
telik Türkçeleri varken yabancý dildeki karþýlýklarýnýn tercih edilmesi sýkýntý

oluþturmaktadýr. En önemlisi de bu sözcüklerin kullanýmý, metnin anlaþýlmama

riskini artýrarak okuyucu yelpazesini daraltmaktadýr. Örnekleri çoðaltacak olursak

þunlarý sayabiliriz: “absürd, determine eden, mistifiye etmek, rezerv koymak,

heretik, onore etmek, manifesto, spontone, deskriptif, anakronik, metahistorik

anagojik literal, tipolojik alegorik, identifikasyon, agorafobi, illüstrasyon, Kro-

nosoðullarý, remisyon, düþünce gettosu, kontrast…” Yukarýda saydýðýmýz söz-

cüklerin hemen hiçbirisine parantez içi açýklama getirilmemiþken, Türkçe’de

yaygýn þekilde kullanýlan “homojen” kelimesini parantez içinde “mütecânis”

olarak açýklama gereði duyulmasý da dikkat çeken bir baþka husustur.

Bilal Gökkýr

Oryantalist Misyonerler ve Kur’ân: Batý Etkisinde Hint Kur’ân

Araþtýrmalarý

Abdülhamit Birýþýk

Ýstanbul: Ýnsan Yayýnlarý, 2004. 223 sayfa.

Ýslâm toplumunu yaklaþýk dört yüz yýldýr meþgul eden misyonerlik faali-

yetleri ve buna kaynak saðlayan oryantalizmin, Müslümanlarýn gündemine

bu denli giriþi Edward Said’in “Þarkiyatçýlýk/Oryantalizm” isimli eseriyle ger-

çekleþmiþtir. E. Said, konuyu tarihle olan baðýný kurarak ortaya koymaktadýr.

Oysa ülkemizdeki oryantalizm ve misyonerlik faaliyetlerinin büyük bir ço-

ðunluðunda, konunun tarihsel baðlarý ve ayrýntýlarý ihmal edilmekte, sadece

ürünler üzerinden deðerlendirmeler yapýlmaktadýr. Ýþte müellif “Önsöz”, “Giriþ”,

üç bölüm, “Deðerlendirme ve Sonuç”, “Bibliyografya” ve “Ýndeks”ten oluþan

bu eserinin ilk iki bölümünde, misyonerleri Ýslâm’ý ve Ýslâmî ilimleri öðren-

meye yönelten sebepleri ayrýntýlý olarak iþlemiþ ve özellikle oryantalistlerin

bu alanla ilgili çalýþmalarýný konu edinmiþtir. “Üçüncü Bölüm”de ise Hint alt

kýtasýndaki oryantalizm ve misyonerliðin Kur’an araþtýrmalarýna etkisini de-

ðerlendirmiþtir.

“Giriþ” kýsmýnda müellif, “misyonerlik” kavramýnýn kullaným alanlarý ve

misyonerliðin Batý’daki tarihî geliþimi ile ilgili bilgi vermekte ve en geniþ anla-

mýyla, “inançlarý ve düþünceleri ‘ötekilere’ ulaþtýrmak, öðretmek ve hatta kabul

Ýslâm Araþtýrmalarý Dergisi

148



ettirmek” anlamýnda kullanýlan bu terimin, bütün müspet ve menfi çaðrýþým-
larýyla Batý Hýristiyan dünyasýna ait olduðunu vurgulamaktadýr (s. 15-16).

Kitabýn “Birinci Bölüm”ünde, köklü bir medeniyete, din, ilim ve düþünce
geleneðine sahip olan Hint alt kýtasýnda ilk ciddi toplumsal kýrýlmanýn yaþan-
dýðý Babürlü Hükümdarý Ekber Þâh dönemindeki dinî-ilmî tartýþmalar ve “Ka-
tolik”liðin en mutaassýp tarikatlarýndan biri olan “Cizvit”lerin (Jesuits) bu böl-
gedeki misyonerlik faaliyetleri incelenmektedir. Zira bu bölgeye ilk gelen mis-
yonerler, bilindiði kadarýyla, Katolik Cizvitler olmuþtur. Ýlk geliþ yýllarý olan
1540’tan sonra, çeþitli bölgelerde misyonerlik faaliyetlerine baþlayan Cizvit-
lerin etkinliði, 1800’lü yýllarýn baþlarýndan itibaren Ýngiliz Krallýðý’nýn destek-
lediði Protestanlarýn geliþine kadar sürmüþtür. Bu dönem zarfýnda –Ekber Þah
baþta olmak üzere– hem birçok devlet adamý ve üst düzey yöneticilerle hem
de çarþý ve pazarlardaki halkla diyaloglarýnda etkili olmuþlar ve bunun sonucu
kimi din deðiþtirme olaylarý gerçekleþmiþtir. Babürlü devleti sýnýrlarý içinde,
kendi ülkelerinde ve kendi dinlerindeki diðer mezheplere karþý bile bu kadar
müsamahakârlýðýn olmadýðý bir ortamý gören Cizvitler, Ýslâm ve Müslümanlar-
la ilgili düþüncelerini daha çok sözlü olarak dile getirmiþlerdir. Ancak onlarýn
Ýslâm ve Müslümanlarla ilgili görüþ ve düþünceleri, ilmî ve objektif olmanýn
çok ötesinde, genelde taraflý, önyargýlý, yanýltýcý ve itham edici niteliktedir (s.
40-41).

“Ýkinci Bölüm”de, özellikle Ýngilizlerin bölgeye hakimiyetinden sonra, Pro-
testanlýðýn Hint alt kýtasýndaki geçmiþinden, Hýristiyanlaþtýrma çabalarýndan,
misyonerlerin ilmî yeter(siz)liklerinden ve bunlarca yapýlan Kur’an, tefsir, si-
yer ve Kitab-ý Mukaddes tercümesi çalýþmalarýndan söz edilmektedir. Porte-
kizliler, Hollandalýlar, Fransýzlar ve Ýngilizlerden oluþan sömürgeci güçlerin,
Hint alt kýtasýný tamamen sömürgeleþtirme ve kendi aralarýnda da güç göste-
risinde bulunma yarýþýnda bir adým öne geçen Ýngilizler, kendi ülkelerinde de
aktif olan Protestan kiliselerinin ve cemiyetlerinin bu bölgeye giderek faaliyet
göstermesini teþvik etmiþ ve ekonomik olarak da onlarý desteklemiþlerdir. Bir
yandan Hint alt kýtasýnýn sömürgeleþtirilme tarihinde önemli bir yere sahip
olan British East India Company (Ýngiliz Doðu Hindistan Þirketi) bünyesinde
deðiþik iþlerde çalýþan birçok Protestan Ýngiliz aktif olarak misyonerlik faali-
yetlerinde bulunmuþ; diðer taraftan bu þirketin maddi desteði ve himayesi al-
týnda kurulan onlarca misyoner cemiyeti, rahat ve özgür bir ortamda çalýþma-
larýný sürdürmüþtür. Zira müellifin ifadesine göre, 1851 yýlýnda Hindistan’da
339 atanmýþ Protestan papaz misyonerlik faaliyetleri sürdürüyordu (s. 60).
Hint alt kýtasýndaki faaliyetlerinde uzun bir süre Hindularla ilgilenen ve Hý-
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ristiyanlaþtýrmada hedef kitle olarak onlarý gören Protestanlar, bir taraftan

Hindu “kast sistemi”nden istifade ederek “alt kastlar”da yer alanlar üzerinde

yoðunlaþmýþlar, diðer taraftan da Müslümanlarý Hindistan’ýn davetsiz misa-

firleri ve iþgalcileri olarak göstermeye çalýþmýþlardýr. Ancak daha sonralarý

Müslümanlarý Hýristiyanlaþtýrmak için çalýþmalarýna hýz veren misyonerler,

özellikle eðitim-öðretim yoluyla gençleri etkilemiþler ve bazý Müslüman genç-

leri Hýristiyanlaþtýrmayý baþarmýþlardýr. Zamanla Güney Hindistan Misyoner

Birliði, Milli Misyoner Konseyi, Hindistan Milli Hýristiyan Konseyi gibi çeþitli

kuruluþlar altýnda birleþen misyoner gruplar, bu faaliyetlerini desteklemek

için eðitim, araþtýrma ve neþriyat alanýnda bazý birimler kurmuþlardýr. Aloys

Sprenger gibi önemli oryantalistlerin görev yaptýðý bu eðitim kurumlarýnýn en

meþhuru þüphesiz Delhi College’dýr. Zira bu kolejden, Hint-Ýslâm tarihi baký-

mýndan önemli bir yere sahip birçok ilim ve fikir adamý mezun olmuþtur. Yi-

ne oryantalistlerin 1784 yýlýnda Kalküta’da kurduklarý ilk önemli bilimsel

araþtýrma ve yayýn kuruluþu olan Asiatic Society of Bengal tarafýndan kendi

telif ettikleri ve misyonerlik faaliyetlerinde kullandýklarý eser ve dokümanlar

yayýmlanmýþtýr. Örneðin, George Sale’nin The Koran: Commonly Called the

Alcoran of Mohammed isimli Ýngilizce Kur’an tercümesi ve Kur’an tarihi,

Kur’an’ýn muhtevasý ve Ýslâm dini hakkýnda bilgiler veren 150 sayfalýk giriþ

bölümü, Hint alt kýtasýnda faaliyet gösteren misyonerlerin ve eser veren din

adamlarýnýn temel kaynaðý olmuþtur (s. 63-82).

“Üçüncü Bölüm”de ise ilk olarak misyonerlerin Ýslâm âlimleriyle ve top-

lumla diyaloða geçme vasýtalarýndan biri olan münâzara kültürü, karþýlýklý ya-

zýlan reddiyeler ve bu faaliyetlerin her iki kesim üzerinde meydana getirdiði

dinî, ilmî ve fikrî etki anlatýlmaktadýr. Burada en çok dikkat çeken hususlardan

birisi, Hint alt kýtasýnda faaliyet gösteren misyoner ve oryantalistlerin, üzerin-

de en çok çalýþtýklarý alanýn, “Kur’an’ýn kaynaðý ve metninin güvenilirliði” ol-

masýdýr. Özellikle bu konuyla ilgilenmelerinin en önemli sebebi, yazara göre,

“varoluþsal”dýr. Çünkü Kur’an’ýn ilahî bir kaynaktan gelmesinin ve saðlam bir

þekilde intikal etmesinin kabulü demek, Hýristiyanlýk adýyla var olan dinin or-

tadan kalktýðýnýn ve bütün muvahhitlerin Kur’an’ýn etrafýnda toplanmasý ge-

rektiðinin kabulü demektir. Bu ise onlarýn zor þartlarda büyük emeklerle orta-

ya koyduklarý çalýþmalarýn boþa çýkmasý anlamýna gelmektedir. Kur’an’ýn kay-

naðý konusuna eðilmelerinin diðer bir sebebi de Müslümanlarýn Hýristiyanlar-

la yaptýklarý münazaralarda “Kur’an dýþýndaki ilahî kaynaklý kitaplarýn tahrife

uðradýðý”ný vurgulamalarý olmuþtur. Ýþte Müslümanlarla yaptýklarý münazara-

lar sonrasýnda, onlarda var olan ilmî gücü anlayan misyonerlerden büyük bir
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kýsmý, Ýslâm’ý asýl kaynaklarýndan inceleme gibi bir yola girmiþtir. Nitekim Hint

alt kýtasý yazarlarýndan Muir, Hughes, Wollaston ve Sell gibi misyonerler,

Ýslâm’ý daha yakýndan tanýmaya ihtiyaç duyduklarý için ilk elden kaynaklara

inmeye özen göstermiþler ve yazýlarýnda üsluplarýný ilmîleþtirmiþlerdir. Zira

misyoner oryantalistler, Ýslâm’ý orijinal kaynaklarýndan tam olarak öðrenme-

den hem Hýristiyanlýðýn yayýlmasýnda hem de Müslümanlar ile mücadelelerin-

de baþarýlý olamayacaklarýný gayet iyi anlamýþlardýr (s. 152).

1700’lü yýllarýn baþlarýnda Þah Veliyyullah ed-Dihlevî ile Kur’an ve sün-

nete dönüþ hareketlerinin baþlamasýnda Batýlýlarýn etkisinin daha fazla oldu-

ðu yönündeki görüþü benimseyen müellif, son olarak Müslümanlar tarafýn-

dan Batý etkisinde kalýnarak yapýlan Kur’an araþtýrmalarý ve tefsir çalýþmala-

rýný deðerlendirmeye almakta ve sözü edilen bu çalýþmalarý üç kýsma ayýr-

maktadýr: 1. Misyoner ve Oryantalistlerle uyumlu çalýþmalar, 2. Misyoner ve

Oryantalistlere tepkisel çalýþmalar, 3. Misyoner ve Oryantalistleri dikkate alan

mutedil çalýþmalar (s. 155-158).

Hint alt kýtasýna gelen Batýlýlardan en fazla etkilenenlerden birisi olan Sey-

yid Ahmed Han’ýn 24 Mayýs 1875’te Aligarh’ta açtýðý Aligarh Koleji mensup-

larý baþta olmak üzere, modern tarzda eðitim alan Müslümanlar, Kur’an üze-

rine yaptýklarý çalýþmalarda Batý düþüncesinin ürünleri olan bilgileri kullan-

mýþlar ve Kur’an’ýn tefsirinde de zaman zaman bu bilgi ve görüþlere yer ver-

miþlerdir. Mesela hayatýnýn ilk dönemlerinde sýký bir Ehl-i Hadis olan ve mev-

lid-i nebevî yazmakla iþe baþlayan Seyyid Ahmed Han, geçirdiði deðiþim ve

dönüþüm sonrasýnda, Kur’an yorumunda Hz. Peygamber’i devre dýþý tutan

bir baþka Ahmed Han olup çýkmýþtýr. Seyyid Ahmed Han’ýn tefsir ilmindeki

takipçileri Hâfýz Muhammed Eslem Cerâcpûrî, Gulam Ali Kasûrî, Ahmedüd-

dîn Amritsârî, Ýnâyetullah Han Meþrýkî ve sonraki dönemlerde Gulam Rasul

Berg ve Gulam Ahmed Perviz olmuþtur. Yine faaliyetlerinde sömürgeci Ýngi-

liz yönetiminden destek gören ve “Ehl-i Kur’an” (Kur’âniyyûn) hareketinin

kurucusu olan Abdullah Çekrâlevî, uzun bir süre Ehl-i Hadis ekolünün kuru-

cusu Nezîr Hüseyin ed-Dihlevî’den dersler almýþ ve onlarla birlikte bulun-

muþsa da, sonradan hadisin dindeki yerini tamamen inkâr etmiþ ve Kur’an’a

dayalý bir düþünce ve ibadet sistemi geliþtirmiþtir (s. 159-165).

Ýlmî ve dinî manada misyoner faaliyetlerine ilk tepkisel davranýþý ortaya

koyanlar da Ehl-i Hadis ekolü mensuplarý olmuþtur. Hem misyonerlik çalýþma-

larýna hem de onlarla uyumlu çalýþmalar yapanlara karþý tepki göstermeyi bir

“varoluþ mücadelesi” olarak gören bu ekol, Ýngilizce’nin öðrenilmesini ve Ba-
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týlýlarýn açtýklarý okullarda Batý tipi eðitimin alýnmasýný dahi câiz görmemiþ,

Kur’an ve hadisler dýþýnda herhangi bir otorite ve müesseseyi kabul etmemiþ-

tir. Dolayýsýyla, deðiþik gerekçeler öne sürerek mezheplerin görüþlerini, kýya-

sý ve tasavvufî yapýlanmayý tamamen reddetmek sûretiyle aþýrý bir tepkisellik

örneði sergilemiþtir (s. 170-175).

Hint alt kýtasý ilim tarihinde, bilimsel faaliyetleri en kalýcý olanlar ise mis-

yoner ve oryantalistleri dikkate alan mutedil âlimlerdir. Haydarâbâd Dek-

ken’de faaliyet gösteren bu âlimler, Dâiretü’l-Maârifi’l-Osmâniyye’de 150 ka-

dar eser ve risâleyi basarak dönemin ilmî hayatýna katkýda bulunmuþlardýr.

Aralarýnda Muhammed Hamidullah’ýn da bulunduðu bir grup Câmia Nizâ-

miyye hocasý Ebü’l-Vefâ Afgânî Kandehârî’nin öncülüðünde, Hanefî mezhebi

âlimleri tarafýndan yazýlan nadide eserleri gün yüzüne çýkarmýþlardýr. Yine

Þiblî Nûmânî, Abdülmecid Deryabâdî, Ebü’l-Kelâm Âzâd ve geç dönem mü-

fessiri olan Ebü’l-A‘lâ el-Mevdûdî gibi âlimlerin çalýþmalarý da bu kategoriye

girecek niteliktedir (s. 179-182).

Neticede bu eser, gerek Kur’an’ý yorumlarken gerekse farklý zaman ve

mekân dilimlerinde oluþan Kur’an yorumlarýný (yani tefsirleri) doðru bir þekil-

de anlamaya çalýþýrken, içinde bulunulan toplumun dününü ve bu gününü bil-

menin ne kadar önemli olduðunu farklý açýlardan vurgulamaktadýr. Çünkü,

yaklaþýk üç-dört yüz yýldýr, Hint alt kýtasýnda yaþayan Müslüman ulemânýn

tartýþtýðý ve hakkýnda eserler yazdýðý dinî konularýn mahiyetinin þekillenme-

sinde, Batýlý din ve ilim adamlarýnýn (misyoner ve oryantalist) etkisi küçümse-

nemeyecek boyutlardadýr. Zira bu alt kýta, Batý’nýn Ýslâm dünyasýna yönelik

olarak baþlattýðý misyonerlik ve sömürgeleþtirme faaliyetlerinde önemli bir yer

tutmaktadýr. Dolayýsýyla bu çalýþma, bu alt kýtada oluþan Ehl-i Hadîs ekolün-

den Ehl-i Kur’an (Kurâniyyûn) ekolüne kadar, genel olarak Ýslâmî ilimler ala-

nýndaki çalýþmalarý, özel olarak da Kur’an ve tefsir araþtýrmalarýný doðru tahlil

edebilmek ve bu bölgedeki Kur’an araþtýrmalarýnýn zihnî yapýsýný doðru oku-

yabilmek açýsýndan, bölgede her þeyi ve her kesimi bir þekilde etkileyen yo-

ðun misyonerlik çalýþmalarý ile ilgili zengin bir malzeme sunmaktadýr. Ýþte bu

deðerli çalýþma, iki yýl süreyle Pakistan ve Hindistan’da kalarak araþtýrmalarý-

ný Hint Alt Kýtasý düþünce ve Tefsir ekolleri üzerinde yoðunlaþtýran yazarýn,

buradaki Müslümanlarýn misyonerlerin etkisi altýnda geçirdikleri bu zaman

zarfýnda yaptýklarý yüzlerce Kur’an tercümesi ve tefsirinden hareketle, o döne-

min tecrübesini okuyucuya sunmaya yönelik çabasýnýn ürünüdür.

Þahin Güven
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