı. 

Seyyid Ebü'l-Aʿlâ Mevdûdî, Tefhimul Kur'an dahil olmak üzere yüzden fazla 

kitabın yazarıdır.487 

 

485 Sayeed Azam Mevdudi, 2017, s. 27. 

486 Abbas Ali Khan, 2005, s. 137. 

487 Sayeed Azam Mevdudi, 2017, s. 29. 
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3.5.5. Bangladeş konusunda Mevdûdî’nin rolü  

Tüm dillere saygılı olan ve ana dile özel önem veren Mevdûdî Urduca’ya 

yenilikler katmış ve bu dile hayatı boyunca hizmet etmiştir. Ana dili Urduca olmasına 

rağmen, Bengalce'nin Pakistan'ın devlet dili olması için hükümete açıkça destek 

vermiştir. Birleşik Pakistan döneminde Doğu Pakistan'a yapılan adaletsiz ve partizan 

muameleler nedeniyle Batı Pakistanlı yöneticileri de eleştirmiştir. 

Doğu Pakistan’a göç eden Müslümanların yaşadıkları çeşitli problemler –bir işte 

çalışma, dil bilmeme, topluma uyum sağlama vb.- ile ulusal savunma stratejileri hakkında 

görüş bildirmiştir. Doğu Pakistan'ı vücuduna benzeterek; “Pakistan bedenim ve ruhum 

gibidir. İki elimi ayırt edemediğim gibi, Pakistan'ın iki bölgesini de ayıramıyorum. İki 

elimde hasta olan şey tüm vücudun bir hastalığıdır. Nedenini araştırmak ve uygun 

tedaviyi sağlamak benim görevimdir.” demiştir. Yurtdışında görevli Pakistan 

büyükelçilik personellerinin faaliyetleri ile Arap milliyetçiliği yapanları halkın önünde 

cesurca eleştirmiştir.488 

3.5.6. Darul İslam tröstünün oluşumu ve 

İslami hareket amacıyla parti kurulması 

Allame İkbal (1877-1938), Mevdûdî’yi onun çıkardığı Tarjumanul Kur'an dergisi 

aracılığıyla tanımış ve 1936'da, Mevdûdî'nin Haydarabad'dan Pencap'a göç etmesini 

istemiştir. Hastalığı ve fiziksel zayıflığı nedeniyle bazen Seyyid Nazir Niazi ile bazen de 

Mia Muhammad Şafi ile birlikte Tarjumanul Kur'an-ı Kerim’i okumuş ve dikkatle 

dinlemiştir.489 

Tam bu sırada Allame emekli bir SDO olan Chowdhury Niaz Ali, altmış yetmiş 

dönümlük arazisini İslam'a hizmet için özel bir planla çeşitli binalar inşa ederek dine daha 

fazla hizmet etmek arzusunu bildirmiştir. İkbal de bu işin başında duracak en uygun kişiyi 

Mevdûdî olarak görmüştür. İkbal'in isteği üzerine, Mevdûdî Chowdhury Niaz Ali ile 

ayrıntılı görüşmeler yaptıktan sonra, görevi üstlenmeyi kabul etmiş ve Haydarabad'ı 

sonsuza dek terk edip 16 Mart 1938'de Doğu Pencap'taki Pathankot'a göç etmiştir. Daha 

sonra 'Darul İslam' adlı bir tröst oluşturarak büyük bir işe başlamıştır. Darul İslam tröst'un 

oluşumundan sonra Mevlâna yapılacak cihad için insanları motive etme konuşmasında 

 

488 Abbas Ali Khan, 2005, s. giriş  

489 A.g.e, S. 69.  
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şöyle dedi: “Şimdi Müslüman olarak kalıp kalmayacağımız konusunda son kararı 

vermemiz gereken zamandır. Müslüman kalmak istiyorsak, kendi çevremizi ve ardından 

tüm dünyayı Darul İslam yapma kararlılığıyla sahaya çıkmalı ve bunun için ruh ve 

bedenlerimizi feda etme riskini tam olarak almalıyız. Bu kadar cesaret gösteremezsek, 

İslam’ın faydalı bir nizami hayat olduğunu kanıtlayamazsak, sonsuza kadar İslam'dan 

uzak kalınacak demektir. Çünkü Müslümanların inanç, plan ve hedefi yansıtılmadan 

İngiliz egemenliğinin rahminden doğacak ve sosyalist düşünce fikrini benimseyerek 

emerek gelişen coğrafi milliyete dayalı Hindistan'ın demokratik laik devleti, kendi 

çabalarıyla kurulursa Müslümanlar için zararlı olacaktır.”490 

Hint alt kıtada Yirminci yüzyılda, seçkin bir İslami düşünür, filozof, Müslüman 

araştırmacı, siyasi lider, gazeteci ve sosyal reformcu olan Ebü'l-Aʿlâ Mevdûdî vefatından 

sonra, tarihte Kutsal Kâbe'de gıyabi cenaze namazı kılınan ikinci ve en son kişi olmuştur. 

Tarihçi Philip Jenkins, alt kıtadaki en eski, popüler İslam partisi olan Cemaat-i İslami'nin 

kurucusu ve 20. yüzyılın en etkili Müslüman âlimlerinden birisi olan Mevlâna Mevdûdî 

'nin etkisi o kadar yaygındı ki, Mısırlı Hasan el-Benna ve Seyyid Kutub, ondan ilham 

aldıklarını belirtmiştir. Seyyid Kutub, ideali ondan almış ve daha da genişletmiştir.491 

İlerici bir İslami devrimci parti kurma ihtiyacından bahseden Filistinli İslamcı 

hukukçu Abdullah Azzam da Mevdûdî ideolojisinden ilham aldı. Güney Asya halkı (çok 

sayıda İngiliz gurbetçi de dahil olmak üzere) Mevlâna Mevdûdî Mevdûdî'den büyük 

ölçüde etkilenmiştir. Şii ağırlıklı İran'da bile, Mevdûdî'nin büyük bir etkisi olmuştur. İran 

İslam Devrimi'nin lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni, 1973'te Mevlâna Mevdûdî ile bir 

araya gelmiş ve daha sonra İmam Humeyni Mevdûdî'nin kitaplarını Farsçaya çevirmiştir. 

Şimdiye kadar, İran'ın İslami hükümeti sık sık Mevlâna Mevdûdî'nin yolunu izlemiştir.492 

3.5.7. Mevdûdî’nin Çevirisi  

Hint alt kıtada, Müslümanların sosyal ve dini hayatını derinden etkileyen siyasi 

partisi Cemaat-i-İslami’nin kurucusu olan Mevlâna Seyid Ebü’l-Aʿlâ Mevdûdî (1903-

1979), büyük bir İslam düşünürüydü. Urduca yazdığı altı ciltlik Tefhimül Kur'an adlı 

Kur'an çevirisi 1949 ila 1972 yılları arasında yayınlanmıştır. “İslam dini hayatın kodlarını 

 

490 Abbas Ali khan, Ekti Adorşobadi doler potoner karon; Tar theke bachar opay, S. 7.  

491 https://www.pathagar.org/index.php?/writer/ Abul Ala Mawdudi. Erişim tarihi 14.01.2021. 

492 https://www.pathagar.org/index.php?/writer/ Abul Ala Mawdudi. 29.03.2021. 

https://www.pathagar.org/index.php?/writer/
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içerir, insan hayatın bütün yönlerini Kur'an-ı Kerim’in emirlerine göre ayarlamalıdır,” 

diyen Mevdûdî’nin bu meal çalışması dünyanın birçok diline çevrilmiştir. Tefhimül 

Kur'an Bengalce’ye ilk olarak Mevlâna Abdur Rahim tarafından çevrilmiştir. Bu 

çevirinin ilk cüzü ilk defa 1959’da Dhaka’daki Kawsar Publications tarafından 

yayınlanmıştır. İkinci cüz’den otuzuncu cüz’e kadar olan bölümün baskısı ise İslamic 

Publications tarafından yayınlanmıştır. Mevlâna Mevdûdî’nin Urduca çevirisini 

Bengalceye çeviren diğer bir çevirmen ise Abdul Mennan Talib’tir. Bu çevirinin 

editörlüğünü ise Abbas Ali Han yapmıştır. 19 ciltlik bu çeviri, 1980-1987 yılları arasında 

Adhonik Prokaşoni tarafından yayınlamıştır.493    

3.6. Mevlâna Muhammad Abdur Rahim (1918-1987) 

Mevlâna Muhammad Abdur Rahim, günümüzün önde gelen İslam 

âlimlerindendir. Bu yüzyılda İslamî yaşam tarzının tesis edilmesinde cihada öncülük eden 

ve eserleriyle İslam'ı evrensel bir yaşam felsefesi olarak sunabilen seçkin âlimlerdendir. 

Mevlâna Muhammad Abdur Rahim, 19 Ocak 1918 Pazartesi günü, Pirojpur ilin Kaukhali 

ilçesinin Shialkathi köyünde aristokrat bir Müslüman ailede doğmuştur. Mevlâna 

Muhammad Abdur Rahim seçkin bir bilim adamı, bilge bir hukukçu, İslami düşünür, 

hattat, güzel sözlü, tanınmış bir yazar, parlamenter, politikacı ve ekonomist idi. 

Medresede eğitim görmüş bir kişide bu kadar çok bilginin birleşimi gerçekten şaşırtıcıdır. 

1938'de Sharshina Alia Medresesi'nden Alim (lise) derecelerini, 1940 ve 1942'de 

Kalküta Alia Medresesi'nden Fazil (lisans) ve Kâmil (yüksek lisans) mezun olmuştur. 

Öğrencilik günlerinden itibaren İslam'ın çeşitli yönlerine ilişkin aydınlatıcı makaleleri 

gazetelerde yayınlanmıştır. 1943-1945 yılları arasında Kalküta'daki Alia Medresesi'nde 

Kur`an ve Hadis üzerine de yüksek eğitim çalışmalarında bulunmuştur. 1946'da bölgede 

İslami bir yaşam biçimi kurmak için harekete geçmiş, kırk yıl boyunca aynı çabayı 

göstermiştir.494 

1943'ten 1945'e kadar Kalküta'daki Alia Medresesi'nde Kur'an ve Hadis üzerine 

yüksek çalışmalar yapmıştır. 1946'de İslami bir yaşam tarzı kurulması için Mevdûdî’nin 

başlattığı harekete katılıp kırk yıl boyunca çalışmıştır. Mevlâna Muhammad Abdur 

 

493 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 121. 

494Mevlâna-Muhammed-Abdur-Rahim-Yirminci-Yüzyıl-Eşsiz-İslami-Düşünür,  াওিানা- ুহাম্মদ-আব্দুর-
রহী -মবশ-শতশকর-অননয-ইসিা ী-মচন্তামবদ Bengalce makale yazarı: Professor Dr. ABM Saiful Islam 

Siddiqui’nin makale, https://www.dailynayadiganta.com/opinion/532471/, Erişim tarihi 12.01.2021. 

https://www.dailynayadiganta.com/opinion/532471/
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Rahim sadece İslam’ın uygulanmasında bir öncü değil, aynı zamanda İslami yaşam 

felsefesinin çeşitli yönleri ve bölümleri hakkında 60'tan fazla kitap da yazmıştır.495 

Onun Kelima Tayyiba, İslami Rajnitir Vomika (İslam siyasetinin rolü), Moha 

Sotter Shondhane (Büyük Gerçeğin Arayışı),  Biggan o Jibin Bidhan (Bilimi ve Hayat 

Kuralları), Bibiortonbad o Shristi Totto, (Evrimcilik ve Yaratılışçılık), Ajker Chintadhara 

(Bugünün Düşünceleri), Pashatto Shovvotar Darshonik vitti (Batı Medeniyetinin Felsefi 

Temelleri), (Sünnet ve Bid'at, İslam Ekonomisi, İslami Ortonitir Bastobayon (İslam 

Ekonomisinin Uygulanması), shodmokto Orthoniti, (Faizsiz Ekonomi), İslame 

Ortonoitik Nirapotta o Bima (İslam'da Ekonomik Güvenlik ve Sigortası), Komünizm ve 

İslam, Nari (Kadın), Poribar-Shirk O Tawhid (Aile- Şirk ve Tevhit), Kur'an'er Aloke 

Novuwwat O Risalet (Kur'an’ın Işığında Nübüvvet ve Peygamberlik), 'Al Qur’ane Rastro 

O Sorkar (Kur'an’da Devlet ve Hükümet), İslam O Manobadhikar (İslam ve İnsan 

Hakları), İkbaler Rajnoitik Chintadhara (İkbal'in Siyasi Düşüncesi), Rasulullar Biplobi 

Dawat (Resulullah'ın Devrimci Çağrısı), İslami Showriyater Utsho (İslami Şeriatın 

Kaynağı), Oporadh Protirodhe İslam (Suçu Önlemede İslam), Onnai o Asotter Biroddhe 

İslam (Adaletsizliğe Karşı İslam), Shikka Shahitto O İslam (Eğitim, Edebiyatı ve Kültür), 

İslame Jihad (İslam'da Cihad), Hadis-i Şerif (üç cilt) vb. kitapları ülkenin seçkinleri 

arasında büyük bir heyecan yaratmıştır.496 

Özgün araştırma çalışmalarının yanı sıra, dünyaca ünlü İslam âlimlerinin 

eserlerini Bengalce'ye çevirmeyi başarmıştır. Bu çeviriler arasında Mevlâna Mevdûdînin 

Tefhimul Kur'an, Allama Yusuf al-Qaradawi'nin İslamer Zakat Bidhan (İslam'da Zekat 

Kuralı) (iki ciltlik), İslame Halal Haramer Bidhan (İslam'da Helal ve Haram Kuralı), 

Muhammad Kutub’un Bingso Shotabdir Jaheliyyat (Yirminci Yüzyıl Cehaleti) ve İmam 

Ebu Bekir el-Cessas'ın Ahkamul Kur'an dahil olmak üzere çevrisi yapılmış kitaplarının 

sayısı 60'ın üzerindedir.497 

Mevlâna Muhammad Abdur Rahim 1977'de Mekke'de düzenlenen ilk Dünya 

İslami Eğitim Konferansı ve Rabita Alam El İslami Konferansı, 1978'da Kuala 

Lumpur'da düzenlenen ilk Güneydoğu Asya Konferansı ve Pasifik İslami Davet 

 

495 https://www.pathagar.org/writer/detail/Mawlana Abdur Rahim. Erişim tarihi 29.03.2021. 

496 https://www.pathagar.org/writer/detail/ Mevlâna Muhammed Abdur Rahim, Erişim tarihi 01.03.2021 

497 https://alaponblog.com/post/2570/ Maoulana Abdur Rahim keno jamat chedechen, Erişim tarihi 

01.03.2021 

https://www.pathagar.org/writer/detail/Mawlana
https://alaponblog.com/post/2570/
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Konferansı ve Aynı yıl Karaçi'de düzenlenen Rabita Alam İslam Konferansı, 1980'de 

Kolombo'da düzenlenen Parlamentolar Arası Konferans ve 1982'de Tahran'da 

düzenlenen Üçüncü Yıllık İslam Devrimi Festivali'ne katılmıştır. Mevdûdînin Tefhim’ul 

Kur'an’ının Urduca’dan Bangalce’ye çevirisinde Abdur Rahim en başarılı 

çevirmenlerdendir. Mevlâna Muhammad Abdur Rahim 1 Ekim 1987 de vefat etmiştir. 

3.7. Abdul Mannan Talib (1936-2011) 

Abdul Mannan Talib, 15 Mart 1936'da Hindistan'ın Batısı Bengal'in Güney 

Çobbiş Pargana ilindeki Magorhat ilçesinin Arjunpur köyünde, aristokrat bir Müslüman 

ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Babası Taleb Ali Mollah ve annesi Meherun 

Nesha’dır. Abdul Mannan Talib 1950'de Kalküta’da ortaokuldan 1986'da Dhaka eğitim 

Board'dan liseden mezun olmuştur. Daha sonra Lahor'daki Jamia Ashrafia'dan Daura-i-

Hadis'te Hadis ilmi hakkında derin bir tahsil görmüştür. Çeşitli dillerde olan ilgi ve alakası 

dolayısıyla bir hadis alimi olarak Abdul Manna Talib, Sahih-i Buhârî'yi, Riyazü’s-

Salihin’i Bengalce’ye tercüme etmiştir. Ayrıca Sırat-ı Sarwar-ı Alam, Paygam 

Mohammadi, Hatmi Nübuvvet gibi birçok kitabın çevirisini ve editörlüğünü yapmıştır.498 

Abdul Mannan Talib'in kariyeri esas olarak gazetecilikle başlamıştır. Günlük, 

haftalık, aylık, üç aylık olmak üzere birçok gazetenin editörlüğünü yapmıştır. Hem temel 

hem araştırma kitapları yazmıştır. 1947'den 1971'e kadar Dhaka İslami Araştırma 

Akademisi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. 1975'ten 1985'e kadar Bangladeş 

İslam Merkezinde Araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 1987'den hayatının son gününe 

kadar Bangla Sahitya Parishad'ın direktörlüğünü yapmıştır.499  Abdul Mannan Talib’in 

yaptığı Mevdûdî’nin Tefhimul Kur'an çevirisi halk arasında şöhret kazanmıştır.   

Abdul Mannan Talibin yazdığı kitaplar arasında  Oboroddo Jiboner Kotha 

(Engellenen Hayatın Öyküsü) (1962), Mosalmaner Prothom Kaj (Bir Müslümanın İlk 

Görevi) (1975), Bangladeshe İslam (Bangladeş'te İslam) (1979),  İslami Shahitto: 

Mollobodh O Upadan (İslam Edebiyatı: Değerler ve Öğeler) (1984), Amal Akhlaq 

(1986), İmam İbn Taimiyar songrami Jiboni (İmam İbn Teymiyye'nin Mücadele Hayatı 

 

498 Touhidur Rahman, Abdul Mannan Talib ekti jibon ekti itihash, 

http://weeklysonarbangla.net/news_details.php?newsid=3135 Abdul Mannan Talib, Erişim tarihi 

20.02.2021. 

499 https://www.islamicboisomahar.in/2017/09/blog-post_42.html Abdul Mannan Talib, Erişim tarihi 

20.02.2021. 

http://weeklysonarbangla.net/news_details.php?newsid=3135
https://www.islamicboisomahar.in/2017/09/blog-post_42.html
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(1987) İslami Andolon o Cintar Bikash ( İslam Hareketi ve Düşüncenin Gelişimi (1988), 

Shahitto Songskritir Vhasha: Oitihashik Perkkapot (Edebiyat Kültürün Dili: Geleneksel 

tarihi) (1991), İslami Jibon O Cintar Ponorgothon (İslam Yaşamı Ve Düşüncenin Yeniden 

İnşası (1994),  Shotter Torbari Jolshai (Hakikat Kılıcı Parlar) (2000), Adhonik Joger 

Challange O İslam (Modern Çağın Zorlukları Ve İslam (2001). 

Çocuk Ve Ergen Edebiyatı: Shohoj Poda (Kolay Okuma) (1982), Chotoder İslam 

Poda (Çocuklar İçin İslam Eğitimi) 1.cild (1980), 2. Cild (1981), 3. Cild (1982), Islam 

Shikka (İslam Eğitimi) 2 cild (1976), Esho Jibin Godi (Hayatı İnşa Edelim) 2 cild (1975), 

Podte Podte Onek Jana (Bilmek İçin Çok Şey Okuyun) (2000), Ma Amar Ma (Benim 

Annem) (2001), Amader Prio Nobi (Sevgili Peygamberimiz) (1975), Mojar Golpo 

(Komik Hikayeler) (1976), Ke Raja (Kral Kim) (1971), Hatisena Kupokat (Fil Ordusu 

Mağlup Geldi (1990), Adabul Araria (1984).500 

3.8. Hâkim Abdul Mannan  

Sözlü olarak nazil olan Kur'an, sözlü olarak konuşulan diliyle çevrilmelidir diyen 

Hâkim Abdul Mannan sözel dilde kolay Bengalce çevirisine ihtiyaç duymuştur. Bu 

çevirmen hiçbir not, açıklama ve tırnak içi ifadesi olmayan çevirisinde anlaşılmayan bir 

yer olduğunda çekinmeden âlimlere sormanın yeterli olacağı görüşündedir. Doğum ve 

vefat tarihi bilinmeyen Hâkim Abdul Mannan, çevirisine Arapça metnini eklememiş 

ancak asıl metinle eşleştirmek için Kur'an’daki sure isimlerini, rükû ve ayet numaralarını, 

zikretmiştir. İlk dört cüzü 1962-63’te cep boyutunda yayınlamıştır. Diğer cüzler daha 

sonra Dhaka’daki Taç şirketi tarafından 1969’da yayınlanmıştır. 501 

3.9. Islamic Foundation (1959) 

İslamic Foundation (Vakfın), İslam'ın ideallerini ve değer yargılarını anlatmak ve 

İslami faaliyetler yürütmek amacıyla kurulmuş özerk bir örgüttür. Genel müdürün 

yönetiminde, Vakfın merkezi Dhaka'dadır ve 7 bölge Müdürlüğü, 64 il Müdürlüğü, 7 

İmam Eğitim Merkezi ve 29 İslam dava Merkezi'nin desteğiyle faaliyetlerini 

yürütmektedir. 1959'da Dhaka'da büyük bir cami inşa etmek amacıyla Beytül Mükerrem 

Topluluğu adlı bir dernek kuruldu. Aynı yıl, Dhaka'dan bir grup İslam düşünürü, o 

 

500 http://weeklysonarbangla.net/news_details.php?newsid=3135 Abdul Mannan Talibi. Erişim tarihi 

28.03.2021. 

501  Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 122. 

http://weeklysonarbangla.net/news_details.php?newsid=3135
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zamanki Doğu Pakistan'daki İslam yaşam tarzının çeşitli yönlerini araştırmak ve İslam 

kültürünün yayılması için Darul Ulum'u kurdu. Ertesi yıl İslam Akademisi olarak yeniden 

adlandırıldı ve Pakistan Karaçi'de kurulan Merkezi İslami Araştırma Enstitüsü'nün bir 

kolu olarak tanındı. 22 Mart 1975'te Beytül Mükerrem Derneği ve İslam Akademisi, 

İslamic Foundation (Vakfını) adı altında birleşti. 26 Mart 1975'te İslam Vakfı Yasası 

kanunlaştı. 502 

Bengalce dilinde yapılan ve yayınlanan Kur'an çevirileri arasında en doğru ve 

güvenilir çeviri İslamic Foundation tarafından yapılmış olandır. İlk cüzünün baskısı 

Nisan 1964’te yapıldıktan ve iki cüzü daha yayınlandıktan sonra planda bir değişiklik söz 

konusu olmuştur. Bu sefer Kur'an’ın son cüzünün çevirisine öncelik verme kararı 

alınmıştır. Bu karara göre ilk cilt 1967’de, ikinci cilt 1969’da ve üçüncü cilt de 1971’de 

yayınlanmıştır.  Her ciltte on cüz olarak otuz cüzün tamamı toplam üç ciltte yayınlamıştır. 

503 

Bu çeviri, o zamanın önde gelen, dilbilimci, edebiyatçı ve İslam düşünürleri 

tarafından oluşturulmuştur. Okuyucuların önerisiyle çevirinin 1993’teki on yedinci 

baskısında 19 kişilik bir yayın kurulu kurularak, çeviri metni tekrar düzenlenmiştir. Daha 

sonra on sekizinci baskıda on sekiz kişilik yayın kurulu tarafından tekrar gözden geçirilip 

bazı notlar eklenmiş ve düzenlemeler yapılmıştır. Elimizdeki kopyası ise elli ikinci 

baskıdan önce, yirmi bir kişilik bir yayın kurulu tarafından kontrol edilerek yayına 

girmiştir. 504    

Elimizdeki çevirinin bazı özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 

1. Bazı teknik terimler çevrilmeden, kelime olduğu gibi bırakıldı; mesela, Ahiret 

anlamına gelen porokal (পর াল)  kelimesinin yerine Ahiret kelimesi, iman 

anlamına gelen bişşaş (ববশ্বাস) kelimesinin yerine iman, vahiy anlamına gelen 

prottadeş  (প্রতযাকদশ) yerine vahiy, kafir anlamına gelen şotto prottakkankari  (সতয 

প্রতযাখযান ারী) yerine kafir, kıyamet anlamına gelen biçar diboş ( ববৈার বদবস ) yerine 

kıyamet, mümin anlamına gelen Bişşasi (ববশ্বাসী ) yerine mümin, muttaki anlamına 

 

502 Syed Mohammed Shah Amran and Syed Ashraf Ali, Islamic Foundation Bangladesh, 

http://en.banglapedia.org/index.php?title=Islamic_Foundation_Bangladesh erişim tarihi 03.02.2021. 

503 Syed Mohammed Shah Amran and Syed Ashraf Ali, Islamic Foundation Bangladesh 

http://en.banglapedia.org/index.php?title=Islamic_Foundation_Bangladesh erişim tarihi 03.02.2021. 

504 Belayet Hosen ve diğerleri, İslamic Foundation, 52. Baskı, 2016, Dakka, Yayıncı sözleri.  

http://en.banglapedia.org/index.php?title=Islamic_Foundation_Bangladesh
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gelen dhormo viro ( ধমতভীরু) yerine muttaki, abd anlamına gelen daş (দাস) yerine abd 

kelimesi olduğu gibi bırakılmıştır.  

2. Asıl metnin çevirisinde, genel olarak isimleri çevirirken isim, sıfatları çevirirken 

sıfat, fiilleri çevirirken fiil kullanmaya dikkat edilmiştir.  

3. Arapça kelimelerin Bengalce telaffuzunda yanlışlık yapılma ihtimali yüksek 

olduğundan dolayı İslam Vakfının özel telaffuz sistemi takip edilmiştir.  

4. Arapça metninde ayet, rükû, secde ayetlerine açıkça fark edilebilir şekilde 

işaretler konulmuştur.  

5. Daha kolay ve orijinal metne en yakın manayı çıkarmak için bazı yerlerde birkaç 

değişiklik yapılmıştır.  

6. Gerekli notlar ve sebeb-i nüzul kısa açıklamalarla konulmuştur.  

7. Genel okuyucu seviyesini dikkate alarak vakfların işaretleri kısaca açıklanmıştır.  

8. İslam Vakfı ve diğer kütüphanelerde bulunan Arapça, Farsça, İngilizce, Urduca 

ve Bengalce yazılan çeviri ve tefsirlerden istifade edilmiştir. İstifade edilen 

Arapça on sekiz tefsir kitabının bir listesi de eklenmiştir. 505 

Bengalcede çok sayıda çeviri ve tefsir olmasına rağmen İslam Akademisinin bir 

çeviriye daha ihtiyaç duymasının birkaç sebebi vardır: Birincisi, Kur'an’ın Arapça 

metnindeki dil zarafeti, metnin ses tatlılığı, hız konforu, sağlam ciddiyette ünsüzler, 

Bengalce çeviri ve tefsirlerde yansıtılmamıştır. Orijinal duygusallığın çeviride 

bulunmaması nedeniyle okuyucularda Kur'an’ın ne denli muazzam bir kitap olduğuna 

dair bir fikir oluşmamıştır. İkincisi, sıradan yazma stili ve dilin zayıflığı nedeniyle 

Kur'an’ın gerçek manası yansıtılamamıştır. Üçüncüsü, hala okunaklı ve doğru bir 

Bengalce çeviriye ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak için İslam Akademisi 

bir plan yaptığında, Pakistan hükümeti mali destek sağlayarak bu işi hızlandırmıştır.  

Bu çeviriyi düzgün bir şekilde yapabilmek için diğer çeviri ve tefsirler, Arapça 

sözlükler ve diğer kitaplar temin edilmiş, Doğu Pakistan’daki ünlü ulema ve 

edebiyatçılardan destek alınmıştır. Çeviri çalışmasında Mevlâna Belayet Hüseyin, 

Mevlâna Mohammad Emin Abbasi, Dhaka Alia Medresesi Profesör Mevlâna Abdur 

Rahman Kaşgari, Dhaka Üniversitesi Arap Dili ve İslam Eğitim Fakültesi dekanı Siracul 

Hak, Mişkat’ın (hadis kitabı) çevirmeni Mevlâna Fazlul Kerim, Mevlâna Alaeddin El-

Ezhari, Bengal Akademisi direktörü Gazi Din Muhammad, Mevlâna Mir Abdus Selam, 

Muhammad Mustafa Şaban, Profesör Şahid Ali ve İslam Akademisinin direktörü Ebul 

 

505 Belayet Hosen ve diğerleri, 2016, Yayıncı sözleri. 
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Haşim gibi ünlü isimler çalışmıştır. Doktor Muhammad Şahidullah ilk üç cüzün ve 

Prinsipal İbrahim Han ise ilk cüzün çevirisini yapmıştır. 506 

Doğu Pakistan’da (Bangaldeş’te) Birleşik Arap Cumhuriyeti’nin (Mısır)507 

kültürel temsilcisi Muhammad Mahmud Şaban Arap dili ve edebiyatı uzmanıydı. Kur'an 

çevirisinde Arapça deyimsel ifadeler, retorik ve atasözlerini anlamak için kendisinin 

görüşleri alınmıştır. Diğer taraftan Bengalcede açık ve edebi nitelikleri tutturmak için 

Bengal dil bilimci Doktor Kazi Din Muhammad ve edebiyatçı Prof. Dr. Şahid Ali de 

çeviri çalışmasına katılmıştır. Çeviri çalışması akademinin direktörü Ebul Haşim’in 

doğrudan gözetimi altında tamamlanmıştır.508 İslam Akademisinin bu çevirisinde 

kelimelerin Arapça asıl kökleri sabit tutularak anlamları Bengalce verilmeye çalışılmıştır. 

Kelimelerin çevirisinde Kur'an’daki Arapça deyimler yerine Bengalce deyimler 

kullanılarak daha iyi anlaşılması sağlanmaya çalışılmıştır. İkame edilecek Bengalce 

deyimlerin bulunmadığı durumlarda Arapça kelimenin anlamı ve dipnot olarak 

eşanlamları konulmuştur. 509 

3.10. Abdur Rahman  

Emekli eğitim müfettişi Abdur Rahman Kur'an’ın baştan sona kadar çevirmeden, 

pratik hayatımızda faydalı olabilecek seçilmiş ayetleri çevirip üç cilt halinde 

yayınlamıştır. İlk ciltte 1-7, ikinci 8-39 ve üçüncü ciltte 40-114 arası surelerden seçilmiş 

ayetler yer alıyordu. Kısa ve seçilmiş ayetlerden oluşan bu çevirinin birinci cildi 1960, 

ikinci ve üçüncü cildi ise 1963 yılında yayınlanmıştır. Bunun dışında Abdur Rahman, 

Bengal Akademisinin girişimi öncülüğünde Kur'an’ın otuzuncu cüzünün çevirisini 

1962’de tamamlamıştır. Abdur Rahman yaptığı bu çeviri hakkında ünlü şair Golam 

Mustafa şöyle bir yorumda bulunmuştur: “Bu çeviride seçilmiş ayetlerin çevirisi olduğu 

 

506 Belayet Hosen ve diğerleri, 2016. s. Yayın kurulun sözü. 

507 Birleşik Arap Cumhuriyeti 1958'de Mısır ve Suriye tarafından kurulan eski bir siyasi birlik. 1958'den 

1971'e kadar Orta Doğu'da egemen bir devletti. Başlangıçta Mısır (işgal altındaki Gazze Şeridi dahil) ile 

Suriye arasında 1958 Suriye darbesinden sonra birlikten ayrılıncaya kadar siyasi bir birlikti. Orta Doğu'da 

pan-Arap birliğinin kurulmasına yönelik ilk adım olarak görülüyordu, ancak sadece Yemen 1958-66 ile 

gevşek bir ilişkiye girdi ve Suriye 1961'de geri çekildi. Mısır 1971 yılına kadar Birleşik Arap Cumhuriyeti 

adını korudu. 

508 Belayet Hosen ve diğerleri, 2016, Yayıncı sözleri. 

509 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 124. 
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için, insanın şahsi ve toplumsal hayatındaki problemlerin çözümünün kolaylaştırılması 

gayesi güdülmüştür.” Ebul Fazıl’a göre, Abdur Rahman çevirisinde son derece bilimsel 

bir yaklaşımla hareket ederek Kur'an ve çağdaş hayat arasında bir bağlantı kurmaya 

çalışmıştır. Talim Hüseyin’e göre bu çeviri okuyucuların Kur'an’ı daha iyi anlamasını 

sağlayacaktır. 510  

3.11. Kazı Abdul Vedud (1896-1970) 

26 Nisan 1896 tarihinde Faridpor ilinini Pangşa ilçesinin Bagmara köyünde doğan 

meşhur edebiyatçı Kazi Abdul Vedudun babası Kazi Seyid Hüseyin’dir. 1913’te Dhaka 

Collegiate okulunu bitirip 1917’de Presidency College’den lisans, 1919’da Kalküta 

Üniversitesinden yüksek lisans derecesi alarak eğitimini tamamlayan Abdul Vedud 

1920’de Dhaka Kolejinde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlayıp, bir süre sonra 

Kalküta’daki ders kitabı yazma komitesine editör olarak atanmıştır.  

Kazi Abdul Vedud Kur'an’ın ilk cüzünün çevirisiyle beraber 26 ders kitabı kaleme 

almış ve Kur'an’ın ilk cüzünün çevirisini 1966’da ikinci cüzünün çevirisini ise 1967’de 

Kalküta’daki Varoti Kitabevinden kendisi yayınlamıştır. Kazi Abdul Vedud’un çevirisi 

hakkında diğer bir çevirmen Mevlâna Ebu Tahir şöyle yorumlamıştı: “Benim gördüğüm 

Kur'an’ın Bengalce çeviri ve tefsirleri arasına en kötüsü budur; haddini aşan bir örnektir. 

Buna Kur'an’ın çevirisi demektense kendi görüşlerinin izahı demek daha doğru olur”. 19 

Mayıs 1970 tarihinde Kalküta’da vefat etmişti. 511 

3.12. Muhammad Eminul Islam (1932-2007) 

1932’de Komilla ilinin Borura ilçesinin Bagmara Miyabadi köyünde doğan 

Mevlâna Eminul İslam’ın Babası Muhammad Ali Miya ve annesi Envarun Nesa’dır. Yedi 

kardeş arasında beşinci olan Eminul İslam, annesinden Kur'an eğitimi aldıktan sonra 

köyündeki Rahmet Gonj Medresesinde ilk eğitimi almıştır. Sonrasında 1947 de 

Dhakan’nın Bodo kathara Eşraful Ulum Medresesinde ve Dhaka Alia Medresesinde 

eğitim görmüştür. 1955’te birleşik liyakat listesinde (সবম্মবলত কমধা তাবল া) beşinci sırada yer 

 

510 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 127. 

511 A.g.e. s. 128.  
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alarak kâmil 512 eğitimini bitirmiştir.513 Daha sonra devlet bursu kazanarak iki sene hadis 

konusunda eğitim görmüştür. Kendisi 1979’daki Malezya ve 1983’teki Rusya ziyaretinin 

haricinde Orta Doğu’yu da sıkça ziyaret etmiştir. Kırk tane kitabın yazarı olan Eminul 

İslam, Dhaka radyosunda, her cumartesi günü Dhaka Abdul Hadi Sokağı Camisi’nde ve 

pazar günü Şatravza Camisi’nde Kur'an tefsiri dersi vermiştir. Kendisi çeşitli kamu 

kurumları ve özel kuruluşlardaki görevleriyle birlikte İslam Vakfının yönetim kurulu 

üyeliğini de yapmıştır. Lalbag Şahi Camisi’nin Cuma İmamlığını yapmıştır.1981’in eylül 

ayından itibaren aylık El-Balag dergisinin editörü olarak çalışmıştır. 

Mevlâna Muhammad Eminul İslam Kur'an çevirisi ve tefsirinde meşhur olmuştur. 

1954’ten başlayıp otuz yıldan fazla bir süre boyunca Dhaka radyosunda “Kur'an-ı Kerim 

ve Hayatımız” başlığıyla Kur'an’ın çevirisini ve tefsirini yapmıştır. Kur'an konusunda 

Eminul İslam otuz civarında kitap yazmış; kendisinin kitapları arasında 1969’da 

yayınlanan Bisho Shovvotai Pobitro Kur'an’er Obodan (Dünya Medeniyetine Kur'an 

Kerim’in Katkısı) çok meşhur olmuştur. Kur'an çalışmalarına başladıktan sonra bu 

konuda Bengalce yayınlar arasında ciddi bir eksiklik olduğunu fark etmiştir. Kendisine 

göre bin dört yüz seneden beri Bengalcede bir temel, otantik ve detaylı bir tefsir olmaması 

üzücü bir şeydi ve bu amaçla kendisi tefsir çalışmalarına 1966’da başlamış Kur'an’ın ilk 

altı cüzünü kapsayan birinci cildi yayınlamıştır. Çevirisinde sol taraftaki sayfada Arapça 

ve sağ taraftaki sayfada çeviri metni yer almıştır. 514 Okuyucular tarafından hoş görüyle 

karşılanan çevirisini 1981’de El Belag adlı dergisinde aylık olarak yayınlamaya devam 

etmiştir. En son 1998 de açıklamalı çevirisinin 30. Cüzü tamamlamıştır. 515 

Eminul İslam’ın çevirisi okuyucular tarafından sevilmiştir. Ancak kendisinin 

çeşitli devlet görevleriyle ve özel faaliyetlerle meşgul olması nedeniyle çeviri ve tefsir 

çalışması gecikmiştir. Mevlâna Şafi, Mevlâna Mevdûdî ve Mevlâna Hakkani’nin yaptığı 

gibi Eminul İslam da kendi çeviri ve tefsirinin sonunda Kur'an’ı okumanın önemi, 

kuralları, Peygamber Efendimizin ve sahabenin hayatı, Kur'an’ın tarihi gibi konuları 

anlattığı. 182 sayfalık uzun bir sonsöz eklemiştir.516  

 

512 Yüksek lisans seviyesinde olan medrese eğitimi. 

513 Abul kalam Azad, 2013, s. 230.  

514 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 128. 

515 Abul Kalam Azad, 2013, s. 270. 

516 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 129. 
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3.13. Ali Haydar Çowdri (1921-…) 

1921 de Noakhali ilinin Nondonpor köyünde doğan Ali Haydar Çovdri Noakhali 

ilinin Raypor ilçesinin Çorpara köyünde yaşamıştır. Babası Hacı Keramatullah’tır 

(ö.1962). Öğretmen olarak iş hayatına başlayan Ali Haydar, öğretmenliğin yanı sıra 

edebiyat çalışmalarına da odaklanmaktaydı.517 Lisans eğitimini annesinin isteği üzerine 

Arap dili bölümünde okumuştur. Eğitim aldığı sırada Ali Haydar, yapılan çevirilerin 

istediği gibi olmadığını ve yetenekli insanların güzel bir çeviri yapmaya yanaşmadıklarını 

görmüştür. Bu nedenle ana diliyle Kur'an’ı okuyup anlamak için kendisi bir çeviri 

yapmaya karar vermiştir.  

Ali Haydar, Uzun zaman çalıştıktan sonra 1957’de çevirisini tamamlayıp 

yayınlaması için Komilla’daki bir matbaacıya vermiştir. Fakat matbacı, dört cüzü 

bastıktan sonra seçmen listesi hazırlarken çevirinin el yazmasını kaybetmiştir. Ali 

Haydar, eldeki tek nüshanın kaybolması üzerine, mecburen tekrar çeviriye başlayıp ancak 

1967’de yayınlayabilmiştir. Ali Haydar kendi çevirisinde Girişçandra Şen, Mevlâna 

Abbas Ali, Abdur Rahman Han, Abdul Hâkim ve Ali Hasan’ın Bengalce çevirilerinden, 

J.M. Rodwel, Muhammad Pikthol, Allame Yusuf Ali, Muhammad Ali’nin İngilizce 

çevirilerinden yararlanmıştır.  

Çevirisi yayınladıktan sonra gazetelerde çalışması hakkında kritik yazıları 

çıkmıştır. Ali Haydar’ın çevirisi hakkında, Şair Ceşim uddin: “Çevirmenin özverisi ve 

kalbi duyguları tercümesine yansımış,” Profesör Mansuruddin: “Çevirinin dili kolay 

olduğundan halk rahatlıkla okuyup anlayabilir,” gazeteci Ebul Kalam Şemseddin: 

“Dilinin kolaylığı sebebiyle bu çeviri önemli,” Muhammad Enamul Hak: “Burada tırnak 

içinde konuşmalar az olduğu için okuyucu kolayca anlar. Bununla birlikte ayet, sure, ruku 

ve cüz numaralarının verilmesi okumayı kolaylaştırmıştır ancak çeviride Arapça metin 

bulunmamaktadır.518  

3.14. Sayyed Marzukullah (1912-…) 

1912’de Noakhali ilinin Mandari köyünde doğan Seyid Marzukullah 1967’de 

Kur'an-ı Kerim’in ilk beş cüzünün çevirisini yayınladı. Arapça bilmeyenlere ve 

 

517 Abul Kalam Azad, 2013, s. 178. 

518 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 131. 
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gayrimüslimlere yönelik bir çeviri hazırlamak istediğini belirterek, yayınladığı çeviriye 

Arapça metni koymamıştır. 

3.15. Muhammad Sayeed Ibrahimpori (1872-1952) 

Çadpor ilindeki Norşingpor Postahanesinin yanında yer alan İbrahimpor köyünde 

1872’de doğan Mevlâna Sayeed İbrahimporinin babası Devan Golam Ali’dir. Yerel 

ilkokulda eğitim gördükten sonra Çadpor Medresesine kayıt olmuş; ancak buradaki 

eğitimini yarıda bırakıp köyüne dönmüştür. Bir sene sonra Çhitagong’a gidip eğitimine 

orada devam etmiş. Daha sonra Komilla Medresesinde eğitimi tamamladıktan sonra 

Dhaka’ya gelip Hammadiye Medresesinde bir sene öğretmenlik yapmıştır. Dhaka Nowab 

Badi’de yaşarken bir alimden hadis eğitimi almış ve daha sonra Madaripor ilk eğitim 

medresesine müdür olarak atanmıştır. Madaripor’un Medresesinde çalışırken, 1910-15 

yılları arasında Peygamber Efendimizin hayatını şiir şeklinde kaleme aldığı Tevarihi 

Muhammad’i adlı eseri halk tarafından ilgi (rağbet) görmüştür. 519 

Muhammad Seyid İbrahimpori, Arapça, Farsça ve Urduca’yı iyi bilen bir kimse 

olarak Kur'an’ın Bengalce çeviri ve tefsirinin yazılması gerektiğini düşünmüş, okuma 

yazması az olanların anlayabileceği şekilde kolay bir çeviri hazırlamak istemiştir. 1952 

yılında gerekli açıklamaları ve sebeb-i nüzul maddelerini ekleyerek çevirisini bitirmiştir. 

Fakat eserinin yayınlandığını göremeden vefat etmiştir. İbrahimpori’nin vefatından 16 yıl 

sonra 1968’de akrabalarının girişimiyle çevirisinin ilk kısmı yayınlanmıştır. Yayıncı 

kalan cüzleri de kısa zamanda yayınlayacağını açıklamış; ancak diğer cüzler 

yayınlanmamıştır. Sayeed İbrahimpori kendi çevirisinde tefsire kaderi, tefsire Hüseyni, 

tefsire Eşrefi ve hamayel şerif’ten destek almıştır. 520  

3.16. Şah Kamrujjaman (1899-…) 

Şah Kamrujjaman Jamalpor ilin İslampor ilçesinin Gopalnogar köyünde 1899 de 

(Bengal 1305) doğmuştur. Babası Abdul Wahed Khondokar ve annesi Sakina Bibi’dir. 

Yedi yaşındayken nenesinden Kur'an okumasını öğrenmiş, Urduca ve Farsça yanında 

 

519 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 134. 

520 A.g.e. s.133-135. 



 

168 

 

okulda Bengalce ve İngilizce de öğrenmiştir. 521 Eğitimi sırasında geçimini sağlamak için 

bir ilkokulda öğretmenliğe başlamıştır. Bu dönemde nene ve babası vefat eden Şah 

Kamrujjaman on dokuz yaşındayken evlenmiştir. Şirajgonj medresesinden mezun olmuş 

yüksek eğitim için Hindistana gitmiştir. “Darse Nizami” medreselerde sihah sitte Hadis 

kitaplar okumuştur. Hindistan’daki eğitimini tamamladıktan sonra memleketine dönmüş 

Şerpor medresesinde öğretmenlik yapmıştır.  

Eğitimi sırasında geçimini sağlamak için bir ilkokulda öğretmenliğe başlamıştır. 

Bu dönemde nene ve babası vefat eden Şah Kamrujjaman on dokuz yaşındayken 

evlenmiştir. Şirajgonj medresesinden mezun olmuş yüksek eğitim için Hindistana 

gitmiştir. “Darse Nizami” medreselerde sihah sitte Hadis kitaplar okumuştur. 

Hindistan’daki eğitimini tamamladıktan sonra memleketine dönmüş Şerpor medresesinde 

öğretmenlik yapmıştır.  

Yağmur ve fırtınalı bir günde Kamrujjaman’ın evine sığınan bir Hindu ile 

sohbetinde Hindu Kamrujjaman’a Kur'an hakkında doğru olmayan şeyler anlatmıştır. 

Şaşıran Kamrujjaman bu bilgiyi nereden aldın diye sormuş Hindu kişi “bir Bengal 

çevirisinden” dediğinde, Kamrujjaman çok üzülmüş ve bir çeviri yazmayı karar vermiştir. 

1940’ta bir çeviri yazmaya başlamış 1967 de yirmi yedi yıllık çabayla kholasatul Kur'an 

adlı küçük boyut on iki bin sayfalık bir çeviri hazırlamıştır. Çeviri çalışmasını bitirdikten 

sonra yayın için karşısına mali engeller çıkmış ilk cüzü 1969 da yayınlanmıştır. Çevirinin 

ikinci cüzü 1974 de yayınlamıştır. Bu çeviri ve tefsirde faydalanılan kitapların listesi de 

çeviriye eklenmiştir. Kamrujjanman çevirisine elli dokuz sayfalık bir giriş eklemiştir.  

Çeviride kullandığı yöntemle ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştur: Bengalcede 

meşhur olan Arapça kelimeler çevirilmemiş onun en yakın manası konulmuştur. Huruful 

Mukatta’at ların anlamı ya da tefsiri yapılmamış sadece telaffuzları yazılmıştır. 

Kolaylaştırmak amacıyla bazı yerlerde yerel kelimelerin ardından resmi anlamı da 

eklenmiştir. Gerekli görülen yerlere notlar konulmuştur. Çeviride surenin önemi, âyetin 

Arapçası ve altına çevirisi eklenmiştir. Geçim sıkıntısı yaşayan Kamrujjaman 1981 de ilk 

cildi, 1983’de İkinci cildi, 1986 de üçüncü cildi, 1987’de ise dördüncü cildi olmak üzere 

 
521 Abul Kalam Azad, 2013, s. 190. 
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toplam dört cilt olarak Kur'an’ın tam çevirisini yayınlamıştır.522 Onun yazdığı diğer 

kitaplar arasında serajul müttakin meşhürdür.523 

3.17. Muhammad Abdul Bari  

Bengalce’de Kur'an’ın çevirileri arasında şiir olarak çeviriler yok denilecek kadar 

az olduğundan Faridpor ilinin Khabaşpor köyünden Muhammad Abdul Bari şiir olarak 

Kur'an çevirisine başlamıştır. Yeterli Arapça bilgisi olmayan Abdul Bari Bengalce olan 

Kur'an çevirilerinin desteğiyle çeviri yapmıştır. Bengalce’de Kur'an’ın otuzuncu cüzünü 

şiir olarak çevirenler arasında Golam Ekber, Amiruddin Başuniya, Ebul Fazal Abdul 

Kerim ve milli şairi Kazi Nazrul İslam bulunmaktadır. Ancak bunlar Kur'an’ın bütün 

cüzlerini çevirmemiştir. Muhammad Seyid İbrahimpori Kur'an’ı tam çevirse de hepsi 

yayınlanmamıştır.   

Muhammad Abdul Bari kelimeleri çevirmeden çoğu yerde anlamlarını 

açıklamıştır. Ayet numaralarını Arapça metni koymadan çevirilerin başına koymuştur. 

1969’da on cüz çevirinin ilk cildinde yayınlanmıştır. On iki sene ara verdikten sonra kalan 

yirmi cüzün hepsi birlikte 1982 de yayınlanmıştır. 524 

 

 

522 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 136-137. 

523 Abul Kalam Azad, 2013, s. 190 

524 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 138. 
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IV. BÖLÜM 

BANGLADEŞ ZAMANINDA KUR'AN ÇEVİRİ ÇALIŞMALARI 

16 Aralık 1971 de kanlı bir mücadeleden sonra Doğu Pakistan Batı Pakistandan 

ayrılmıştır. Bangladeş bağımsızlığını kazandıktan sonra ana dili olan Bengalce her yerde 

yayılmıştır. Okul, Kolej, üniversitesi dışında medreselerde de Bengal dilinde eğitim 

yapılmıştır. Kur'an, Hadis, Fıkıh, Usul İslami konularda edebiyat kitapları Bengalce’ye 

çevirilmeye başlamıştı.  

4.1. A.K.M Fazlur Rahman Munşi  

Dhaka’da yayınlanan günlük İnkilab gazetesinin editör yardımcısı olarak 

çalışmakta olan Fazlur Rahman “Bengal Kur'an Şerif”, Bengal Çeviri Buhari Şerif”, 

Riyazul Jannat, At-Tevbatunnesuha, Kıyametin Azabı, İmam Hayatı, Peygamberin Dört 

Sahabi, Manafiul Kur'an, Hadise Rasul vs. kitaplar yazmıştır. “Bengal Kur'an Şerif” onun 

en önemli eserlerdendir. K. M. Fazlur Rahman Münşi Komilla ilin Debiddar ilçesinin 

Rajmeher köyünde yaşamıştır. 

Mevlâna A.K.M. Fazlur Rahman Munşi 1962-1965’e kadar dört yıl boyunca 

çalışıp hazırlanan Kur'an’ın Bengalce çevirisinin ilk baskısı 1975 de Komilla’nın A.K.M. 

Şahidul Hak tarafından yayınlamıştır. Fazlur Rahman Munşi Arapça metne yer vermeden 

çevirdiği bu eseri rahmetli anne babasının adına ithaf etmiştir. Bu eserde çevirmenin sözü 

ile birlikte cüz, secde ve surelerin listesi olarak üç ayrı indeks konulmuştur. Çeviride 

Bengalce’de sure ismi, sayısı, söz konusu olan surenin âyet sayısı, rükû sayısı, Sebeb-i 

nüzûl, çeviriyle birlikte kısa bir açıklaması da mevcuttur. Sözlü çeviri olarak tanınmış bu 

eserde Farsça ve Bengalcede olan tefsirlerden yararlanılmıştır.  

Fazlur rahman Munşi’nin Arapça metin, telaffuz ve notlarla birlikte “Kur'an Şerif” 

adlı diğer bir çevirinin ilk cildi 1976’ da Nazimuddin Boyya tarafından yayınlanmıştır. 

İki ciltten oluşan bu çeviride Fazlur Rahman bazı ayetlerin açıklamasını da yapmıştır. Bu 

eserin ilk cildinin başında Kur'an’ın hakkında bilgiler içeren 24 sayfalık bir yazı 
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konulmuştur. Bu eser halka hitap eden kolay anlaşılır dili ile güvenilir bir çeviri 

diyebiliriz. 525 

4.2. Muhammad Taher (1922-1994) 

Edebiyatçı yazar, Profesör Mohammad Taher 15 Mayıs 1922 de Hindistanın 

Asham eyaletin Karimganj ilçesinin şingara köyünde doğmuş ve 26 Kasım 1994’te vefat 

etmiştir. Babası Mevlâna Hacim ve annesi Nesime Hatun’dur. Ev ortamında babasından 

Arapça, Urduca ve Farsça öğrendikten sonra Asham’ın Karimganjin şingaradaki bir 

mektebinde din ve Kur'an eğitimi almıştır. Daha sonra 1931’de Bodorpor Medresesinde 

orta eğitimini tamamlamış ve 1944’te Silhet Alia medresesinden lise ve lisans eğitimini 

bitirmiş, 1948’de Devbend Medresesinde en üst seviyeyi okumuştur.  

1946’da Silhet Urdu kolejinde öğretim üyesi olarak iş hayatına başlamıştır. 

1949’da Kalküta Medresesinde öğretim üyesi olarak çalışırken çeşitli sosyal 

yardımlaşma, siyasi kuruluşlara katkıda bulunmuştur. İngilizlere karşı hareketlere 

katılmış ve tutuklanmıştır. Cemiyet-i Ulemayı Hindin Batı Bengal Şubesinin başkanlığını 

yapmıştır. Batı Bangalde otuzdan fazla Mektep kurmuştur. İnsaniyyat adlı bir haftalık 

dergi yayınlamıştır. Kur'an’ın tercümesi ve tefsiri onun en büyük eserlerindendir. 526 

Mevlâna Muhammad Tahir çevirisinin ilk cüzünü 1970, ikinci ve üçüncü cüzlerini 

1971, dördüncü ve beşinci cüzlerini de 1972’de olmak üzere toplam beş ciltte 

yayınlamıştır. Kalküta Madini misson tarafından yayınlanan bu çeviriye on altı sayfalık 

bir giriş eklenmiştir. 527 

4.3. Doktor Osman Goni (1935-…) 

Eğitimci, yazar ve Tarihçi Profesör Doktor Osman Goni 1 Ağustos 1935 

Hindistanin Batı Bengal’ın Burdwan ilinin ketogram ilçesinin katadrohi köyünün ünlü bir 

Müslim ailesinde doğmuştur.  Babası Mevlâna Muhammad Yunus bilgili ve sosyal 

yardımlarda hizmet etmiş biriydi. İyi bir zekâ sahibi olan Osman Goni yerel okulda ilk 

eğitim bittikten sonra 1952 de medrese eğitimini bitirmiş 1955’de Bangladeş 

Maymanşinh’in Nasirabad Kolejinde lise eğitimini tamamlamıştır. 1958’de Dhaka 

 

525 Abul Kalam Azad, 2013, s. 180.  

526 A.g.e. s. 190.  

527 Mofahhar Hosain Han, 1997, s. 139. 



 

173 

 

üniversitesi lisans, aynı üniversitenin Arap edebiyatı bölümünden 1961’de yüksek lisans 

mezunu olmuştur. 1968’de Kalküta üniversitesinden doktorasını bitirmiştir.  

1975’te doktora sonrası Kalküta üniversitesinden eğitim almıştır. Ünlü Profesör 

Doktor Muhammad şahidullah, Doktor Sirajul Hak, Kalküta üniversitesi Profesörü 

Şukumar Şen, Hindistan’ın ünlü Prof. Dr. Şoniti Komar Çottropadhai gibi zatlardan 

eğitim almıştır. Kalküta üniversitesinde İslam tarihi ve Bengal dili öğretim üyesi olarak 

çalışma hayatını başlamış yazar olarak çalışmalarla birlikte sosyal ve kültürel hizmetlerle 

de ilgilenmiştir. 1968’den 1977’e kadar Batı Bengal Medrese Kurulu ve vakfı kurulun 

Batı Bengal’nın üyeliğini yapmıştır. Kendisi (1968’den itibaren) Kalküta ulusal 

kütüphanesi ve (1977’den itibaren) Kalküta Ramkrişna misyonun Ömür boyu daimî 

üyeliğini yapmıştır. 800’den fazla makale ve 20’den fazla eserin yazarı olan Osman Goni 

Bengalce, İngilizce, Arapça, Urduca, Farsça, Hintçe dillerinde çok yetenekliydi.528    

Eserlerinden, Kur'an’ın Çevirisi, Kur'an’da Ahlak, Ahlak Ve Sosyal Reform İçin 

Kur'an’ın Rolü isimli kitapları meşhur olanlarıdır. Osman Goni kendi çevirisi hakkında 

şöyle demiştir: Hiçbir şekilde tahrif olmayan Kur'an ile ilgili bazılarının yaptığı sapık 

açıklamaları görünce ben bir çeviri ve tefsir yazmaya karar verdim.  

1973’den 1976’ya kadar Kur'an’ın tam bir çevirisini ve kısa bir açıklamasını 

yazmayı başarmıştır.  Mayıs 1976’da ilk baskısı, Ocak 1995’te üçüncü baskısı 

yayınlanmıştır. Ocak 1998 ve Eylül 2001 de hacı Ebul kalam tarafından tekrar 

yayınlanmıştır. İslam tarihi ve edebiyat bilgini Kalküta üniversitesinin profesörü Sri 

Şukumar Şen Osman’ın çeviri için giriş yazmıştır. 529        

4.4. Mevlâna Muhyiddin Şami  

Doğum ve vefat tarihi bilinmeyen Mevlâna Muhyiddin Şami’nin hazırladığı 

“Ziyaul Kur'an” adlı Kur'an’ın 30.cüzün 279 sayfalık bir çevirisi Dhaka Darululum yayın 

evinden 1983’te yayınlanmıştır. Çeviri ve notlar konusunda Mevlâna Abdul Hâkim, Ali 

Hasan, Mevlâna Muhammad Ekrem Han, Seyid Ebul Ala Mevdûdî’nin çeviri ve 

 

528 Abul Kalam Azad, 2013, s. 216. 

529 A.g.e. s. 183.   
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tefsirinden yararlanılmıştır. Değerlendirmelerde Muhyiddin Şami’nin çevirisi güvenilir 

değil diye yorumlar bulunmaktadır. 530 

4.5. Hafez Müniruddin Ahmed (1964-…) 

Hafız Müniruddin Ahmed Kur'an’ı en iyi şekilde çeviren iyi bir çevirmen olarak 

tanınmış bir alimdir. Müniruddin 1964’te Dhakaya gelip yaşamaya başlamıştır. 1955’te 

ortaokulu bitirmiştir. Londra’da bulunan Al Kur'an Akademisinin direktörü olan 

Müniruddin Mısırdaki meşhur edebiyatçı, siyasetçi Seyid Kutubun tefsiri Fi Zilalil 

Kur'an’ını çevirmiştir. Bengalce, İngilzce, Arapça, Urduca iyi bilen Müniruddin 

Londra’da uluslararsı yardım kuruluşu “İslamic releafe egency”nin Londra şubesinin 

yöneticisi ve Londra’daki Müslüman topluluğun yazarı, edebiyatçı, gazetecilerin ilk 

uluslararası kuruluşu “uluslararası İslam Yazar Forum’un Kurucu üyesi olarak görevini 

yürütmektedir.  

Öğrenciyken yazmaya başlayan Müniruddin İslam edebiyatının çeşitli 

konularında elliden fazla eser yazmıştır. Cemal Abdunnaser dönemi Mısır yönetimi 

tarafından verilen ihvanul Müslim’in kurucusu olan Seyid Kutub’un idam kararından 

sonra dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Bangladeşte de bu idamın karşısında tepkiler 

olmuştur. Müniruddin o zaman Seyid Kutubun hayatını öğrenmeye başlamıştır. 1969 de 

Hafız Müniruddin Seyid Kutub üzerine bir makale yazarken Tefsir Fi Zilalil Kur'an ile 

tanışmıştır. 1979’da Londra’ya gitmiş ve orada bu tefsiri çevirmeye karar vermiştir. 

1979’da Mevlâna Solaiman Faroki, Hafız Ekrem Farok, Mevlâna Kutbul İslam, Mevlâna 

Sifatullah, Hafız Golam Subhan siddiki ve Şahidullah F Bari’lerle birlikte çeviriye 

başlamıştır.  

1995 Hafız Müniruddin tarafından ilk cüzü bir giriş, Fatiha suresi ile Bakara 

suresinin 141. Ayetini kapsayacak şekilde yayınlanmıştır. 1995’te ise ikinci cüzü Bakara 

suresinin 142- 286. ayetine kadar yayınlamıştır. Üçüncü cüzünde Al-i İmran suresi yer 

almış 1996 de yayınlamıştır. Dördüncü cüzünde Nisa suresi yer almış 1996’da beşinci 

cüzünde Maide suresi 1997’ de, altıncı cüzünde Enam suresi, yedinci cüzünde Araf suresi, 

sekizinci cüzünde Enfal suresi 1997 de yayınlamıştır. Dokuz’ dan on ikinci cilde kadar 

Tevbe, Yunus, Hûd, Yusuf, Ra’d, İbrahim, Hicr, Nahl, İsra ve Kehf sureleri yer almıştır. 

On üçüncü cildinde Meryem den Hac suresine kadar,  on dördüncü cildinde Muminun 
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den şuara surelerine kadar, on beşinci cildinde Namaldan Rum suresine kadar, on altıncı 

cildinde Lokman dan Saba surelerine kadar, on yedinci cildinde Fâtır den Zümer suresine 

kadar, on sekizinci cildinde Mümin’den Casiye surelerine kadar, on dokuzuncu cildinde 

Ahkaf tan Kamer surelerine kadar, yirminci cildinde Rahman suresinden Tahrim suresine 

kadar, yirmi birinci cildinde Mülk ten Mürselat suresine kadar, yirmi ikinci cüzünde Nebe 

suresinden Nas suresine kadar ayrı ayrı olarak 1999 de yayınlanmıştır. 531 

Hafiz Müniruddin Ahmed’in tefsir çeviri çalışmasının yanında Kur'an çeviri 

çalışması da çok meşhurdur. 2004’te Londra El Kur'an Akademisi yayınevinden ilk 

yayınlanan “Kur'an'er Sohoj Sorol Bangla Onubad” adlı bu Kur'an çeviri çalışmasının 

gerekçesi olarak kendisi bir açıklamada bulunmuştur:  

“Hint alt kıtasında bizim gibi Bengalceda konuşan çeşitli yerler vardır. 

Bangladeşin batısında Batı Bengal. Kuzey doğu sınırında Aşam, Tripora, Meghaloy, 

Mijoram Hint cumhuriyetin eyaletleri. Doğu tarafında Miyanmar’ın batı sınırındaki 

bölge Arakan. Bu bölgelerin dışında yer alan eyaletler ise Orunaçol, Odişşa, jharkond, 

Andaman ve Pakistan İslam cumhuriyeti. Saydığımız bölgelerin hepsinde Bengalce 

konuşan insan sayısı çok önemli. Mesela: Orunaçolda 100 bin, Andamanda 100 bin, 

Jharkhond’da on milyon kırk bin, Aşamda yirmi milyon yetmiş bin, Triporada üç miliyon 

675 bin, Mijoramda on milyon on bin, Meghaloyda otuz milyon yirmi iki bin, Odişşada 

57 bin, Nagaland da yetmiş bin, Arakan da 3 milyon 2 bin, Pakistan’da 3 milyon, Batı 

Bengalda 90 milyon iki yüz bin ve Bangladeş’te 170 milyon Bengalce konuşan insan 

yaşıyor. Bu sayısıyla Avrupa, Amerika, Uzak doğu, Orta doğu da daha 10 milyon 

Bengalceda konuşan insan yaşıyor. Bu sayı toplam yaklaşık 330 milyondır.  

Bir zanmanlarda Bengalce konuşan evlerde Kur'an çalışmaları olurdu. Bengalce 

çeviriler olmasa da bazı âlimler ve bir kısmın Müslüman yöneticilerin çabasıyla insan 

hayatının büyük bir kısmı Kur'an’a göre yönetiliyordu. Müslüman saltanatların 

kaybedilmesi ve İngiliz sömürgecilerin Kur'an’a yönelik hamleler nedeniyle bu durum 

daha da kötüleşmiştir. El- Kur'an Akademi Londra tarafından yapılan Bengalceda 

Kur'an çevirisinin iki yüzüncü yıldönümü kutlaması sırasında Bengal ailelerde bir ankette 

görünen o ki, Bangladeş, Hindistan dahil olmak üzere değişik yerlerde yaşayan 330 

milyon insandan kaçının evlerinde Kur'an var? Kaç kişi kendi hayatını Kur'an ışığı 

altında yaşatıyor? Anketin sonucu beklenen seviyenin çok altındaydı. Batı ve doğu iki 

 

531 Abul kalam Azad, 2013, s. 217. 
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Bengal’ın çoğu evlerinde Kur'an bulunmaktadır. Ancak Kur'an’ı anlayıp hayata 

uygulamak için değil, sadece namaz için okumak, camii ve medreselerde okuyup, okutup 

sevap ya da para kazanmak için Kur'an’ı evlerinde bulundurmaktadırlar. Al- Kur'an 

Akademinin toplantısında Bengalce konuşan herkese birer Kur'an çevirisi dağıtmasının 

gerekçesi üzerine vurgu yapılmıştır.”532  

Avrupa ve Amerika dahil olmak üzere bütün Hıristiyan misyonerler 

Hıristiyanlığın kutsal kitabının milyonlarca kopyasını yayınlayıp hastaneler, klinikler, 

okul, kolej, üniversiteler, STK’lar, İnsan hakları örgütleri, kadın kuruluşları, 

hapishaneler, dini merkezlerde vb. kurumlara dağıtmaktalar. Hıristiyan misyonerlerin 

girişimiyle kutsal kitapların dünyada yaklaşık üç bin dilde çevirisi yapılmıştır.533  Kutsal 

kitabın Hint Alt kıtada Bengalce konuşan kabile, klan, Azınlıklar ve yoksul insanlar 

arasında çok hızlı yayılmasıyla birlikte yüzbinlerce insan Hıristiyan dinini kabul etmiştir. 

Müniruddin bu durumda, Müslümanlara düşen görevin Kur'an çevirilerinin yapılmasına 

destek olarak insanlara dağıtılması konusunda azim ve kararlılık göstermek oduğunu 

belirtmiştir. Müslüman devletlerin buna sahip çıkmalarını önemsemektedir.  

Biz tüm bu sıkıntıların içinde gelecek nesillere Kur'an çevirilerilerini ulaştırma 

çabasındayız. Bunun için ilk önce Bangladeş silahlı kuvvetlerindeki on bin memura 

Kur'an çevirisi dağıtılmıştır. Daha sonraları çeşitli meslekler arasında yüz binlerce 

Kur'an çevirisi dağıtılmıştır. Bu plana göre öğrenciler arasında milyonlarca Kur'an 

çevirisi dağıtılması da hedeflenmiştir. Bangladeşte Medreseler ve ilahiyat Fakülteleri 

hariç genel eğitimlerde Kur'an dersi bulunmamaktadır. Toplumda medrese mezunlarına 

ayrımcılık yapılması nedeniyle medreselerdeki öğrenci sayısı gittikçe azalmaktadır. 

Hindistan’da bu durum daha da vahim boyuttadır. “Bangladeş’in devlet kurumlarından 

ve özel sektörden, okullarda Kur'an dağıtma projesine sahip çıkmalarını bekleriz. 

Dünyada ücretsiz Kur'an dağıtım projemizin parçası olarak Nepalıca ve Urduca’da 

kurumumuz tarafından çeviri çalışması başlatılmıştır. İngilizce konuşanlar için Kur'an’ın 

İngilizce çevirisi yayın çalışması devam etmektedir. Hintçe ve Silonizce dillerinde de 

Kur'an çevirilerine yakında başlanacaktır”.  534  

 

532 Monirudin Ahmad, Kur’aner sohoj sorol Bangla onubad, s. 13. 

533 A.g.e. s. 13. 

534 A.g.e. s. 14-15.  
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Müniruddin kendi çevirisine Arapça metni koymamıştır. Çevirinin başında 44 

sayfalık bir giriş eklemiştir. Kur'an’ın derlenme tarihi, Kur'an’ın bazı mucizeleri, kelime 

ve ayetlerin tekrarlanma sırları gibi çeşitli konulara değinmiştir. Kısa gündem olarak 27 

başlıkta Kur'an’ın çeşitli konuları üzerine sure ve ayet numaraları konulmuştur.  

4.6. Mujibur Rahman (1936-...) 

Profesör Doktor Mucibur Rahman 1936’da Rajşahi ili Şibgonj ilçesinin 

Bablabona köyünde doğmuştur. İlk eğitimini babası Profesör Abdul Goni’den almıştır. 

Rajşahi ilinde Nababgonjin Medresesinde eğitim aldıktan sonra 1955’te Madrese-i Aliya 

Dhaka’dan Kâmil (yüksek lisans seviyesi) derece okumuştur.535 Pakistan’in Lahor 

Üniversitesinden 1962’de Master of Organizational Leadership (M.O.L) derecesinde 

eğitim görmüştür. Rajşahi Üniversitesinde yüksek lisans ve ardından 1981’de Doktorasını 

tamamlamıştır. Lahor’dan döndükten sonra 1962’de çalışma hayatına da Donçak 

kolejinde öğretmenlik yaparak başlamıştır. Daha sonra Nobabgonj Degree Kolejinde 

öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 1967 de Rajşahi üniversitesinde dil bölümünde öğretim 

üyesi olarak çalışmayı başlamıştır.536 Daha sonra Arap dili ve edebiyatı bölümüne geçmiş 

orada devam etmiştir. Sonra da burada bölüm başkanı ve profesör unvanını kazanmıştır.  

Mujibur Rahman öğrencilikte hayattayken edebiyat çalışmalarına başlamıştır. 

Lahor üniversitesinde okurken Tercümanul Kur'an adlı bir dergide ‘Kurban Örneği ve 

İdealin Motivasyonu’ başlıklı bir makalesi yayınlanmıştır. Çeşitli dergiler, gazeteler ve 

üniversite yayınlarında Mucibur Rahman’ın yüz elliden fazla makalesi yayınlanmıştır. 

Kendisi Hindistan, Pakistan, Suudi Arabistan, İngiltere, Türkiye dahil olmak üzere çeşitli 

ülkelerde konferanslara katılmış makaleler sunmuştur. Onun eserlerinden Mazamine 

Mujib, Muhaddis Proshongo,  ুহামদ্দস প্রসঙ্গ  Hz. İbrahim, Musalmander shahitto shadhona 

(Müslümanların Edebi Arayışı), İslami Shahitte Taslimuddin (İslam Edebiyatında Taslim 

Uddin, Arabi Shahitter İtihash (Arap Edebiyatın Tarihi), Tafsir İbn-İ Kesirer Onubad 

(Tafsir Ibn Kathir’in Çevirisi), Allama Jamakshari O Tafsire Kashshaf (Allama Jamakşeri 

Ve Tefsir'e Keşşef, Vharotio Arabi Tafsir O Mufassir (Hint Arapça Tefsir Ve Müfessir), 

Bengalce ve İngilizcede Abdul Hamid’in Kur'an Çalışması meşhurdur.537  

 

535 Abul kalam Azad, 2013, s. 209 

536 Mujibur Rahman, El Kur’anul Kerim, Darussalam yayın evi, 2007, Dhaka, çevirmenin Girişi.  

537 Abul kalam Azad, 2013, s. 210 
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Mucibur Rahman ve heyetinin yaptığı Kur'an çevirisi Bengalce yapılan çeviriler 

arasında önemli rol oynamıştır. Yaptığı İbn Kesir Tefsiri çevirisi ile Bengalce konuşanlar 

için önemli katkılar sağlamıştır. Bengalce olan tefsirlerin geniş ve çok ciltli olması 

nedeniyle okuyucular zorlanmaktadır. Kur'an’ın anlaşılmasında hadisin önemli bir rolü 

olduğu bilinmektedir. Peygamber Efendimizin hadis-i şerifleri Kur'an’ın en doğru 

açıklamasıdır. İbn Kesir Tefsiri çevirisi dışında olan “Bengal Tefsir Kur'an’ul Kerim’ine 

kısa hadisler eklenmiştir. Suudi Arabistan’ın Darus salam vakfı yardımıyla Profesör 

Doktor Muhammad Mucibur Rahman tarafından yapılan ve Kur'an’ın kolayca anlaşılıp 

taşınılacak şekilde açıklamalara sahip olan bu çevirisi halk tarafından sevilmiştir.538 İbn 

Kesir’in Tefsiri çevirisinde uzun bir giriş bölümü bulunduğundan bu çeviriye giriş 

eklememiştir. Her sayfanın sağ tarafına Arapça ve sol tarafına çeviri tablosu 

konulmuştur.539  

4.7. Profesör Golam Azam (1922-2012) 

7 Kasım 1922’de Dhaka’nın Lokkibazar Miya saheber maidan adlı bir pir 

ailesinde doğmuştur. Annesinin evinde doğan Golam Azam’ın Baba evi köyde 

bulunmaktadır. Ancak o zamanki geleneğe göre ailenin ilk bebeğinin anne evinde doğma 

şartı bulunmaktadır, bu yüzden anne evi Dhaka’da dünyaya gelmiştir. 6. Sınıfa kadar ilk 

eğitimini köydeki okulunda görmüştür.  14 yaşına kadar köyündeki baba evinde kalmıştır.  

Dedesi Mevlâna Abdus Subhan büyük bir alim idi. Asıl evleri Brahmanbaria ili 

Nabinagar ilçesi Birgaon köyünde bulunmaktadır. Profesör Golam Azam'ın babası, 

Dhaka metropolündeki Ramna Karakolunun doğusundaki Magbazar mahallesinden arazi 

satın aldıktan sonra 1947'de Dhaka’ya yerleşmiştir.540 

Profesör Azam'ın selefleri, en az altı nesil boyunca Brahmanbaria ilin Nabinagar 

ilçesinde Birgaon sakinlerindendir. Anne tarafından Profesör Golam Azam, Dhaka'nın 

geleneksel Şah Saheb ailesine aittir. Profesör Azam'ın büyükbabası Mevlâna Abdus 

Sobhan ünlü bir bilgindi. Bilinen o ki, Meghna'nın541  doğu kıyısında dedesi gibi büyük 

 

538 Mucibur Rahman, Bengal Tefsir Kur’anul Kerim, Darussalam Bangladeş, Dakka, 2018, yayıncının sözü. 

539 A.g.e. yayıncının sözü. 

540 Golam Azam, Jibone ja deklam, Dakka, Kamiyab kitapevi. 1. Cild, 2002, S.12. 

541 Bangladeşin büyük bir nehir.  



 

179 

 

bir Alim yoktu. 1936'da ilk Medrese sınavını geçtikten sonra Golam Azam orta okul 

sınavında liyakat listesinde onüçüncü sırada yer almıştır. 

1944 yılında İslami kolej lise sınavını yüksek başarıyla tamamlamıştır. Golam 

Azam, 1948'de Bengal dil hareketine katıldığı için üniversite sınavına girememiştir. 

1949'daki siyasi gerginlik nedeniyle Dhaka Üniversitesi giriş sınavına katılamamıştır. 542 

1950'de yüksek lisansını tamamlamış 3 Aralık 1950 de Rangpor Karamaikel kolejinde 

Siyaset bilimi öğretim üyesi olarak çalışma hayatına başlamıştır. 1955’e kadar aynı işe 

devam etmiştir. Golam Azam öğrencilikte Tebliğ Cemaati ile bağlantılıydı. 1954’e kadar 

Tebliğ Cemaatinin Rangpor şubesinde görev yapmıştır. 

Profesör Golam Azam, Tebliğ Camaat’in sadece dini vaaz ve misyonerlik 

görevleri yürütmesi nedeniyle bu cemaatin çalışmalarından memnun kalmamıştır. Tebliğ 

Cemaat'in belirli bir siyasi, ekonomik veya kültürel programı yoktu. Golam Azam, 

1952'de sosyal, politik ve ekonomik konular ve bunların çözümleri hakkında konuşurken 

Tamaddun Majlis'in çalışmalarına doğrudan dahil olmuştur. Nisan 1954'e kadar 

Tamaddun Meclis'inin Rangpur il başkanıydı.543 

Nisan 1954'te Camaat-e-İslami'ye ortak (muttafiq) olarak katıldıktan sonra, 

1955'te tutuklanmış ve Rangpur Hapishanesindeyken Cemaat-e-İslaminin (Rukon en 

yüksek üyesi) görev almıştır. Haziran 1955'te Rajşahi bölge Camaat-e-İslami 

sekreterliğine atandı. Bir yıl sonra Doğu Pakistan Cemaat’inin Sekreter Yardımcısı ve 

Rajşahi bölge Cemaat Emir'i olarak atandı. 1962 yılına kadar bu görevde devam etmiştir. 

1969-1971 oturumunda Cemaat-i-İslami Doğu Pakistan'dan Amir seçildi ve Aralık 2000'e 

kadar devam etmiştir. Amir görevinden istifa ettikten sonra sorumluluğu Motiur 

Rahman544’a devretmiştir. 

 

 

542 Golam Azam, 2002, s.12. 

543 A.g.e. s.12. 

544 Motiur Rahman Nizami (1943-2016) bir politikacı, Bangladeş eski Bakanı, İslam alimi, yazar, 

Bangladeş Jamaat-e-İslami'nin genel başkanıydı.  1971 savaş suçu mahkemesinden oluşan haksız bir 

mahkeme tarafından idam kararıyla asılmıştı. 1971 de Bangladeş'in Pakistan’dan ayrılığı sırasında Pakistan 

ile birleşmek isteyenlerden biri olduğu asıl suçlardır. Bangladeş Pakistandan ayrıldığı zaman Hindistan 

bolunmuş parçalanmış zayıf Bangladeşlilere daha da zulmedecek korkusundan bir suru siyasi parti ve 

STK’ler Pakistan’ın taraf tutuyordu. 
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4.7.1. Yazar ve düşünür olarak Golam Azam: 

Profesör Golam Azam, hareket ve örgütsel çalışmaları yanında yazı ve düşünce 

dünyasına da katkıda bulunmuştur. 1958'de Ittehad gazetesinin yayın kurulu başkanı 

olmuştur. Editörler ve çeşitli konularda düzenli olarak yazılar yazmıştır. Şimdiye kadar 

Tefsir, Peygamber'in hayatı, İslam, örgüt, hareket, siyaset vb. konular üzerine 107 kitap 

yazmıştır. Profesör Golam Azam'ın yazdığı kitaplardan bazıları İngilizce, Urduca, 

Tamilce ve Ahmiyaca dillerine çevrilmiştir.545 Ayrıca Profesör Golam Azam'ın 

biyografisi de dahil olmak üzere 8 kitabı İngilizce olarak yayınlanmıştır. Golam Azam 

1972’den 2001’e kadar Türkiye, Arabistan, İngiltere, Amerika ve diğer pek çok ülkeyi 

ziyaret etmiş konferanslar vermiştir. 

Bangladeş’teki farklı görüş sahibi olan âlimleri yakınlaştırmak için hayatı 

boyunca çalışmıştır. Bangladeş’te âlimlerin bir kısmı medreselerde Hindistan’ın Deoband 

medresesinin Müfredatını okutmuşlardır. Diğerleri ise devlet’in Müfredatını 

okutmuşlardır.546 Bu iki kısım birbirlerini küçümsemek için ellerinden geleni 

yapmışlardır. Bir de Deoband Medrese taraftarı olanlar devlet siyasetinde solcuları 

desteklemiştir. Golam Azam âlimler arasındaki anlaşmazlığı kaldırmak için hayatı 

boyunca çok önemli adımlar atmıştır.  

Bangladeşin Cemaat-i İslami genel başkanı ve İslam lideri korkusuz siyasi kişiliğe 

sahip olan Golam Azam toplam beş kere hapse atılmıştır. Daha önce, dil hareketi sırasında 

iki kez, bir kez 1984'te, bir kez 1992'de ve en son 11 Ocak 2012'de Uluslararası Ceza 

Mahkemesi'nin emriyle hapsedildi. Hapishane hücresindeyken ölmüştür. 

En son hapse girmeden önce şöyle konuşmuştur: “İnananların Allah'tan 

başkasından korkmamaları ve yalnızca Allah’a güvenmeleri gerekir. Allah'ın emri budur. 

Allah'tan başkasından korkmak caiz değildir. Bir Mümin olarak, Allah'tan başka 

kimseden korkum yoktur. Endişeli değilim. Ölümden korkmuyorum. Neden ölümden 

 

545 Muhammad Kamaruzzaman. Oddapok Golam Azam’er Songrami Jibon (Prof. Golam Azam’ın 

İnkilabHayatı). 1989: Al-Falah Printing Press, Dhaka. S.46. 

546 A.g.e. s. 47. 
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korkmalıyım? Mümin ölümü ister. Çünkü ölümden sonra Allah'a kavuşmak fırsatı 

olacaktır.”  

Golam Azam, Mevlâna Ebul Ala Mevdûdînin Urduca çevirisi olan Kur'an 

Urducadan Bengalce’ye çevrilmiştir. Kur'an’ın çevirisi ilk defa Kamiyab kitabevi 

tarafından 2006’da yayınlamıştır. 2011’ de onuncu yayınına ulaşmıştır. Halk tarafından 

sevilen bu tercümeye 44 sayfalık bir giriş konulmuştur. Bilindiği üzere Golam Azam 

Mevlâna Mevdûdî ile aynı düşünceye sahiptir. Mevdûdînin kurmuş olduğu İslami siyasi 

hareketi Bangladeş Cemaat-i İslami’nin genel başkanı idi. 

Kendisi çeviri konusunda şöyle açıklamada bulunmuştur.   

“Mevlâna Mevdûdî Urduca dilinde yapılan toplam altı ciltlik tefsir Tefhimul 

Kur'an’ıdır. Tercümayı Kur'an Mecid adlı diğer bir eser yazmıştır. Tefhimul Kur'an 

tefsirde yer alan ayet tercümelerinden ayrı uzun tefsirleri okumadan sadece çeviri 

okumak isteyenler için Kur'an çevirisi yazmıştır.  Burada tefsir bulunmasa da anlamda 

bozukluk olmaması için kısa notları konulmuştur”. 547 

Urducadan Bengalceya Kur'an çevirmemin nedeni: 

Küçükken aile geleneğinden Kur'an’ı sevmiştim. O zamanlarda Kur'an’ı anlamak 

için çalışmıştım. Bengalce ve İngilizce olan tefsirleri okuyup anlamaya çalıştım. Ancak 

kocaman tefsirin hepsini anlamam mümkün değil diye okumaya ara verdim. Mart 1950 

de yüksek lisans eğitimimi bitirdim. Sonra Tebliğ cemaat ve Tamaddon Meclis partisinde 

çalışırken Kur'an’ın kişi, toplum ve devlet hayatında uygulanmasının gerektiğini 

hissettim.  Dört ay boyunca Tebliğ cemaat ile çalıştım. Burada İslam konusunda derin 

bir şey öğreneceğimi sanmıştım ancak öyle bir ortam bulamadım. Kur'an’ı anlamak için 

hiçbir programları yoktu. 1952 de Tamaddun Meclis partisinde katıldığımda insanın 

şahsı, sosyal, ekonomik hayatta Kur'an’ın önemini hissettim. Yüksek lisansa kadar 

Arapça seçmeli dersim vardı ve ona dayanarak Arapça tefsirleri okumaya başladım.   

1954 de Cemaat-i İslami’ye geçtim ve Rangpor Karamaikel kolejinde siyaset bilim 

öğretim üyesi olarak çalışıyordum. Her cuma günü bizim gibi yeni katılanlar için Kur'an 

dersleri vardı. Rangpordan Rahmetli Abdul Halik bize Kur'an dersi veriyordu. Ben onun 

 

547 Golam Azam, Al Kur’an’er Bangla Onubad, (Kur’an’ın Bengalce çevirisi), Kamiyab yayınevi, Dakka, 

2011. S. Giriş 36.   
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Kur'an derslerinin hayranı oldum ve bu kadar güzel Kur'an eğitimini nereden öğrendiniz 

diye sordum. Kendisi gülerek Tefhimul Kur'an’dan öğrendim diye cevap verdi.  

Ben o günden itibaren Tefhimul Kur'an okumaya başladım. Tefhimul Kur'an’ın 

çevirmeni değilim. Tefhimul Kur'an’ın ayetlerinin Urduca çevirilerini ben Bengalce’ye 

çevirmiştim.” 

4.7.2. Golam Azam’ın çevirisinin özelliklere şöyle sıralayabiliriz: 

1. 1980’in Ramazan ayında 30. cüzü Bengalce çevirmiştir. 1987 de 29. cüzü, 

böylece her iki senede bir cüz olarak 1991’de 28, 27, ve 26. cüzün yarısını 

çevirmiştir. 1992 de kalan çalışmaları ele aldığında hükümet Golam Azam’ın 

vatandaşlığına el koydu ve Dhaka merkezde hapse atmıştır. Golam Azam 26. 

cüzün kalan çevirisini hapishanede tamamlamıştır.  

2. Golam Azam ilk cüzden yirmi beşinci cüze kadar sadece Urducanın çevirisini 

yapmıştır. Son beş cüzde her surenin başında Tefhimul Kur'an tefsirinin özetini 

yapmıştır.  

3. Mevdûdî’nin tefsirinde anlaşılması güç olan yerlerde Golam Azam kendi not ya 

da açıklamasını yapmıştır.   

4. Son cüzde Tefhimul Kur'an’ın açıklaması olmayan yerlerde Golam Azam kendi 

açıklamasını yapmış “bu müfessirin değil, çevirmenin görüşü” diye belirtmiştir.  

5. Mevdûdî Fatiha suresine çok kısa açıklama yapmış ve orada Golam Azam “benim 

görüşüm” diye eklemiştir.  

6. Halk dilinde yaygın olan Arapça, İngilizce, Farsça kelimeleri çevirmeden 

koymuştur. Çünkü dilin en önemli amacı anlamak, anlatmaktır.  

7. Okuma yazması az olan, ana dilini zorlanarak okuyabilenler için “ben en kolay 

şekilde çevirmeye çalıştım.” 548 

4.7.3. Çeviri için Tefhimul Kur'an’ı seçmesinin sebebi 

Eşref Ali Thanvi, Mevlâna Muhammad Şafi gibi âlimlerin tefsirleri varken 

Mevdûdînin Tefhimul Kur'an’ı tercih etmesinin sebebi nedir diye sorulduğunda 

Golam Azam şöyle yanıtlar vermiştir: 

1. “Ben Cemaat-i İslamiye’ye katıldıktan sonra şahıs ve toplum hayatında Kur'an’ı 

uygulamak amacıyla Kur'an’ı okumaya başladım. Mevlâna Mevdûdî ‘İkamet-ı 

 

548 Golam Azam, 2002, s.15. 
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Din’ anlatmak için tefsir Tefhimul Kur'an yazmıştır. O yüzden İslam hareket 

tutumu onun tefsirinde bulunmaktadır diye Tefhimul Kur'an’ı tercih ettim.  

2. Tefhimul Kur'an’da var olan, Kur'an okumanın mükemmel stratejisi beni 

çekmiştir. Modern çağın okuyucu dil ve mantığı bu tefsirde bulunduğundan bu 

tefsirin Kur'an çevirisini yapmaya karar vermiştim”. 

4.7.4. İslam hareketine yönelik tefsirin gerekçesi 

Peygamber efendimiz bizzat Kur'an’ı uyguladıktan sonra 1200’lü yıllara kadar 

İslam devleti, İslam hukuku, eğitim ve tebliği yönetim sistemi dünyanın çeşitli 

ülkelerinde uygulanmaktaydı. Bu dönemde devlet yöneticileri bazen dine uygun bazen de 

uygun olmayan davranışlarla hareket etmişlerdir. Ancak genel anlamda din eğitiminde, 

hukukta, düşüncede şimdiki kadar çok fazla aksaklık yaşanmamıştır. İmparator Ekber bile 

İslam Hukuku ve eğitiminde çok fazla değişiklik yapamamıştır.   

Zaman zaman devlet reformu ve fitne ile mücadele gerekmişse de bin iki yüz yılda 

yeniden İslam devleti kurma ihtiyacı duyulmamıştır. Bu nedenle bin iki yüz yılda tefsir 

yazanların karşısına İslam hareketi gibi harekelere de ihtiyaç olmamıştır. Çağlar boyunca 

yazılan tefsirler kıyamete kadar İslam devletine ve Müslümanlara hizmet verecektir. 

Unutmamak gerekir ki, düşünürler insana yönelik yazarken kendi çağındaki insanların 

durumuna göre yazar ve yayınlarlar.  Din hayatın her alanında geçerliyken dini yeniden 

hayata ikame için tefsir yazılmasına gerek kalmamıştır. Mevlâna Mevdûdînin bu tefsiri 

insanlar arasında yeniden dini ikame etmek anlamak, anlatmak gerektiği için 

yazılmıştır.549 

Kur'an’ı gerçek manada anlamak isteyen biri, Peygamber efendimizin 23 senelik 

peygamberlik hayatını örnek almalıdır. Tefhimul Kur'an tam bu düşünceyle yazıldığından 

İslami hareketlere ilgi gösterenlerin bu tefsiri okumaları gerekir.  

4.7.5. Çevirinin tanımı ve Golam Azam’ın çevirisi: 

“Herkesin üzerinde uzlaştığı tek bir tanım henüz yapılmamıştır ve yapılması da 

zor görülmektedir. Çeviri için deneme yanılmalara, gelişmelere, ilerlemelere ve 

yeniliklere ilişkin uzun bir geçmişin yan ürünüdür denilebilir. Ayrıca çeviri ile ilgili 

meşhur fragmanların çoğu kez meseleyi açıklamaktan uzak ve yanıltıcı olabildiklerini de 

 

549 Golam Azam, 2011. S. Giriş 36.   
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kabul edilmelidir. Neredeyse her bir çeviri kuramı ve bakış açısı gerek çeviri tanımında 

ve gerekse terimlerinde birtakım değişiklikler yapmıştır. Bu bir yerde doğal olarak 

görülmüştür. Onu bir sanat veya zanaat, bir bilim, bir yorum, bir süreç, bir çaba, bir 

okuma, analiz etme, anlama ve anlatma, bir yeniden üretme, yaratma ve yazma, bir 

aktarım, iletişim ve değiştirme, eylemi olarak tanımlayanlar olduğu gibi başka şekillerde 

tanımlayanlar da olmuştur. Örneğin kollar günlük yaşantımızda bütün konuşmalarımızı 

çeviri olarak nitelendirmektedir. Aslında Koller haksız sayılmaz. Her insan öncelikle 

kendisinin tercümanıdır. Nitekim bazen hislerimize ve düşüncelerimize tercüman 

olamadığımızdan yakınırız. Bütün bu tanımlamaların birer bakış açısını yansıttığını ve 

birer doğruluk içerdiğini kabul etmemiz gerekir. Benzer farklılıkları değişik dillerin bu 

kavramı karşılarken kullandıkları kelimelerin farklı kökenlerinde bile müşahede 

edebiliriz. Bunların yanında tarihte çevirinin olanaklılığı da sürekli tartışılagelmiştir. Ne 

kadar tartışılsa tartışılsın öyle veya böyle çeviri bir olgu olarak binlerce yıldır vardır ve 

var olmaya devam edecektir. Ne var ki çeviri bilim, bilim dalı niteliğini daha yeni yeni 

kazanmaya başlamıştır.  

‘Kurumlar Işığında Açıklamalı Çeviribilim Terimcesi’ Kitabının yazarı Berk “en 

başta çevirinin hem ürün hem de süreç olarak anlaşıldığını” belirttikten sonra “Günlük 

kullanımda çeviri genellikle iki dil arasında gerçekleştirilen yazılı bir aktarım işlemi ya 

da bu şekilde aktarılmış ve kendisinden özgün metinle arasında bir takım eşdeğerlik 

ilişkilerini gerçekleştirmektedir. Aynı yazara göre çeviribilim; çeviri ile ilgili her türlü 

olguyu inceleme konusu yapan disiplinler arası bir bilim dalı” olarak 

tanımlanmaktadır.550 

Golam Azam’ın çevirisinde yazdıklarına göre: Çeviri her kelimenin manasını 

anlatmaktan ziyade cümlenin anlamını çıkarmaktır. Tefhimul Kur'an’da da Sözlü 

manadan ziyade genel anlam çıkarılmıştır. Golam Azam da Urduca dan Bengalceya 

çevirirken Sözlü manadan genel manayı anlatmaya çalışmıştır.  

Kur'an ayetlerini çevirirken Mevdûdî her ayetin numaraları yazmamıştır. 

Dolaysıyla Tefhim’de Kur'an’ın sözlü çevirisi yapılmadan genel anlamda çevirilmiş ve 

bazen birden fazla ayet bir cümleye sığdırılmıştır. O yüzden tefhimde ayet numarası 

anılmamıştır. Ancak ayet numarası olmadan okumak zor olduğundan Golam Azam kendi 

çevirisinde ayet numaralarını yazmıştır. Bazı yerlerde birden fazla ayetin çevirisi ayırt 

 

550 Halil Hacı Müftüoğlu, Kur’an tercümelerinde yöntem sorunu, İz Yayıncılık, İstanbul, 2008, s. 31.  
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edilemez durumdadır, ayet numaraları cümlenin başında yazılmıştır. Bazı yerlerdede 

tefhimde olmayan açıklamalar tırnak içinde konulmuştur. Bazı Urduca kelimelerin kolay 

Bengalce manası bulunmadığında Arapçanın en yakın Bengalce eşanlamlı manası 

konulmuştur. Halk arasında fazla yayılması amacıyla bu çeviri için telif hakkı 

istenilmemiştir. Yayıncı da fazla kar etmeyecektir.551  

4.8. Mevlâna Mohiuddin Han (1936-2016) 

Mevlâna Muhyiddin Han 1342’de Bengal, (1936’de) kişorgonj ili Pakondiya 

ilçesi Omorpor köyünde doğmuştur. Babası Hâkim Ansaruddin Han Maymanşinh ili 

Gafargao ilçesinin Ansarnogor köyünde yaşamıştır. Babası bir hekim ve köydeki bir 

okulun gönüllü çalışanıydı. Kendisi Jomiat-ı Ulema-ı Hind’in genel sekreterliği, köy 

Muhtarlığı ve Mahalle konseyi başkanlık görevlerini üstlenmiştir. Mevlâna Muhyiddin 

Han ilk eğitimini babasından almıştır.  Ev ortamında ilk eğitimi aldıktan sonra 1943’te 

Maymanşinh ili Gafargao ilçesi Paçbag medresesinde eğitime başlamış ve 1953 de lisans 

seviyesini bitirmiştir.  

1955’de Dhaka Alia Medresesinden Hadis’te 1956 da Fıkıh’ta kâmil (yüksek 

lisans) bitirmiştir. Muhyiddin Dhaka’da yayınlanan Pasbonun (Urdu gazete) haber 

bölümünde işe başlamıştır. 1956’da aynı gazeteye yardımcı Editör olarak atanmıştır. 1957 

de Pasbon Gazetesinin Yetkilileri Aj (Bügün) adlı bir Bengal gazetesi çıkarmış 

Muhyiddin’i editör olarak atamıştır. Aynı zamanda haftalık Nizamı İslam, Günlük Najat, 

Günlük Azad Gazetelerinde de Yarı zamanlı (Part Time) olarak görev yapmıştır. Kendisi 

1960’da yayınlanan Darul Ulum İslamic Akademisinin sözcüsü olarak tanınan 

“Dişari”nin editörlerinden biri olmuştur. 1961’de aylık Madina dergisi yayına 

başlamıştır. Onun editörlüğünde 1966- 1970’e kadar yeni zamana adlı bir haftalık gazete 

yayınlamıştır. 552 

Yaklaşık kırk ülke gezmiştir. Siyasetle yakından ilgilenen Muhyiddin 

öğrenciyken Dhaka Alia Medresesinde “Jamiate Talaba Arabiyanın” başkanı seçilmiştir. 

Daha sonra da “Jamiate Olema-ı İslamın” başkanı seçilmiş 1970’te aynı partiden 

milletvekili adayı olmuştur.  Muhyiddin Han 1997 de İslami Birlik İttifakı partisine 

katılmıştır. Çeşitli STK’larla çalışmıştır. Maimanşinh ilinde Ansar Vakfı Yetimhanesi, 

 

551 Golam Azam, 2011. s. Giriş 44. 

552 Mevlâna Muhiuddin khaner shorone. Noya Digonta. 29 Haziran 2018. Koleksiyon tarihi 2016-07-08. 
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Adarsh Maktab Gece Okulu, Halk kütüphanesi, Yoksul kadınlar için dikiş eğitimi projesi 

gibi birçok kuruluşun kuruculuğunu yapmıştır. Bangladeş Ulema Akademisinin ve 

Tamaddun Meclisinin kurucusudur. Muhyiddin İslam Siyasetin yanında uluslararası 

kuruluşlarla da irtibatlıydı. Kendisi Mekke merkezli Rabita El- Alam El İslaminin genel 

idare kurulun üyesidir. Onun çeviri dahil olmak üzere yetmiş beş eseri bulunmaktadır. 553   

Mevlâna Muhyiddin, Müfti Muhammad Şafi’nin (1897-1976) yazdığı Ma’riful 

Kur'an’ı Urduca’dan Bengalce’ye çevirmiştir. Bangladeş İslam Vakfı tarafından Maariful 

Kur'an’ı Bengalce’ye çevirme projesi ele alındığında Aylık Madina dergisi editörü olan 

Mevlâna Muhyiddin Han görevlendirilmiştir. Kendisi 1977’den 1984’e kadar Urduca 

yazılan sekiz ciltlik Mariful Kur'an’ı Bengalce’ye çevirmiştir. Mariful Kur'an’ı çevirmek 

Muhyiddin Han’ın en büyük eseridir. Mariful Kur'an çevirisi hakkında Muhyiddin Han 

şöyle açıklamada bulunmuştur: “Bu çeviriyle ilgili olarak İslam Vakfı tarafından 

görevlendirilmesinin dışında 1977’de vakfın genel müdürü AJM Şamsul Alam ve 

Cumhur Başkanı Şehit Jiaur Rahman’ın teşviki önemlidir.  

Fatiha suresi ile Bakara suresinin tamamının yer aldığı Mariful Kur'an’ın birinci 

cildinin ilk baskısı Haziran 1980’de yayınlanmıştır. Al-i İmran suresinden Nisa suresine 

kadar olan ikinci cildi 1980’de yayınlanmıştır. Maide suresinden Araf suresinin 93. 

ayetine kadar olan üçüncü cilt ise 1981’de yayınlanmıştır. Araf suresinin 94. ayetinden 

Tauva, Anfal, Yunus, Hud surelerinin yer aldığı dördüncü cilt ise 1982’de yayınlanmıştır. 

Yusuf, Raad, İbrahim, Hicr, Nahl, Boni İsrail ve Khaf surelerini kapsayan beşinci cildi 

1982’de yayınlamıştır. Meryem, Taha, Anbiya, Hacc, Muminun, Nur, Furkan, Kasas, 

Ankebut ve Rum surelerini kapsayan altıncı cildi 1983’te yayınlanmıştır. Lokman 

suresinden Ahkaf Suresine kadar toplam 15 surenin yer aldığı yedinci cildi 1983’te 

yayınlanmıştır. Muhammad suresinden Nas’a kadar olan sureleri kapsayan sekizinci cildi 

1984’te yayınlanmıştır. 554 

Urduca’dan Bengalce’ye çevrilen bu tefsir çevirisi Mevlâna Muhyiddin Han’a ait 

olsa da düzenlemeye, çeviri kontrolü işlerind birçok kişi görev almıştı. Bu kişiler: 

Mevlâna Abdus Salam, O zamandaki Baitul Mukarremin camisinin İmamı Mevlâna 

Rafik Ahmed, İslam Vakfı yayıncılık bölümü editörü Şihabuddin Ahmed, direktör 

yardımcısı Hafiz Mainul İslam, Muhammad Moksed, Mevlana Osman Goni Faruk, 

 

553 Muhyiddin Han, Jiboner Khelaghore, Modina yayıncılık, Dakka: 2001, 1. Baskı, S. 17.  

554 Muhyiddin Khaner Shorone. Noya Digonta. 29 Haziran 2018. Koleksiyon tarihi 2016-07-08. 
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Mevlâna Muhammad Abdul Aziz, Mevlâna Obaidul Kader Celalabadı, Mevlâna Seyid 

Jahirul Hak, Mevlâna Abdul Mennan, Profesör Mevlâna Muhammad Yahya Rahman, 

Mevlâna Muhammad Abdul Latif Mahmudi, Hafiz Mevlâna Ebu Eşref, Şamim Hasnain 

İmtiyaz, İslam Vakfının Genel Müdürü Ajm Şamsul Alam, bir sonraki Genel Müdürü 

M.A. Subhan, yayın direktörü Profesör Abdul Gafur ve Yardımcı direktörü Lutfur Hak.  

Mofti Muhammad Şafi yazılan bu tefsire Urduca dilinde sure isimleri, nüzul yeri, 

ayet, ruku, Arapça tesmiye, Arapça metni, Urduca çevirisi ve sebebi nüzul, kısa tefsir ya 

da notlar yazmıştır. Mevlâna Muhyiddin Han’ın Bengalce çevirisi kolay ancak Hint Alt 

kıtada kullanılan bazı Arapça, Farsça, Urduca, kelimelerin kullanıldığı görülmüştür. Bu 

tefsir Bengal edebiyatına önemli bir katkı sunmuştur. 1993’te Mareful Kur'an’ın daha 

kısa bir yayını çıkmıştır. Bu da Muhyiddin Han’ın kendi yaptığı bir çalışmadır. Suudi 

Arabistan’ın Medine Kralı Fahadın adıyla adlandırılan Fahad Kur'an yayınevinden 

çıkmıştır. Bu tefsir ücretsiz dağıtılmıştır.555  

4.9. Dr. Zohurul hoque (1926-...) 

Dr. Zohurul Hoque, 11 Ekim 1926'da dindar bir Sünni ailede Hindistan'ın Assam 

eyaletinde doğdu. Ailesi ona çocuk yaşta Arapça öğretmek için ekstra özen göstermiştir. 

Liseden mezun olduğunda, Arapça'da en yüksek notları almıştır.556 Yazmaya olan 

ilgisinden ikinci Dünya Savaşı sırasında lisede okurken eski bir Remington daktilo satın 

almıştır. Daktilo, hayatı boyunca ona arkadaşlık etmiştir.  

50'li yılların başında tıp fakültesinde öğrenciyken dine olan yoğun ilgisi 

başlamıştır. Köklü İslami değerleri ve ideolojileri, onu daima ruhani bilgi arayışına 

sürekli olarak yönlendirmiştir. Dr. Hoque yetmişli yıllarda, Assam'da yaşayan dört 

milyon Bengalli Müslüman nüfusa hizmet etmek için Kuran-ı Kerim'in Bengalce 

tercümesine acil ihtiyaç duymuştur.557 

Bu zamana kadar, hiç kimse Assam'daki Bangladeşliler için Kur'an-ı Kerim'in bir 

yorumunu üretmemiştir. 1986 yılında, on iki yıl süren yoğun çalışmalarıyla Dr. Hoque, 

 

555 Abul Kalam Azad, 2013, s. 209.  

556https://ia801306.us.archive.org/9/items/TranslationOfTheMeaningsOfTheNobleQuranInTheAssamese/

Al-quranquranAssameseAnubadByDr_ZohurulHoque.htm 

557 Translation and Commentary on The Holy Qur-an: Zohurul Hoque: 9780967830407: Amazon.com: 

Books"। Amazon.com. Erişim tarihi 24 Nisan 2020. 
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Bengalce Kur'an-ı Kerim tercümesi yayınlamıştır. Bu arada Dr. Hoque, Assam eyaletinin 

anadili Assam dilinde Kur'an-ı Kerim'i tercüme etmekle uğraşmıştır. Başka bir alim 

tarafından yapılan Kuran-ı Kerim'in ilk Assamca çevirisi üzerinde çok çalışılmasına 

rağmen eksik ve baskısız kalmıştır. Sekiz yıllık zorlu çalışmanın ardından Dr. Hoque, 

Kur'ân'ın tek olan tam Assamca çevirisini üç ciltte yayınlamıştır. Dr. Hoque’in Kur'an-ı 

Kerim'e yaklaşımı herhangi bir düşünce okulunun önyargısı olmadan geniş bir Sünni 

anlayış ile rasyonel, bilimsel ve uygun İslami bakış açısıyla son derece ferahlatıcıdır.  

Dr. Hoque 1993'ten beri Kur'an-ı Kerim'in çevirisinin İngilizce versiyonuyla 

meşgul olmuştur. Bu çeviri 2000 yılında ABD'de yayınlanmıştır. Kur'an’ı üç farklı dile 

çeviren tek çevirmen olarak tanınmıştır. Kur'an-ı Kerim'in detaylı dipnot yorumlarıyla 

birlikte aynı anda İngilizce, Bengalce ve Assamca dillerinde ayrı ayrı çeviriler 

yayınlanmaktadır. Bengalce versiyonunun ikinci baskısı (dipnot yorumu olmadan) artık 

internet sitesinde bulunmaktadır. 

Profesyonel kariyerinde Dr. Hoque bir Halk Sağlığı uzmanıdır. Kalküta 

Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi (ABD), Ann Arbor'da Halk Sağlığı eğitimi 

almıştır. Hindistan'ın Assam eyaletinde Sağlık Hizmetleri Direktörü ve Dünya Sağlık 

Örgütü Ulusal Danışmanı olarak çalışmıştır. Resmi kariyeri boyunca, Assam yeterli 

hizmet alamayan Müslüman topluluklarında birkaç (20+) hastane inşa etmiştir.558 

1980'lerin sonunda, bilgisayarlar Remington daktiloyu 'değiştirdi'. Ayrıntılara 

dikkat eden Dr. Hoque kullanılmayan ama her zaman temiz olan Remington daktilosunu 

daima bilgisayarla birlikte masasında tutmuştur. 70 yaşındayken Adobe Page Maker ve 

Photoshop'u öğrendi. Bu iki yazılımı kullanarak, Kur'an-ı Kerim'de Çeviri ve Yorumun 

tam sayfa biçimlendirmesini ve bu kitaba dahil edilen Arapça ayetlerin 

biçimlendirilmesinin çoğunu yaptı. Kendisi şu anda Oman’ın Maskat eyaletinde 

yaşamaktadır.  

Zohurul Hoque’in Bengalce olan çevirisi uygulama şeklinde internette 

bulunmaktadır.  604 sayfalık kuran çevirisinde Arapça metin konulmamıştır. Cüz, sure, 

ayet numaraları uygun yerlerde konulmuştur. Aşamdaki konuşma dili ve Bangladeşteki 

konuşma diliyle aynı olsa da bazı yerlerde eşanlamlı kelimeler kullanılmıştır.   

 

558https://ia801306.us.archive.org/9/items/TranslationOfTheMeaningsOfTheNobleQuranInTheAssamese/

Al-quranquranAssameseAnubadByDr_ZohurulHoque.htm. Erişim tarihi 03.06.2020 

https://ia801306.us.archive.org/9/items/TranslationOfTheMeaningsOfTheNobleQuranInTheAssamese/Al-quranquranAssameseAnubadByDr_ZohurulHoque.htm
https://ia801306.us.archive.org/9/items/TranslationOfTheMeaningsOfTheNobleQuranInTheAssamese/Al-quranquranAssameseAnubadByDr_ZohurulHoque.htm
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Mesela Bakara suresinin 10. Ayette “Onların kalblerinde bir hastalık vardır, Allah 

da onların hastalığını çoğaltmıştır. “তাকদর অতকর বযারাম, তাই আল্লাহ্ তাকদর জনয বযারাম বাবড়কয় বদকয়কছন” 

Hastalık kelimesinin Bengalcesı মরাগ (rug), ancak Zohurul Hoque মরাগ (rug) kelimesinin 

yerinde çağdaş Bengalce’de pek kullanılmayan eş anlamlı bir kelime বযারা  (beyaram) 

kullanmıştır.559 

4.10. Mevlâna Delawar Hossain Sayedee (1940_…) 

Delawar Hossain Sayedee, Bangladeşli bir İslam alimi, hatip, politikacı ve eski 

Parlamento üyesidir. Bangladeş Bağımsızlık Savaşı sırasında Pakistan’ın bölünmesine 

karşı olan siyasi İslam Partisi Cemaat-i İslami’nin genel başkan yardımcısıdır. Bugünkü 

Bangladeş hükümeti tarafından 1971’deki savaşta Pakistan askerlerinin yaptığı cinayet 

gibi insanlık dışı eylemlerin suçu onun üzerine atılmıştır. Savaş suçları mahkemesi 

tarafından kendisine idam kararı verilmiştir. 

Bangladeş halkı tarafından sevilen Delawar Hossain sayedee aleyhine ilan edilen 

idam kararı halk arasında büyük bir tepki yaratmıştır. Sokaklarda, kentlerde, şehirlerde 

her yerde büyük protestolar olmuş mahkemenin bu kararına karşı çıkılmıştır. Hükümet 

halkın protestosunu aşırı şiddet kullanarak bastırmıştır. Protestolarda yaklaşık üç yüz kişi 

hayatını kaybetmiştir.560 

Bu karar nedeniyle Delawar Hossain SayedeeYargıtay'a itiraz etmiştir. 17 Eylül 

2014'te Bangladeş Yüksek Mahkemesi, temyiz kararını inceledikten sonra Uluslararası 

Ceza Mahkemesi tarafından verilen idam cezasını düşürdü.  Sayedee müebbet hapis 

cezasına çarptırıldı.  Ancak garip olan şu ki kendisi 1971’de ne Cemaat-i İslami’nin üyesi 

idi ne de askeriyede çalışıyordu. Onun en büyük suçu Bangladeşin iç siyasetini karıştıran 

Hindistan, Hindistan yanlılarına ve işgalci mantalitenin karşısında durması ve disiplinli 

bir siyası partinin genel başkan yardımcısı olmasıydı. Bangladeşin komşusu olan 

Hindistan ve Myanmarın Bangladeşe olan düşmanca davranışlarına karşı halkı uyarmaya 

çalışmıştır. Bir alim olarak büyük bir sorumluluk taşıyan Delwar Hossain Sayedee, 

insanlara meydanlarda Kur'an tefsir dersleri yapmıştır. 1971’deki bağımsızlık savaşındaki 

suçları onların üzerine atarak hem Hint alt kıtadaki büyük gücü olan Hindistana karşı 

 

559https://ia801306.us.archive.org/9/items/TranslationOfTheMeaningsOfTheNobleQuranInTheAssamese/

Al-quranquranAssameseAnubadByDr_ZohurulHoque.htm erişim tarihi 03.06.2020. 

560 Delawar Hossain sayedee, Bishoy vittik tafsirul Kur’an, Global Publishing Network, 2018, Giriş. 

https://ia801306.us.archive.org/9/items/TranslationOfTheMeaningsOfTheNobleQuranInTheAssamese/Al-quranquranAssameseAnubadByDr_ZohurulHoque.htm
https://ia801306.us.archive.org/9/items/TranslationOfTheMeaningsOfTheNobleQuranInTheAssamese/Al-quranquranAssameseAnubadByDr_ZohurulHoque.htm
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duranları yok etmek hem de Bangladeş halkı arasında dini şuurun kaybolması için idam 

kararı çıkarıldığı düşünülmektedir. Cemaat-i İslami’nin eski Genel Başkanı Golam Azam 

(1922-2014) 23 Ekim 2014 gecesi Bangabandhu Şeyh Mujib Tıp Fakültesi Hastanesi 

Yoğun Bakım Ünitesi'nde tutuklu olarak tedavi görürken vefat etmiştir.561 Genel başkan 

yardımcısı Mevlana Ebu Kelam Muhammad Yusuf (1926-2014) Şubat 2014'te Dhaka 

Merkez Hapishanesinde vefat etmiştir.562 Mevlana Abdus Subhan (1936-2020) 

Hapishanesinde tutukluydu, Dhaka Medical College Hastanesi'nde tedavi görürken 14 

Şubat 2020'de hayatını kaybetti.563  Bunların haricinde Genel Başkanı Mevlana Motiur 

Rahman Nizami (1943-2016),564 Genel Sekreteri Ali Ahsan Mohammad Mojahid (1948-

2015)565, Genel sekreter yadımcısı Abdul kader Molla (1948-2013)566, Mir Kasem Ali 

(1952-2016)567, Muhammad Kamaruzzaman (1952-2015)568, gibi şahsiyetler idam 

kararıyla öldürülmüştür. Delawar Hossain Sayedee29 Haziran 2010’dan itibaren şimdiye 

kadar hapishanede hayatını devam etmektedir.569 

Mevlana Delawar Hosain Sayedi 2 Haziran 1940 te Pirojpor বপকরাজপুর ilin, Indurkani, 

ইদুর াবন ilçesinin saidkhali  সাইদখালী köyünde doğmuştur. Babası Mevlâna Yusuf Sayedi 

Forfora pirin (ফুরফুরা পীর) halifesi ve büyük bir alim olarak tanınmıştır. Annesi Gulnahar 

Begum’dur. İlköğrenimini babasının kurduğu medresede tamamlamıştır. Khulna খুলনো 

Alia Medresesi'nde bir süre eğitim gördükten sonra 1962'de Charchina Alia ছোরছছনো আছলযো 

Medresesi'nden Kâmil (yüksek lisans seviyesinden) mezun oldu. Mezun olduktan sonra 

 

561 Bangladesh Jamaat-e-Islami, Professor Ghulam Azam A name, A history, https://jamaat-e-

islami.org/en/memories-details.php?news=19 erişim tarihi 07.02.2021. 

562 Ali Al Maruf, Bangladesh Jamaat-e-Islami Leader Maulana Abul Kalam Muhammad Yusuf Passed 

away in prison, https://www.scribd.com/document/205824829/Bangladesh-Jamaat-e-Islami-Leader-

Maulana-Abul-Kalam-Muhammad-Yusuf-Passed-away-in-prison. Erişim tarihi 02.10.2020. 

563 https://ilkha.com/english/world/bangladesh-jamaat-e-islami-leader-maulana-abdus-subhan-dies-in-

prison-7322. Erişim tarihi 02.10.2020. 

564 https://www.hurriyet.com.tr/dunya/motiur-rahman-nizami-idam-edildi-40102150. Erişim tarihi 

02.10.2020. 

565 https://historica.fandom.com/wiki/Ali_Ahsan_Mohammad_Mojaheed. Erişim tarihi 02.10.2020. 

566 https://www.bbc.com/news/world-asia-25356034. Erişim tarihi 02.10.2020. 

567 https://www.bbc.com/news/world-asia-29870007. Erişim tarihi 02.10.2020. 

568https://www.theguardian.com/world/2015/apr/11/islamist-opposition-leader-executed-war-crimes-

bangladesh-muhammad-kamaruzzaman. Erişim tarihi 02.10.2020. 

569 Delawar Hossain sayedee, Bishoy Vittik Tafsirul Kur’an, Global Publishing Network, 2018, yayıncının 

Giriş. 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk001Kr6zrDU2kS0oF9Ik2V77ympDuw:1592906143521&q=Indurkani&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMuwzEpT4gIxTdKMyw1KtMSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVVJ-Ud4iVk7PvJTSouzEvMwdrIwAQJ6kIEAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwic9-Dm1ZfqAhXyo4sKHX1eCTUQmxMoATAOegQIBhAD
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk001Kr6zrDU2kS0oF9Ik2V77ympDuw:1592906143521&q=Indurkani&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMuwzEpT4gIxTdKMyw1KtMSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVVJ-Ud4iVk7PvJTSouzEvMwdrIwAQJ6kIEAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwic9-Dm1ZfqAhXyo4sKHX1eCTUQmxMoATAOegQIBhAD
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk001Kr6zrDU2kS0oF9Ik2V77ympDuw:1592906143521&q=Indurkani&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMuwzEpT4gIxTdKMyw1KtMSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVVJ-Ud4iVk7PvJTSouzEvMwdrIwAQJ6kIEAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwic9-Dm1ZfqAhXyo4sKHX1eCTUQmxMoATAOegQIBhAD
https://jamaat-e-islami.org/en/memories-details.php?news=19
https://jamaat-e-islami.org/en/memories-details.php?news=19
https://www.scribd.com/document/205824829/Bangladesh-Jamaat-e-Islami-Leader-Maulana-Abul-Kalam-Muhammad-Yusuf-Passed-away-in-prison
https://www.scribd.com/document/205824829/Bangladesh-Jamaat-e-Islami-Leader-Maulana-Abul-Kalam-Muhammad-Yusuf-Passed-away-in-prison
https://www.hurriyet.com.tr/dunya/motiur-rahman-nizami-idam-edildi-40102150
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5 yıl boyunca çeşitli diller, dinler, felsefe, bilim, politika, ekonomi, dış politika, psikoloji 

ve çeşitli teoriler okumuştur. 1967'den beri kendini ‘dinin müballig’ olarak dini işler için 

adamıştır. Mevlâna Delwar Hüseyin Sayedee dünyanın 50'den fazla ülkesine davet 

edilmiş olup İslam'ın ideallerini tebliğ etmiştir.   

Kısaca, 50 yıldır ülkedeki İslam'ı vaaz etmenin bir örneğidir. Her yıl 5 gün 

boyunca Chittagong bölgenin en büyük meydanı olan Chittagong Parade Ground'da ৈটগ্রাম 

পযাকরড গ্রাউন্ড ময়দাকন 29 yıl boyunca açık meydanda tefsir yapmıştır. Her yıl Khulna Circuit 

House Meydan (খুলনো Khulna Bölgenin en büyük meydan) dahil olmak üzere şehrin farklı 

alanlarında haftada 2 gün 36 yıl boyunca Kur'an tefsiri yapmıştır. Sylhet Alia Medresesi 

meydanında her yıl 3 gün boyunca 33 yıl açık meydanlarda tefsir yapmıştır. Rajşahi 

Devlet Medrese meydanında 35 yıl boyunca haftada 3gün vaaz olarak konu temelli 

Kur`an surelerinin tefsirini yapmıştır. Bogra şehrinde haftada 2 gün 25 yıl tefsir 

yapmıştır.570 

Dhaka Kamalapur Demiryolu Meydanı ve Paltan Meydanında571 পল্টন ময়দান 

(Başkentin en önemli meydanı) 3 günlük olarak 34 yıl boyunca tefsir yapmıştır. 

Günümüzde de Bangladeşin dini kültürüne hala da uygun olarak görünen Delawar Hosein 

Sayedee’nin bu tefsir vaaz mahfillerde yüz binlerce katılımcıyla tefsir Kur'an mahfiller 

oluyordu. Mevdûdî’nin kurulan İslami siyasi partisi Camaat-ı İslami’de 1979 yılında 

katılıp 1989'da aynı partinin Meclis-ı Şura'nın (istişare kurulu) üyesi olarak seçilmiş ve 

en son Cemaat-ı-İslami'nin genel başkan yardımcısı olmuştur. Yapmış olduğu tebliğin 

etkisiyle binlerce gayri Müslim’in İslam dinini seçmesine vesile olmuştur. Hem İslam 

vaizi hem de İslam siyasetinde meşhur olan Mevlâna Saydee 1996 ve 2001’de Cemaat-ı-

İslami partisinin milletvekili olarak seçilmiştir. Sayedee Banglaca, Urduca, Arapça ve 

Pencapça, İngilizce ve Farsça bilmektedir. 

Mevlâna Delawar Hosein sayedee’nin yaptığı “Kur'an’ul Kerim: Kolay Bangalce 

Çevirisi” ক ারআনুল  রীম ঃ  সহজকবাধয বঙ্গানুবাদ hapishanede tutukluyken yapılmış bir çeviri 

çalışması olup Global Publishing Netwark, Banglabazar Dhaka yayın evinden 2018 de 

yayınlanmıştır. Çevirisinde Kur'an’ın sure ve cüzlere göre içindekiler tablosu 

konulmuştur. Sırayla sure ismi, sure isminin manası, nuzül yeri, hangi surenin hangi 

 

570 Delawar Hossain sayedee, 2018, Giriş. 

571 http://dhakadailyphoto.blogspot.com/2006/12/paltan-maidan-and-dhaka-stadium.html. Erişim tarihi 

21.03.2020 

http://dhakadailyphoto.blogspot.com/2006/12/paltan-maidan-and-dhaka-stadium.html
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cüzde bulunduğu ve sayfa numarası konulmuştur. Çevirisi oldukça kolay ve halk diline 

uygundur.572 Çeviri dışında Kur'an’ın birçok sureler üzerinde Bengalcede yazdığı Tefsir-

i Sayedee adlı bir tefsir de var.  Bişoy Vittik Tefsirül Kur'an adlı iki ciltlik diğer bir eser 

ilahiyat camiasında meşhurdur.   

Sayedee’nin yazdığı kitaplardan, Akhirater Jibonkotha, (Ahiret Hayatı), 

Dornitimokto Somaj Godar Molniti, (Yolsuzluğun Olmadığı Bir Toplum İnşa Etmenin 

İlkeleri), Dhormo Vittik Rajniti Nişiddo Ghoşonar Dabi O Prasongik Vabona, (Din 

Temelli Siyaseti Yasaklama Talepler Ve İlgili Düşünceler), Ami Keno Cemaat -İ İslami 

Kori, (Cemaat-İ-İslam'a Neden Katılıyorum), Sontrash O Jongibad Domone İslam, 

(Terörizmi Ve Militanlığı Durdurmak İçin İslam), Shishor Proshikkon Poddoti, (Çocuk 

Eğitim Yöntemleri), Rasulullar Monajat,(Peygamberin Duaları (Sav), Kadiyanira Keno 

Mosalman Noy,(Kadyaniler Neden Müslüman Değildir), Pobitro Kur'an'er Mujiza, 

(Kur'an Mucizesi), Nil Doriyar Deshe,(Mavi Denizin Ülkesinde), Nij Poribarer Proti 

Amar Wasiyyet, (Aileme Vasiyetim), Mohila Somabeshe Proshner Jobab, (Kadın 

Toplantısında Soruları Yanıtlama-2 Cilt), Manobotar Mokti Sonod Mohagrontho Al 

Qur’an, (İnsanlığın Kurtuluş Belgesi; Büyük Kitap Kur'an’dır), Khola Cithi, (Açık 

Mektup), Jannat Laver Sohoj Upay, (Cennete Ulaşmanın Kolay Yolu), İmaner Ogni 

Porikka, (İnanç Çilesi), Hadiser Aloke Somaj Jibon,(Hadis Işığında Sosyal Hayat), Hak 

Dine Dawat Na Deyar Porinoti, (Hak Dine Davet Etmemesinin Sonucu), Din Protishthar 

Andolone Dhorjer Oporiharjota, (Dinin Kurulması Hareketinde Sabır Esastır), Dekhe 

Elam Obissashider Korun Porinoti, (Kafirlerin Trajik Sonuçlarını Gördüm), Choritro 

Gothone Namajer Obodan, (Karakter Oluşumunda Namazın Katkısı), Tafsir-I Sayedee, 

(Tefsir Sayedee - Asr Suresi), Tefsir Sayedee - Lokman Suresi, Tefsir Sayedee - Fatiha 

Suresi, Tafseer Sayedee – 30. Cüz, Bishoy Vittik Tafsirul Kur'an, (Konu Temelli Tefsirül 

Kur'an–2 Cilt), Sayedeer Rochonaboli, (Sayedee'nin Denemeleri - 3 Cilt), Allah 

Mritodeho Niye Ki Korben, (Allah Cesetle Ne Yapacak?), Allah Kothai Achen, (Allah 

Nerede?), Al Kur'an'er Mandonde Sofolota Berthota, (Kur'an Standartlarına Göre Başarı 

Ve Başarısızlık), Al Kur'an'er Drishtite Mohakash O Biggan, (Kur'an’a Göre Uzay Ve 

Bilim), Kur'an'er Drishtite İbadater Shothik Ortho, (Kur'an’a Göre İbadetin Gerçek 

Anlamı), Sirate Sayyedul Mursalin, (Sırat'tı Seyyedul Mursalin), Shisho Kishorder 

Proshner Jobabe, (Çocuklardan Ve Gençlerden Gelen Sorulara Yanıtı), Nondito Jati 

Nindito Gontobbe, (Kutsanmış Millet Kınanan Hedefe) gibi kitaplar meşhurdur. 

 

572 Delawar Hossain sayedee, 2018, Giriş 
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Delawer Hossain Sayedee kendi çevirisi konusunda kitabin girişinde şöyle bir 

açıklamada bulunmuştur: 

1. Bu çeviri Kur'an’ın birebir tercümesinden veya diğer tercümelerden farklı olup, 

okuyucunun Kur'ân ayetlerini tefsirsiz anlamasına yardımcı olacak bir üslup 

benimsemiştir, yani açıklayıcı bir tercümedir. 

2. Hiçbir Kur'an tercümanı, tercümesinin hatasız olduğunu iddia etmeye asla cesaret 

edemez ve birçok zafiyet ve cehaletle çevrili biri olarak, bu tercümem kesinlikle 

mükemmel değildir. Yanlış ya da bir hata okuyucunun gözüne çarparsa haberdar 

edilirsem inşaallah düzelteceğiz.  

3. Kur'an-ı Kerim hayatımın titreşimi, tüm eylemleri kapsayan ilhamdir ve en 

azından anavatanım Bangladeş'te Kur'an temelli bir toplum devleti inşa etmek 

benim anlık hayalimdir. Bu hayalimi gerçekleştirmeye çalışırken zorlu mücadele 

yolunda yürürken, Kur'an’ı anladığım gibi tercüme etmeye çalıştım. Bu Kur'an’ı 

tercüme ederken indirildiği amaca dikkat etme gereği duyuyorum. Benim sınırlı 

ve küçük bilgilerimle Kur'an’ın her kelimesinin çeşitli sözcüksel derin anlamlarını 

yazma konusunda zihinsel bir dürtü hissettim. 

4. Kur'an yağmurla ilgili basit bir açıklama sunmuştur, Yüce Allah gökten yağmur 

yağdırır. Bununla ilgili ayetlerde  sema' kelimesi kullanıldı ve‘   السماء

çevirmenlerin çoğu her yerde السماء kelimenin anlamını “gökyüzü” olarak 

seçmiştir. 

Üst dünya hakkında en az bilgiye sahip olanların kafasında bile bir soru 

ortaya çıkar, hiç gökten yağmur yağar mı? Basit cevap asla, asla değildir. Isı 

nedeniyle yeryüzünün farklı yerlerinde bulunan su, uzayın özel halkasında bulut 

şeklinde buharlaşarak yoğunlaşır, bir aşamada ağırlaşır ve Yüce Allah'ın emriyle 

yağmur yağar. Öyleyse 'sema' kelimesi her yerde 'gökyüzü' anlamına mı geliyor? 

Tabii ki değil; aksine üst evrenin özel halkası veya katmanı. Gerçeği sadece Allah 

bilir. 

 

5. Kur'an-ı Kerimde basit anlamıyla; اَّلرض kelimesi kullanılmıştır, çoğu çevirmen 

 kelimesiyle dünyayı ifade eder. Ahiret tasviri bağlamında bazı ayetlerde اَّلرض

de اَّلرض kelimesi kullanılmış ve bazı çevirmenler orada da 'dünya' kelimesini 

kullanmışlardır. 
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Dünya denen bu gezegen hakkında çok az bilgiye sahipler bile bilir ki, bu 

gezegenin birçok malzeme ile donatıldığını bilmeleri gerekir. Dünya, kara, su, 

dağlar, ormanlar, karla kaplı alanlar, çöller ve bazı yerlerin gizemleri dahil olmak 

üzere çeşitli malzemelerle süslenmiştir. Sonra yeraltının çeşitli katmanları ve 

altındaki sıcak kaynayan lav ve üst dünyanın çeşitli halkaları var. Ahiret dünyasını 

da اَّلرض denilirse, o da şimdiki mevcut dünyaya benzeyen sayısız özelliğe sahip 

mi? 

Tabii ki değil; Aksine, ahiret açıklamasında اَّلرض kelimesinin 

kullanıldığı yerler bu mevcut dünyanın tam tersi olan öbür dünya anlamına gelir. 

O halde اَّلرض kelimesi bazı yerde dünya, bazı yerde kara yüzeyinde bir yer, 

bazen de dünyanın özel bir yeri anlamına gelir. Tahminimce Fatiha Suresi'nin 

dördüncü ayetinde kullanılan يوم الدين kelimesi, tamamen yeni bir yönetim altında 

uzun bir süreye işaret ediyor. 

 

6. Kur'an, dünyanın veya tüm evrenin yaratılışı bağlamında özel günlerden bahseder 

ve   یومkelime kullanılır; Çevirmenlerin çoğu یوم kelimenin anlamında “gün” olarak 

çevirmişti. Bu kelimenin ortak anlamı şüphesiz gündür, ancak evrenin yaratılışı 

bağlamında kullanılan 'gün' kelimesi özel bir öneme sahiptir. Yani "gün", gün/ 

güneş doğumu ve güneş batımının tam zamanı anlamına gelmez. Evrenin 

yaratılışı bağlamında "gün", özel bir zaman dilimi, belirsiz uzun bir zaman dilimi, 

sayısız devrin uzun bir uzantısı, uzun bir zamanın büyüklüğü ve çok uzun bir 

zaman dilimi anlamına gelir. Her yerde anlamı belli bir zamana bağlı 'gün' 

anlamını açıklanamaz, gerçek hakikat Yüce Allah tarafından iyi bilinir. 

7. Yedi ve yetmiş, Kur'an’da sayılarla ilgili olarak kullanılan kelimelerdendir. 

Arapça'da "yedi ve yetmiş" her durumda belirli bir anlamda kullanılmaz. 

Bengalce'de olduğu gibi, (সাত সমুর কতকরা নদী) "yedi deniz ve on üç nehir" ifadesi, 

belirli bir anlamda kullanılmadan büyük mesafeleri ifade etmek için kullanılır, 

benzer şekilde Arapça'da "yedi ve yetmiş" de çok daha fazlasını ifade etmek için 

kullanılır. 

Ahiret sahasında suçlulara yetmiş yarda zincirle bağlanmaları talimatı 

verilmiştir, bu da ölçü olarak yetmiş yarda anlamına gelmez. Bu tür pek çok 

kelimeyi geleneksel anlamda anlamak yanlış olabilir. Kur'an’ın söylemi sunduğu 

bağlamı akılda tutarak kelimenin anlamını anlamak esastır. 
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8. Tarihin, modern bilimsel verilerin, düşünürler, araştırmacılar ve yorumcularından 

Kur'an’ın doğruluğunu kanıtlamaya çalışmak, Kur'an düşmanlarına teslim olmak 

demektir. Aksine, insan yapımı tarih, bilimsel veriler, düşünürler, araştırmacılar 

ve yorumcular Kur'an’dan delil almak zorundadır. 

9. Kur'an-ı Kerim surelerinin yazılmasıyla muska olarak kullanılması sahih bir 

hadise dayanmamaktadır. Araştırmacıların surelerin faziletleri, özel surelerin 

okunmasındaki belirli mükafat sayısı, bunların çoğunun sahte, uydurma ve 

temelsiz olduğunu kanıtlamıştır. Kur'ân'ın okunmasına ilişkin sahih hadislere ek 

olarak, Peygamberimizin hadisine atıfta bulunan ek sözler, Hadis âlimleri 

sanadlarının sahih olmadığını ve birçoğunun zayıf ve sahte olduğunu 

ispatlamışlardır. 

10. Soru ortaya çıkarsa, çeşitli hadis metinlerinde zikredilen ve Müslüman Ümmeti 

arasında yaygın olan Kur'an’ın özel surelerinin okunmasıyla ilgili hadis adına 

fazladan sözler kim ve ne amaçla yapılmıştır? 

11. Hadis âlimleri, bu uydurma cümlelerin yazarlarının kimliklerini ortaya çıkarıp 

Müslüman Ümmetini onların amaç ve hedefleri hakkında bilgilendiren kitaplar 

yazmışlardır. Düşmanlar, Müslüman Ümmetini Kur'an vahyinin asıl amacından 

saptırmak için, geniş kapsamlı bir planı uygulamak amacıyla bu yalan beyanları 

ve hadisleri uydurmuşlardır. 

 

12. Düşmanlar eylemlerinde başarılı oldu. Bunun gerçek kanıtı, günümüz Müslüman 

Ümmetin büyük bir kısmının Kur'an’ı tamamen terk edilmiş ve gereksiz bir kitap 

olarak görmeleridir. Onlara göre herhangi bir yaşam sorununa yön vermeyen, 

sadece okunarak ahirette mükafatlandırılacak bir kitabı okumanın veya 

incelemenin ne faydası var? Bu yakıcı sorusu insanların düşünce dünyasında bir 

heyecan yaratır ve bu, düşmanın başarısıdır. 

4.11. Mustafa Zaman Abbasi (1936-…) 

Mustafa Zaman Abbasi Bangladeşli bir müzisyen, profesör ve müzik 

araştırmacısıdır.  Mustafa Zaman Abbasi, 8 Aralık 1936'de Hindistan’ın Batı Bengal 

Cooch Behar কুৈববহার ilinde doğmuştur. Halk müzisyeni ve besteci Abbasuddin Ahmed'in 

üçüncü ve en küçük oğludur. Ağabeyi Mustafa Kamal, Bangladeş baş hakimidir. Kız 

kardeşi Ferdousi Rahman besteci ve müzisyendir. Abbasi müzik eğitimini Hintli klasik 

müzisyenlerden üstad Muhammad Hüseyin Khasru ve üstad Gül Muhammad Han'dan 
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almıştır. Müziğe katkısı nedeniyle 1995 yılında Bangladeş hükümeti tarafından verilen 

en yüksek sivil ödül olan Ekushey Padak'a একুকশ পদক  layık görülmüştür. Bağımsız 

Üniversitede "Gazi Nazrul İslam ve Abbasuddin Ahmed Araştırma ve Eğitim 

Merkezi’nde araştırmacı olarak çalışmaktadır.573 

2013 yılında Nazrul İslam'la çalışmaları nedeniyle Nazrul Mela'da ömür boyu 

başarı ödülünü almıştır. Çevirisini yaptığı 560 sayfalık Kur'an ise “Kur`an'ın Açık Işığı” 

(স্পষ্ট কজযাবত আল কুরআন) çeviri ve kısa notlar olarak ilk baskısı 2015’te, Ononna yayın (অননযা 

প্র াশন) evinden yayınlanmıştır. 

Abbasi toplam 50 kitap yayınlamıştır. Bhavaya şarkıları (ভাওয়াইয়া গান) üzerine 

1.200 şarkı içeren iki kitap yayınladı. Celal Uddin Muhammad Rumi, Nifari ve Sultan 

Bahu'nun şiirleri üzerine çeşitli kitaplar yayınladı. Diğer kitapları Abbasuddin Ahmed, 

আব্বাসউদ্দীন আহ দ, İnsan ve Şair ( ানুষ ও মশল্পী), Gazi Nazrul İslam কাজী নজরুি ইসিা , 

Purib Ekakiপুম়িব একাকী, Banglaca ve İngilizce'de Nazrul ve Abbasuddin'in unutulmaz 

albümü 'Saga of Time''(সাগা অব টাই '). Abbasi çevirisinde içindekiler bölümüne surelerin 

isimlerinin yanında Banglaca manalarını da eklemiştir. Okuyucu sure isimlerinin 

anlamlarını kolayca öğrenebilir. Şiir tarzıyla yazılan bir mukaddimede “Kur'an okumanın 

önemi, Kur'an’ın okunma tarzı gibi şeyler anlatılmıştır.574 Çeviride Arapça metne yer 

verilmemiş cüz, sure, sure isminin anlamı, surenin nüzul sebebi, bazı ayetlerin içeriği, 

çevirisi ve dipnotlar konulmuştur.  

4.12. Mevlâna Habibur Rahman শব্দে শব্দে আল ক োরআন 

Bangladeş İslam Enstitüsü tarafından yönetilen Adhonik yayınevinden çıkan bu 

çeviri diğer çevirilerden farklı olup Temmuz 2012 de ikinci baskısı yayınlanmıştır. 

Yayıncının çeviri için yazdığı giriş şöyledir: “Kur'an-ı Kerim en son indirilen semavi 

kitaptır. Kıyamete kadar gelecek olan insanlar için bu hidayet rehberidir. İnsanlar Kur'an’ı 

anlamak için dünyada geçerli olan ne kadar dil varsa Kur'an’ın tüm dillere çevrilmesi 

gerekir. Allah’ü Teâlâ Kur'an’ı insanlar anlasın diye kolay kılmış. Cenab-ı hak şöyle 

buyuruyor: 

 

573 Wakil Ahmed. "Ahmed, Abbasuddin". Banglapedia: The National Encyclopedia of Bangladesh, Asiatic 

Society of Bangladesh, Dhaka. https://en.banglapedia.org/index.php/Ahmed,_Abbasuddin Erişim tarihi 

05.09.2020 

574 A.g.m. https://en.banglapedia.org/index.php/Ahmed,_Abbasuddin. Retrieved 05.09.2020 



 

197 

 

 ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر 

Andolsun biz Kur'an’ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur? 

Kamer: 17. 

Kur'an-ı Kerim-in sadece evlerde güzel bir şekilde muhafaza edilmesi yeterli 

değildir. İnsanların onu okuması ve anlaması için her türlü çabanın gösterilmesi 

hepimizin görevidir. Bugüne kadar dünyada konuşulan diğer diller dahil olmak üzere 

Banglaca dilinde de birçok çeviriler yapılmıştır. Yine de günümüz gençlerine yönelik 

kolay şekilde sunulabilecek bir Kur'an çevirisi yapılması için Adhonik yayınevi (আধ্ুমনক 

প্রকাশনী) tarafından inisiyatif alınmıştır.575 Tabi burada okuyucular anlasın diye kitabın 

boyutuna takılmadık. Tabi terminoloji yöntemiyle yapılan çeviride bazı yerlerde teknik 

çevirinin özelliklerinde zafiyet olmuş olabilir. Onun haricinde her Arapça kelimenin 

Bengal çevirisi olan kelime yan yana konulmuştur. Sayfanın altına baştaki numaralar 

konulmuş dipnotlar şeklinde açıklanmıştır. Bazı ayet ve surelerden öğretiler de ayrıca 

konulmuştur.”576 

Çevirideki notlarla ilgili kısa bir açıklama yapmıştır. Tüm dillerde olduğu gibi 

Banglaca dilinde de tefsir çalışmaları ya da meşhur tefsirlerin çevirileri yapılmıştır. 

âlimler için yapılmış ayrı derin bilgili tefsirler bulunmaktadır. Arapça bilmeyen ama 

Kur'an’a ilgi gösterenlere kolayca anlaşılacak açıklamalar yapılmıştır. Açıklama 

yaparken de Bangladeş İslam vakfının Al Kur'an-ı Kerim, Pakistanlı Müfti Şefi’nin 

Maafiful Kur'an, Talhis Tafhimul Kur'an, Tadabbure Kur'an, Lugatul Kur'an, 

Misbahullugat gibi eserlerden faydalanılmıştır. Yayıncı okuyuculardan çeviride 

olabilecek hataları dikkati alarak iletmelerini istemiştir. Çevirmen Mevlâna Habibur 

Rahman ise böyle büyük bir işte inisiyatif aldığı için Adhonik yayınevinin yöneticisi 

Anwar Hosain’a teşekkür etmiştir. Habibur Rahman bu çeviri ve yorum için tam on yıl 

çalıştığını yazdı. 577 

 

575 Habibur Rahman, Shobde shobde Al Qur’an, Adhoonık Yayınevi, Çevirmen konuşması, s. 8. 

576 A.g.e. s 7. 

577 A.g.e. s. 7. 
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4.13. Mevlâna Abdus Şahid Nasim (1949-…) 

İslam Bilgini Mevlâna Abdus Şahid Nasim, 21 Şubat 1949'da Bangladeşin 

Chandpur ili Faridganj ilçesinde doğmuştur. 1970 ve 1972'de Fazil (lisans) ve Kâmil 

(yüksek lisans) derecelerini Alia Medresesi'nden başarıyla tamamlamıştır. 1975 ve 1976 

senelerinde Bengalce Edebiyatı'nda Rajshahi Üniversitesi'nden lisans ve Yüksek Lisans 

derecesini almıştır. Ayrıca bir süre Dhaka Üniversitesi'nde okumuştur. Medrese eğitimi 

aldıktan sonra Fazil Medresesinde (1973-1974) müdür olarak çalışmıştır. Ancak 

üniversite eğitimi almak üzere medresedeki işini bırakmıştır. Ayrıca Chadpur'daki Al 

Emin Akademisi'nin müdürü olarak bir süre görev yapmıştır. Abdus Şahid Nasim, 

öğrencilikte çeşitli gazete ve dergilerde yazmaya başlamıştır. Tanınmış yazar Abdus 

Şahid Naseem şu ana kadar yaklaşık 100 kitap yazmıştır. Ayrıca “Kur'an’er Sohoj Bangla 

Onubad” yanında yaklaşık 40 tercüme kitabı bulunmaktadır. Bunun dışında birçok 

kitabın editörlüğünü yapmıştır. Onun kurduğu "Bangladeş Kur'an Eğitim Derneği" 

Kur'an ve İslam ideolojisini yaymak amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır.578 

Kişisel yaşamında Abdus Şahid Nasim temiz, düzenli, disiplinli ve sessiz bir 

insandır. Üç kızı ve bir oğlu vardır. İki kızı üniversitede öğretim üyesi olarak 

çalışmaktadır. Abdus Şahid Nasim'in babası merhum Mevlâna Abdul Hamid (1912-1988) 

de büyük bir alimdir. Abdus Şaheed Nasim'in bir makalesine göre, babası 1940'ta 

Deoband (কদওবদ মারাসা) Medresesi’nde eğitim görmeye gitmiştir. Oradan Daura'yı hadisten 

দাওরাকয় হাবদস mezun olmuş Allama Anwar Şah Kashmiri tarafından kurulan medresede 

Allama Shabbir Ahmed Osmani’den (1887-1949) hadis okumaya Surat'a579 gelmiştir. 

Burada Hadis'te Daura yaptıktan sonra sınıf arkadaşı (Allama) Ebul Hassan Ali 

Nadvi ile Alhor Ahmed Ali Lahori'nin Tafseer'ini okumak için Lahor'a gitti. Oradan 

dönünce Alia Medresesinde, Mevlâna Hisbe'nin başına geçmiştir. Bangladeş Kur'an 

eğitim topluluğu বাংলাকদশ কুরআন বশক্ষা কসাসাইটি yayınevi tarafından yayınlanan Mevlâna Abduş 

Şehid Nasim’in çevrisinin adı Al Kur'an’dır. Bu kolay Bengal Çeviri আল ক ারআন সহজ বাংলা 

অনুবাদ 3 Haziran 2012 yayınlanmıştır.  

 

578 Abdus Sahid Nasim, Al kur’an’er Onubad, yayıncının sözü. 

579 Surat, batı Hint Gujarat eyaletinde Tapi Nehri'nin yanında 4.462 milyon nüfusu sahip büyük bir 

şehirdir. Bir zamanlar ipek dokuma ile tanınan Surat, tekstil için bir ticaret merkezi olmaya devam ediyor 

ve Yeni Tekstil Pazarı alanı kumaş mağazaları ile kaplıdır. 



 

199 

 

Abduş Şahid Nasimin çevirisinde 41 sayfalık bir giriş bulunmaktadır. Girişte 

çevirisinin özelliği, Kur'an konusunda bazı önemli bilgiler, Kur'an’ın bazı terimleri, 

Kur'an okumanın bazı yöntemlerinden bahsedilmiştir.580 İçindekiler bölümünde liste 

olarak surelerin ismi, sure isminin yanında (Mekki/Medeni) nüzul yeri, ayet, rükû, sayfa 

numarası gibi bilgileri sunulmuştur. 

Çevirmen çevirinin bazı özelliklerini şöyle açıklamıştır: 

1. Bu çeviri Kur'an’ı okuyup anlamak isteyenler için yapılmıştır. 

2. Bu çeviri “bilmek için Kur'an okuyun, uygulamak için Kur'an okuyun” sloganı 

öne çıkarılarak yapılmıştır.  

3. Çeviride mana- anlam alınırken doğru tefsirlerden faydalanılmıştır.  

4. Çeviride kolay, basit ve açık manalar kullanmaya gayret edilmiştir. 

5. Çeviride modern Bengalca yazım tarzı ve akıcı dili kullanılmıştır. 

6. Bengalce’de kullanılan Kur'an’ın meşhur terimleri mesela İman, vahiy, salat, 

zakat, hacc, zikir, dua, amel, ilim, İbadet, ümmet, kavm, ittiba gibi kelimeleri 

çevirmeden kullanılmıştır.   

7. Bengalce kullanımda mevcut ama az kullanımdan dolayı çok meşhur olmayan 

Arapça kelimelerin manasını tırnak içinde alıp zikredilmiştir. 

8. Gerek görülen yerde dipnotlar kullanılmıştır.  

9. Bengalce’de kullanılan Kur'an’ın meşhur terim, kavramları ve anlamları 

eklenerek bir liste oluşturulmuş terminoloji sözlük olarak eklenmiştir. 581 

Her surenin başında sure ve ayetlerin içeriği zikredilmiştir. Böylece okuyucular 

sure ve ayet okurken sure ve ayetin konularını da öğrenmiş olur.  

Onun harıcınde Mobarak Ali Jawhar, Fazlur Rahman Anwari, Piyar Ali Nazir, 

Mazharuddin Ahmad, Prof. Dr. Saiful İslam siddiki, Al Bayan Foundation, Dr. Motiur 

Rahman ve Mohammad Musa Kur'an’ı Bangalce’ye çevirmiş. Yeterli bilgiyi 

ulaşamadığımızdan dolayı bu çalışmalar hakkında bahsedemedik. 

Mirza Gulâm Ahmed Kadıyani’nin (1835-1908, Lahor), Ahmedîlik dinî hareketi 

tarafından dünyanın çeişitli dillerde olduğu gibi Bengalce’de Kur'an çeviri 

bulunmaktadır. Al Kuran Bangla Mormobani adlı Kuantum Yöntemi tarafından 

Bengalceye çevirilidi.    

 

 

580 Abdus Sahid Nasim, Al kur’an’er Onubad, yayıncının sözü. 

581 A.g.e. s. Giriş. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

İlk olarak 1808 yılında Bangladeş'in Rangpur ilçesinden Amiruddin Başuniya 

tarafından Kur'an-ı Kerim'in 30. Cüzün çevirilme bilgisi yaygın olmasına rağmen, çeşitli 

kaynaklarda Shah Muhammad Sagir (T. M.1400-1500) Yusuf-Züleyha hikayesinin şiirsel 

çevirisiyle Yusuf suresinin çevirisini yapmıştır. Bununla birlikte, Hinduizm'den 

Brahmanizme geçiş yapan Girişçandra Şen’in (1843-1910) Bangladeş'te Kur'an’ın ilk 

tercümesi olması nedeniyle itibar kazanmıştır. Onun arkasındaki bir argüman olarak, 

Girişçandra Şen, tüm Kur'an’ı çeviren ve yayınlayan ilk kişi olduğu için ilk çevirmen 

olarak duyurulmuş olabilir. İkinci bir sebep ise, Giriş konusunda Brahmanizm hakkında 

planlı bir şekilde durulmuş olmasıdır.  

Mesela, sıradan bir Müslüman ilk çeviri konusunda Girişçandra tarafından 

çevirilmiş Kur'an'a baktığında, Girish'in Brahmanizme dayalı Kur'an çevirisini okur. 

Girişin hatalı çevirisini okuyan kimse İslam hakkında birçok soruyu gündeme getirir ve 

aklında şüpheler oluşur. Bilinçsiz Müslümanların Girişçandra kampanyalarıyla iş birliği 

yapması Girişin popülerliğini artırmıştır. Ancak Girish'in çevirisinin bazı bölümleri kendi 

dini inançlarını yansıtıyor. Benzer şekilde, Hıristiyan misyoner William Goldsack (1871-

1957) aynı amaçla Kur'an’ı Bengalce'ye çevirmiştir.  

Bunun dışında Naimuddin (1832-1908), Abbas Ali (1859-1932), Babür Ali (1874-

1946), Han Bahadır Teslimuddin Ahmed (1852-1927), Khandokar Abul Fazal Abdul 

Karim (1875-1947), Münşi Abdul Kerim Bokş, Mevlâna Ruhul Emin 1892-1945), Abdul 

Hâkim (1887-1957), Ali Hasan, Mevlâna Muhammad Ekrem Han (1868-1968), Fazlur 

Rahim Çovdri (1896-1929), Muhammad Nakibuddin Han (1894), Mohammad Kudret-i 

Hüda (1900-1977), Osman Goni, Kazı Nazrul İslam (1899-1976) bu dönemde çeviri 

yapanlardandır.  

Bu çeviriler arasında Naimuddin Kur'an’ı güzel çeviri yapanlardandır. Ancak 

vefatına kadar Kur'an’dan 23 cüzün çevirisini tamamlayabilmiştir. 23 cüzden ilk 10 cüzü 

kendisi hayattayken yayınlanmıştır. Diğer cüzler vefatından sonra oğulları tarafından 

yayınlanmıştır. Mevlâna Abbas Uddin Batı Bengal Çobbiş Porgana da Kur'an’ı baştan 

sona kadar çevirmiştir ancak bu çeviriler piyasa da bulunmamaktadır. Mevlâna Babür Ali 

(1874-1946) Batı Bengal Çobbiş Porgana da Kur'an çevirmiş ancak çevirisi 

yayınlanmamıştır. Han Bahadır Teslimuddin Ahmed (1852- 1927) ise Batı Bengal 

Darjeeling’den olup Kur'an’ı tamamen çevirip yayınlamıştır. Batı Bengal Çobbiş 
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Porganadaki Rohul Âmin (1892-1945) in yaptığı ilk üç cüzün çevirisi günümüzde 

bulunamamış olsa da kaynaklar düzgün bir çeviri olduğunu göstermektedir. Abdul Hâkim 

(1887-1957) ve Ali Hasan tarafından tam olarak çevirilen Kur'an mealini 17 yıl çalıştıktan 

sonra tamamlayabilmiştir. Günümüzde olmayan bu çeviri Bangalce de olan çeviriler 

arasında güzel ve halkın anlayacağı dilde olduğunu kaynaklar göstermektedir. Çeşitli 

yeteneklere sahip olan Mohammad Ekrem Han (1868-1968) Kur'an’ı tamamen 

çevirmiştir. Ekrem Han geleneksel çeviriler ve tefsirlerde olan yorumun dışında bazen 

kendi yorumlarda da bulunduğu için âlimler tarafından eleştirilmiştir. Doktor Mohammad 

Kudret-i Hüda (1900-1977) Batı Bengal Birbhum ilinden olup Kur'an’ı çevirmiştir ancak 

Kur'an’ı çeviri ve açıklama yaparken daha önce yapılan tefsirleri takip etmeden kendi 

düşünce ve bilimsel bakışıyla çevirmiştir. Kur'an’ın geleneksel manalara aykırı bazı 

yorumları nedeniyle âlimler tarafından eleştirilmiştir.  

Hint Alt kıtasında İngiliz sömürgeciliğine karşı uzun bir mücadeleden sonra 

kazanılan büyük bir zafer olarak adlandırılan Pakistan ve Hindistan, Müslüman ve Hindu 

Milliyetçiliğin temelinde iki ayrı devlet oluşturulmasıyla sonuçlandırılmıştır. Yüz 

binlerce Müslüman, Alim, Mücahidlerin şehit kanıyla kurulan Pakistan devleti 

Müslümanlar için daha özgüvenli, bağımsız hale gelmiştir. Ancak Hindistan’da bulunan 

Müslümanlar o zamandan bu yana zaman zaman çeşitli zülümlere maruz kalmış ve maruz 

kalmaya devam etmektedir. 

Bu dönemde Pakistan merkezi yönetiminin altında Doğu Pakistan olarak 

Bangladeşte de büyük gelişmeler yaşanmıştır. Bunun örneği ilmi, edebi, kültürel 

alanlarda olan gelişmelerdir. Daha önce de açıkladığımız gibi Bangladeş halkı ile beraber 

Hindistanın Batı Bangal, Tripura, Assam, mizoram, Andaman ve Nikobar Adaları, 

Carkhand, Meghalaya dahil olmak üzere birçok eyalette Bengalce konuşanlar 

bulunmaktadır. Arakandaki Müslümanlar da Bangalce konuşmaktadır. Bu kadar yoğun 

bir Müslüman topluluğu için Kur'an’ı Bangalce’ye çevirip kolay okunmasını sağlamak 

için gereken çabalar diğer dönemler gibi bu dönemde de gösterilmiştir. Biz sadece 

elimizde ulaşan çeviriler, çeviriler üzerinde olan çalışmalar ve diğer kaynaklarda 

gösterilen bilgiler ve kişiler hakkında bahsedebilmekteyiz. Bunun dışında da Kur'an’ı 

çevirienler olabilir çünkü o zaman yazmaktan daha ziyade vaaz yoluyla şifahi şekilde 

Kur'an’ı açıklamak daha yaygındı.  

Pakistan döneminde biz Kur'an’ın Banglace toplam 16 çevirisi olan batı 

Bangladan iki çeviri ve Bangladeşten 14 çeviri olduğunu açıklamıştık. Bunlardan on 

tanesi tam çeviri diğerleri ise cüz halinde olan çevirilerdir. Profesör Mohammad Tahir 
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Hindistan’in Assam kentinde doğmuş biridir. O, Kur'an’ı tam olarak çevirmiştir. Ebul 

A’la Mevdûdî ve Eşref Ali Thehanevi Urduca çevirileri olmasına rağmen, ikisinin 

yaptıkları Banglace çevirileri Bengal toplumunda çok etkili olmuştur. Bangladeşte 

İslam’ın siyasi partisi olan Cemaat-i İslami üyeleri ile genel eğitim seviyesinden gelen 

büyük bir kitle Mevdûdînin Tefhimul Kur'an çevirisini okumaktadır. Diğer taraftan kavmi 

medreseler ve düşünceye sahip olanlar Eşref Ali Thehanevinin çevirisini ağırlıkla 

okumaktadır.   

Bunun dışında Bangladeşten olan çevirmenlerden Hanbahadır Abdur Rahman tam 

çeviri yapmıştır. Mohammad Sayeed İbrahimpori şiirsel tam çeviri yapmıştır ancak Şair 

Golam Mustafa Fatiha ve Bakara sureleriyle bir cüz çevirisi yapmıştır. Hâkim Abdul 

Mannan, Mohammad Aminul İslam, Ali Haydar Çowdri, Şah Kamarujjaman, 

Mohammad Abdul Bari Tam çeviri yapmıştır.  

Kurumsal çevirilerden İslam Akademisi yayın kurulu en sağlam çeviri 

yapanlardandır. Bu çevirinin en önemli özelliklerden bazıları ise: kolay anlaşılması için 

bazı teknik terimler çevrilmeden, kelime olduğu gibi bırakıldı; mesela, Ahiret anlamına 

gelen porokal (পর াল) kelimesinin yerine Ahiret kelimesi, İman anlamına gelen bişşaş 

(ববশ্বাস) kelimesinin yerine İman, Kıyamet anlamına gelen biçar diboş (ববৈার বদবস) yerine 

Kıyamet gibi terimler kullanıldı. Arapça kelimelerin Bengalce telaffuzunda yanlışlık 

yapılma ihtimali yüksek olduğundan dolayı İslam Vakfının özel telaffuz sistemi takip 

edilmiştir. Gerekli notlar ve sebeb-i nüzul kısa açıklamalarla konulmuştur. Genel 

okuyucu seviyesini dikkate alarak vakıfların işaretleri kısaca açıklanmıştır.  

Abdur Rahman her sureden seçtiği ayetleri çevirmiştir, Kazı Abdul Vedud iki 

cüzün çevirisini yayınlamıştır. Sayeed Marzukullah baştan beş cüz kadar çevirip 

yayınlamış, kalan cüzlerin çevrisi yapılmış olsa da yayınlanmamıştır.  

Bangladeş'te Kur'an’ın tercümesi ve tefsirinin genel bir değerlendirilmesi 

yapıldığında, Pakistan döneminde olağanüstü Kur'an tercümelerinin yapıldığı 

görülmektektedir. Burada tezimle ilgili çeviri çalışmalarına imkanlar ölçüsünde yer 

verilmiştir. Ancak tezimin kapsamı dışında Kur'an tefsir faaliyetlerine bakıldığında, bu 

dönemde Kur'an’ın birçok önemli tefsirinin ve hadis kitaplarının tercümesinin yapıldığı 

görülmektedir. Bangladeş döneminde yapılan çeviriler için Pakistan döneminde olan 

çalışmalar çok fazla ufuk açıcı olmuştur. 
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Doğu, batı ve kuzey’inde Hindistan’ın Assam, Tripura, Mizoram kentleri ile 

birlikte Myanmar'ın (Burma) sınırları, güneyinde Bengal Körfezi ve dünyanın en uzun 

deniz sahili yer alan Bangladeş 1971’de bağımsızlığını kazanmıştır. Pakistan- Bangladeş 

adil bir paylaşım ve yönetim sistemi ile beraber kazan kazan şekilde devam etseler de 

Arakan- Keşmir dahil olmak üzere bu bölgelerdeki Müslümanların durumu daha iyi 

olabilirdi.  

Bangladeş ve Pakistan Irk ve dili ayrı olmakla birlikte aynı dine mensup iki 

ülkedir. Pakistandan 2000 kilometre uzakta olan Bangladeş’in Pakistandan barışçıl bir 

şekilde ayrılmak istemesi doğal kabul edilebilir bir şeydir. Ancak güçlü bir Müslüman 

devletten rahatsız olan ve onu parçalamak isteyen işgalci komşu devletin teşvikiyle 

Müslüman kardeşler aralarında gereksiz kanlı bir savaşa maruz bırakılmıştır. Böylece 

Bangladeş Hindistanın istek ve yardımıyla bağımsızlık kazanıp ayrı bir devlet olmuştur. 

Bangladeş eskiden sosyal, siyasi ve ekonomik hayatta daha ilerlemişken 1971’den bu 

yana egemenlik açısından çok zayıf duruma düşmüştür. Yine de toplumun 90% 

Müslüman’dır, İslam ve vatansever bazı güçlü siyasi partiler devletin umut kapısı olarak 

görülmektedir. 

Bangladeş bağımsızlığını kazandıktan sonra resmi dil olan Bangalce’nin 

kullanımı eğitim çalışmalarında artmıştır. Üniversitilerde, kolejlerde, Medreselerde, dini 

okullarda Bangalce çalışmaları daha özgür hale gelmiştir. Bu dönemde sadece Kur'an-ı 

Kerim çevirisi değil, Hadis, Fıkıh, Usûl gibi ilimlerin diğer dallarında da hem yazı hem 

de çeviri çalışmaları artırılmıştır. Son dönem olduğu için Kur'an çeviri çalışmalarında 

kayda geçen çeviriler kadar kayda geçmeyen, hala çalışılmakta olan çeviriler olduğunu 

bilinmektedir. Kayda geçen çalışmalar arasında Mevlâna A.K.M. Fazlur Rahman Munşi, 

Profesör Mohammad Taher (1922-1994), Profesör Golam Azam (1922-2012), Profesör 

Doktor Osman Goni (1935-…), Mevlâna Muhyiddin Han (1936-2016), Mevlâna 

Muhyiddin Şami, Hafız Müniruddin Ahmed (1964-…), Profesör Doktor Mucibur 

Rahman (1936-…), Dr. Zohurul Hoque (1926-...), Mevlâna Delawar Hosain Sayedi 

(1940-…), Mustafa Zaman Abbasi (1936-…), Mevlana Habibur Rahman, Mevlâna 

Abdus Şahid Nasim (1949-…) tarafından yapılan çevirilerden bahsedilebilir. 

El-Kur'an Akademisi Londra adlı kurum tarafından yayınlanmış olan ve Hafez 

Müniruddin Ahmed ve heyeti tarafından çevirisi yapılmış Kur'an çevirisine Arapça metin 

koyulmamış, Kur'an’ın sadece Bangalce çevirisine yer verilmiştir. Hem Arapça hem de 

ana dili Bengalce olan ve Bangalceyi iyi bilen âlimler tarafından yapılmış bu çeviri 

okuyucular tarafından sevilmiştir. Cemaat-i İslami’nin kurucusu Mevdûdînin Urduca 
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olan çevirisini Golam Azam Bangalceye çevirmiştir. Hayatı boyunca insanları Kur'an ve 

İslam dinine davet etmiş, hayatın her aşamasında Kur'an ve Hadisin hükümleri 

uygulamaya çalışmış olan Golam Azam’ın topluma yönelik Kolay çevirisi dili Banglace 

olan en güzel çeviriler arasında yer almaktadır.  Golam Azam ile aynı düşünceden gelen 

Delawar Hossain Sayedee’nin şu ana kadar devam eden hapisteyken çevirisini yaptığı 

Kur'an’ın Bangalce çevirisi de toplum arasından ün kazanmıştır.  

Prof. Dr. Saiful İslam, Mohammad Musa, Dr. Motiur Rahman ve Muzammel 

Hoque Kur'an’ı Bengalce çevirmiş ancak çeviriler hakkında yeterince bilgileri elde 

edilmemesi nedeniyle bu çalışmada yer verilmemiştir. Bangladeş’te kütüphaneler, 

ilahiyat fakülteler ve dini kurumlar Kur'an, Hadis ve ilmi kitaplara muhafaza etmeye 

çalışsada bu konuda bazı eksikliği nedeniyle çevirilen bazı Kur'an mealler gibi 

çevirmenler hakkında bilgiler bulunmamaktadır. Onumuz-deki çalışmalarda biz bu 

konulara da ele alacağız inşallah. Onun haricinde din ile, İslam ile pek alakası olmayan 

ya da ticari amaçla yapılan bazı Kur'an çevirileri de bulunmaktadır. Bu çalışmada onlar 

üzerinde fazla durulmamıştır.  

"Harfi" veya "tefsiri" tarzda yapılmış olsun, Bengalce bütün bu çevirilere göz 

önünde bulundurarak bir Kur'an çevirisinde gerekenlere dair bazı önerilerde bulanmak 

mümkündür:  

1. Arapça ve Bengalce başta olmak üzere Urduca, Farsça, İngilizce, Türkçe vb. 

dillere hâkim bir heyet tarafından halkın kolay anlayacağı yeni bir çeviri 

hazırlanması yerinde olacaktır. Çünkü Kur'an’ı Arapça’dan çevirip kendi diliyle 

halkına anlatmak bir zorunluk olarak görülmektedir. İslam coğrafyasında bu 

alandaki birikimlerden faydalanmak isabetli olacaktır.  

2. Çevirmenlerin hem kaynak dilin hem de çevrilecek dilin üslup ve özelliklerini 

bilmesi gerekir. Tam bir gönül rahatlığı ile Kur'an’ın anlamlarına ve amaçlarına 

çeviride özen gösterebilmek için bu çaba harcanmalıdır. 

3. Çeviri yapılırken kaynak dilden çevrilen dilin anlamı ve amacı, artık açıklama 

gerektirmeyecek şekilde vurgulanmalıdır. Yorum gözönüne alındığında, orijinal 

dil ile çeviri dili arasındaki fark açıklanmalı, okuyucu her iki dilin mantığını 

anlayabilmelidir. 

4. Bu hususta bilginin bütünlüğü ilkesiyle hareket edip disiplinlerarası yaklaşımı 

benimsemenin gerekliliğine söz konusu meal hazırlayan ekip üyeleri yürekten 

inanmalıdır.  
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ÖZET 

Kur'an-ı Kerim; Peygamber efendimize gönderilmiş insanlığın en son hidayet 

rehberidir. Bu rehberi okumak anlamak hayata uygulamak her Müslüman için ilahi 

emirdir. Aksi takdirde hem ilahi emri yerine getirmemiş olur hem de insanlar kendi 

hayatında, dünya idaresinde doğru bilgiden yoksun oldukları için zarara uğramış olurlar. 

Nasıl ki bugünkü dünyada insanlığın haline bakıldığında bu durumu daha net bir şekilde 

anlamış oluyoruz. O yüzden dünya ve ahirette güzel hayatı elde etmek için yaratan 

Allah’ın emirlerini okumak, anlamak ve uygulamaktan başka çaremiz kalmadığına bu 

asırdaki insanlar olarak hepimiz şahit olmuşuzdur.  

Ancak Kur'an-ı Kerim Arapça gönderilmiş bir kitap olduğu için diğer 

coğrafyalardaki insanların okuması ve anlamasını sağlamak için çeviri önem 

taşımaktadır. Konuşanların sayısına bakıldığında Bengalce dilinin dünyada önemli bir 

yeri olduğu aşikârdır. Kur'an-ı Kerim çevirisi diğer dillerde olduğu gibi Bengalce için de 

çok eskiden başlamış ve halen çeşitli yönleriyle çevirileri devam etmektedir. Bu 

çevirilerin birkaç tanesi kurumsal olup çoğunluğu âlimlerin şahsi çabalarıyla 

gerçekleştirilmektedir. Dünyanın en ünlü Arapça tefsirlerinin çoğu Bengalce ‘ye çevrildi. 

Halihazırda Kur'an-ı Kerim’in elliden fazla Bengalce çevirisi bulunmaktadır. Ancak tüm 

bu çeviriler üzerinde değil Türkçe, Bengalcede bile akademik faaliyetler çok nadirdir. 

Bu çalışmada Bengalce Kur`an çeviri çalışmaları değerlendirirken Bengalce’nin 

tarihi gelişimini, Bangladeş’in İslamlaşmasını ve Bengal tarihini, Bangladeş Medrese 

eğitim sistemini ve İlahiyat fakültelerini de değerlendirmiş olduk. Bengalce Kur`an çeviri 

çalışmaları kapsamında İngiliz sömürge zamanındaki çevirileri, Pakistan zamanındaki 

Kur'an çeviri çalışmalarını ve Bangladeş zamanındaki çeviri çalışmalarını zikrederek 

değerlendirmeye çalıştık. Sonuç olarak, Allah'ın kelamını tercüme edenlerin, tercümede 

ne kadar vasıflı olduklarını ve Arapçada yetkin olsalar da Bengalce dilini okuyucuya 

aktarmak noktasında yetersiz kaldıklarını gördük. Biz bu çalışmada ulaşabildiğimiz kadar 

çevirileri toplayarak hem çeviri çalışmalarını hem de çevirmenleri değerlendirmeye 

çalıştık.  

Anahtar Kelimeler: Bangladeş, Bengalce, Kuran, Çeviri, Çalışmalar, 

Değerlendirme. 
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ABSTRACT 

 

The holy Qur'an is the last guide for humanity sent to the Prophet Hz. Mohammad 

(Saw). Reading this guide, understanding and applying it to own life is a divine command 

for every Muslim. Otherwise, he will not fulfill his divine order, and people will suffer 

from ignorance in their own life and world administration. Just as we look at the state of 

humanity in today's world, we understand this situation more clearly. That is why, as a 

people of the 21st century, we witnessed that we have no other way than to read, 

understand and apply the commands of Allah, who created a beautiful life in this world 

and the hereafter.  

However, the Qur'an is a book sent in Arabic, and its translation is vital to enable 

people in other regions to read it. Looking at the number of speakers, it is evident that the 

Bengali language is essential in the world. The translation of the Holy Quran started in 

Bengali as in other languages, and it is still being translated in various aspects. A few of 

these translations are institutional, and most of them are carried out by the personal efforts 

of scholars. Many of the world's most famous Arabic commentaries have been translated 

into Bengali. There are currently more than fifty Bengali translations of the Holy Quran. 

However, not only in Turkish but also in Bengali, academic research is scarce on all these 

translations. 

In this study, we have evaluated the historical development of Bengali, the 

Islamization of Bangladesh, the history of Bengal, the Bangladesh Madrasa education 

system, and theology faculties as necessary while evaluating the Qur'an translation studies 

Bengali. Within the scope of the Bengali Qur'an translation studies, we tried to evaluate 

the translations during the British colonial period, the Qur'an translation studies in the 

Pakistani period, and the translation studies in the Bangladesh period. In conclusion, it is 

necessary to evaluate how skilled the translators are to translate the Holy Qur’an and how 

qualified they are in terms of understanding the reader of the Bengali literature, even 

though their proficiency in Arabic is undeniable. In this study, we collected as many 

translations as possible and tried to evaluate both the translators and their translations. 

Keywords: Bangladesh, Bengali, Quran, Translation, Studies, Evaluation. 


