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Kuzey Azerbaycan’da Hicret ve Muhâcir Âlimler
Kamran Abdullayev
Özet: Hz. Ömer’in halifeliği döneminde fethedilen Kuzey Azerbaycan, bölgeye yerleşen ashâb
ve tâbiûnun çabalarıyla önemli bir ilim merkezi hâline gelmişti. İlk dönem biyografi kitaplarına
baktığımız zaman Berdeî, Gencevî, Arrânî, Şirvânî ve diğer Kuzey Azerbaycan kökenli âlim biyografilerini görmemiz mümkündür. Fakat tarihin çeşitli dönemlerinde büyük yıkımlara maruz
kalan bölgede ilmî hayat kırılmalar yaşamıştır. Bu kırılmaların en önemlileri Moğol saldırıları,
Safevî dönemi ve Rus istilâsıdır. Muhtemelen Moğol saldırılarının yıkıcı gücünden dolayı o dönem
hakkında elimizde fazla kaynak bulunmamaktadır. Konumuz olan Kuzey Azerbaycan’da hicret,
Safevîler ve Çarlık Rusya’sı döneminde olmak üzere iki başlık altında incelenmiştir. Makalede
Safevîler döneminde beş, Çarlık Rusya’sı döneminde hicret etmiş altı âlimin biyografisi elde
edilebilen yazma eserler ışığında incelenmiştir. Bu kapsamda Safevîler dönemi muhâcir âlimlerinden Muhammed Emîn Şirvânî, Sadreddîn Şirvânî, Nreddîn Muhammed Şirvânî, Kul (Gül)
Ahmed Şirvânî, Hüseyin b. Abdullah Şirvânînin biyografilerine yer verilmiştir. Çarlık Rusyaʼsı
döneminde hicret eden âlimlerden ise Abdulhamîd Şirvânî, Ahmed el-Muhâcir, İsâ Dağıstânî,
Halil Hamdi Dağıstânî, Abdulazîz el-Ağdâşî ve Abbas Fevzi Dağıstânînin biyografileri işlenmiştir.
Konunun genişliği sebebi ile bu çalışma sadece Arapça eserleri olan bazı âlimlerin biyografileri
ile sınırlandırılmış, Türkçe ve Farsça eser sâhibi muhâcir âlimlerin biyografilerine
değinilmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Kuzey Azerbaycan, Biyografi, Arapça, Hicret, Şirvan, Nahçıvan

Giriş
Hz. Peygamber (s.a.v)ʼin sünneti olan hicret müslüman âlimler için her
dönemde güncel ve son çare olmuştur. Bu durum özelde Azerbaycan,
genelde tüm Kafkasyaʼlı müslüman âlimler için de geçerlidir. Hz. Ömer
döneminde fethedilen Azerbaycan coğrafyası, buraya yerleştirilen Ashâbʼın
da etkisiyle zamanla İslâmî araştırmaların merkezlerinden biri durumuna
gelmişti. Orta asırlara gelindiğinde Azerbaycan, İslâm dünyasına âlim ve
sûfî şeyhler ihrâç eder bir durumdaydı. Şirvan (Derbend, Berde, Bakü,
Şamahı, Gence, Şabran, Haçmaz, Ereş, Zerdab), Karabağ, Nahçıvan ve diğer
bölgeler Azerbaycanʼda İslâm araştırmalarının merkezlerinden bazılarıdır.
Tarihin çeşitli dönemlerinde Azerbaycan yabancı güçlerin işgâline uğramış
ve bu durum bölgedeki ilmî hareketliliği ciddi şekilde etkilemiştir. Moğol istilası, Topal Timurʼun saldırıları, Karakoyunlular ile yapılan savaşlar bunlardan bazılarıdır. Sadece Karakoyunluların Şirvanʼa saldırdığı yılda Şirvan
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ulemâsından üç yüz altmış kişinin îdâm edildiği kaynaklarda ifâde edilmektedir. Bu sayı o dönemde bölgedeki âlim sayısı hakkında bizlere bir ipucu
vermektedir. Yine Moğol saldırıları döneminde Beylekan gibi Azerbaycanʼın
en önemli şehirlerinden bazıları tamamen yok olmuştur.
Azerbaycan tarihine baktığımız zaman bölge âlimlerinin hicretine sebep olan
iki dönem olduğunu görüyoruz. Bunlardan birincisi Kuzey Azerbaycanʼda bulunan şehirlerin Safevîler tarafından ilhâk edilmesidir. Safevîlere kadar Azerbaycanʼda hâkim mezhep Hanefîlik ve Şâfiîlik idi.2 Fakat bölgeye Safevîler
hâkim olunca Ehl-i Sünnet mezhebi âlimlerine hayat hakkı tanımamışlardır. Bu
kısıtlamalar sadece âlimlerle sınırlı kalmamış, halkın hayatına da yansımıştır.
1578 yılında Ereşʼe varan Osmanlı ordusu halk tarafından sevinçle karşılanmış
ve Safevîlerin halkı elli yıl boyunca Cuma namazı kılmalarına engel oldukları
ifâde edilmektedir.3 Yine o dönemde Azerbaycanʼda çok yaygın olan Halvetî
tarîkatının bir anda yok olması, bu tarîkat müntesiplerinin kısa sürede Azerbaycan coğrafyasından yok olmasını Safevî baskısından başka hiçbir şeyle açıklamak mümkün değildir. İslâm dünyâsında en yaygın tarîkatlardan biri olan
Halvetîlik, Safevîlerin ortaya çıkmasıyla Kuzey Azerbaycanʼdan tamamen çekilmiştir. Şunu da belirtmek gerekir ki Safevîlerin dînî hayâta baskıları siyâsî durumlarına göre değişkenlik göstermektedir. Devletin güçlü olduğu durumlarda
baskılar artmış, dış saldırıların ve isyanların çoğaldığı durumlardaysa bu
baskılar azalmıştır.
Malesef Safevîlerin halkın dînî hayâtına baskıları ve öldürdükleri Ehl-i Sünnet
âlimleri hakkında elimizde müstakil ve detaylı bilgi veren bir kaynak bulunmamaktadır. Konuyla ilgili bilgiler çeşitli yazma eserlerden derlenmektedir. Safevîlerin Azerbaycanʼın dînî ve kültürel hayâtta yaptıkları tahrîbât açık olsa da
nedense bu konuda bir çalışma yapılmamış ve bu tahrîbâtı görmezden gelme
ve inkâr etme eğilimi görülmektedir. Fakat Muhammed Emin Şirvânî, Nûreddîn
Şirvânî, Hüseyin Şirvânî ve diğer bölge âlimlerine ait eserleri incelediğimizde
Kuzey Azerbaycanʼın ilmî-kültürel hayâtındaki olumsuz Safevî etkilerini
görmemiz mümkündür.

1

Meşedi Hanım Nemetova, Şirvanın XIV-XVI. Əsrlər Tarixinin Öyrənilməsinə dair (Bakı, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nəşriyyatı, 1959), 44.
Ömer Rıza Kehhale, Muʽcemu’l-Müellifîn (Beyrut, Mektebetu’l-Müsennâ, 1414/1993), 8:14, 8:269.
3
Reyhan Şahin Allahverdi, Kafkas Fâtihi Özdemiroğlu Osman Paşa (İstanbul, Çamlıca Basım Yayın, 2016), 117.
2
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Safevîlere karşı en erken dönemde yazılmış reddiye Azerbaycan âlimlerinden Mevlânâ
Kâsım en-Nahçıvânîʼye aittir.
isimli risâle h. 910/1505 yılında yazılmıştır. Risâle üç bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölüm Safevîlerin bozuk îtikâdı, ikinci bölüm yaptıkları bâtıl işler,
üçüncü bölüm ise Safevîlerin Kurâna, Peygamberlere, Ashâbâ ve müctehid
imamlara lanet ve küfürleri hakkındadır. Üçüncü bölümün sonunda Azerbaycanʼa komşu olan Müslüman ülkelerin Safevîlere karşı cihâd etmelerinin gerekli
olduğu da vurgulanmaktadır. Bahsedilen risâleyi önemli kılan birkaç husus bulunmaktadır. Bunlardan birincisi risâlenin Safevîlerʼin Azerbaycanʼı ilhâk ettikleri dönemin başlarında, yani Şah İsmail döneminde yazılmasıdır. Nahçıvânî,
Safevîlerin içlerinde olmuş ve risâleyi daha çok onların arasında iken yaşadığı
olaylara binâen yazmıştır. Nahçıvânîʼnin Safevîlerʼi tekfîr nedeni, Şah İsmailʼe
ulȗhiyet atfedilmesi, Kurânʼın yakılması, Peygamberlere küfredilmesi, zinânın
meşrȗlaştırılması ve diğerleridir. Tüm bu bilgilere bakıldığı zaman ilk dönem
Safevî düşüncesinin ne kadar bozuk bir düşünce olduğu anlaşılmaktadır. Risâleyi önemli kılan bir diğer neden ise bugün Nahçıvan bölgesinin tamamına
yakınının şiî olmasıdır. Bu da Safevî ilhâkının ilk dönemiyle sonraki dönemlerde
Nahçıvan bölgesinin güç vâsıtasıyla mezhep değiştirdiğini göstermektedir.
Kuzey Azerbaycan âlimlerinin ikinci göç dalgası bölgenin Çarlık Rusyasıʼnın
işgâline uğramasından sonra başlamıştır. Bu dönemin günümüze yakın olmasından dolayı konuyla ilgili kaynak ve bilgi de birinci döneme göre daha
fazladır. Rus işgâli ile başlayan hicret olgusunu birinci dönemden ayıran bazı
durumlar vardır. Bunlardan birincisi ikinci dönemdeki hicretin toplumsal
bir göçe dönüşmesidir. Yani bu dönem sadece âlimlerin değil, halk tabakasından olanların toplumsal hicretidir. Konuyla ilgili ikinci bir husus ise bölgenin
başka bir dînden olan Rusların işgali ile birlikte Dâruʼl-Harbʼe dönüşüp
dönüşmediği tartışmasıdır. Bu durum bölge âlimleri tarafından çözülememiş
olacak ki, Hicaz âlimlerine baş vurulmuş ve onların fetvâsı istenmiştir. Hicaz
âlimleri ise Kafkasyaʼnın Dâruʼl-İslâm olduğu yönünde fetvâ vermişlerdir.
Her iki dönemde gerçekleşmiş hicret olgusu, Azerbaycanʼın sosyal, ilmî ve
4

Muhammed Emîn eş-Şirvânî, el-Fevâidu’l-Hâkâniyye, Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi, Mehmet Asım Bey Koleksiyonu, no. 34 MA 469/1, vr. 2 a-2 b;
Nûreddîn eş-Şirvânî, Hulâsâtu’l-‘Ulûm, İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı Yazma Eserler Koleksiyonu, no. OE_YZ_0650/35, vr. 214 b.
5
Mevlânâ Kâsım Nahçıvânî, Risâle fî Ahvâli’t-Tâifeti’l-Müştehirati bi-Kızılbâş, Kütahya Vahi paşa İl Halk Kütüphanesi, 43 Va 2278, vr. 1 a-1 b.
6
Nahçıvânî, Risâle fî Ahvâli’t-Tâife, 1 b-2 b.
7
Fetâvâ Kâfiye ve Ecvibe Şâfiye Min Ulemâi Mekkete’ l-Mükerreme fî Hakki’ l-Mesâili’ l-Letî İhtelefe Fîhâ Ulemâu Diyâr-i Dâğıstân, Mollaeva Cebrail
İbalueviç Özel Arşivi, vr. 10 a.
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kültürel durumunu ciddi şekilde etkilemiş, ilmî çalışmaların azalmasına
neden olmuş ve bu âlimlere âit eserlerin geniş bir coğrafyaya yayılmasına
neden olmuştur. Bu durum günümüzde Kafkasya araştırmacıları için ciddi bir
sorun teşkîl etmektedir. Günümüzde bu âlimlere ait eserleri başta Türkiye,
Suriye, Suudi Arabistan, Mısır, İran ve diğer ülkelerde bulmamız mümkündür.
Bu kısa çalışmada konuyla ilgili bir boşluğu kısmen doldurmak için hem Safevî,
hem de Çarlık Rusyaʼsı döneminde hicret etmiş âlimlerin bazılarından, bu âlimlerin göç etme nedenlerinden ve eserlerinden bahsedilmeğe çalışılacaktır.
Safevîler Dönemi Muhâcir Âlimleri
Muhammed Emîn eş-Şirvânî el-Ağdâşî
Doğum yılı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. 1036/1627 yılında
İstanbulʼda vefât etmiş âlimin 1550ʼli yıllarda doğduğunu tahmîn etmek
mümkündür. Burada Muhammed Emîn eş-Şirvânîʼnin nisbesi üzerinde durmak istiyoruz. Günümüzde Kafkasyaʼda yazılmış yazma eserler dışında
Muhammed Emîn eş-Şirvânîʼye ait gördüğümüz eserlerin tamamında sadece
eş-Şirvânî nisbesi kullanılmıştır. Fakat Şirvan, Kuzey Azerbaycanʼda geniş bir
bölgenin ve devletin ismidir. Müellifin Şirvanşahlar Devletiʼnin Ereş Beyliğiʼne
bağlı Ağdaş sancağından olduğu hakkındaki dolaysız kaynakların tamamı
Kafkasyaʼda yazılmış elyazma eserlerdir. Abdulganî Halisekarızade en-Nuhavî,
müellifin nisbesini Şerhu Cihetiʼl-Vahde eserinin ketebesinde el-Ağdâşî olarak
yazmıştır.
Eş-Şirvânîʼnin nisbesi ile ilgili bir diğer önemli belge ise Suudi Arabistanʼda
bulunan ve içeriğinden Azerbaycanʼda eğitim gördüğü anlaşılan Molla Eyyub
b. Molla Çelebiʼnin icâzetnâmesidir. Bu belgede Molla Eyyub önce Muhammed
Emin eş-Şirvânîʼnin de hocası olmuş Hüseyin Halhâlîʼden Şamahı
medresesinde eğitim aldığını, daha sonra ise Seyyid Muhammed Emîn elAğdâşîʼden icâzet aldığını ifâde etmektedir. Bu belge Muhammed Emîn eşŞirvânîʼnin Şirvan bölgesinde eğitim faaliyeti hakkında nadir belgelerden
biridir.

8

Kamandar Şerifli, Abdulgani Efendi Nuhavi Halisekarızade Kitabhanasının Katalogu (Bakı, Nurlan, 2009), 113.
Eyyub b. Molla Çelebi, el-İcâze, Muhammed b. Abdulaziz Kütüphanesi, no. 4346. Şirvânî’nin Azerbaycan’da aldığı eğitim hakkında Atâî şu bilgiyi
vermektedir: Memleket-i Şirvân aʽmâlından Karabağ’da hâsıl ve terbiye-i üstâdân-ı ʽasrîle mertebe-i kemâle vâsıl olup. Bk. Nev’izâde Atâi, Zeyl-i
Şakâyık, TBMM Kütüphanesi, no. 74-6626, 1: 172.
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Müellifin Ağdaşlı olduğu ve Ağdaş sancağının Leki kasabasından olduğu
hakkındaki dolaylı eserler ise bazı tasavvuf eserleridir. Hediyyetüʼl-İhvân
risâlesinde Şah Kubat Şirvânîʼnin biyografisinden bahsedilirken Beyzâvî Tefsîrine Hâşiye yazmış Sadreddinzâdeʼnin kendisinin torunlarında olduğu
söylenmektedir. Ankara Üniversitesi Yazma Eserler Kütüphanesinde yine
Şirvanlı olan Yûsuf el-Müskürîʼnin Beyânuʼl-Esrâr eserinin girişinde Halvetî
tarîkatına ait silsile verilirken en sonda Şeyh Şah Kubat Lekkî notu
düşülmüştür.

10
11

Mehmet Nazmi, Hediyyetü'l-İhvân, Suleymânıye Kütüphanesi, Hacı Mahmûd Efendi Koleksiyonu, no. 4587, vr. 122 a.
Yusuf Müsküri, Beyânu’l-Esrâr li’t-Tullâb, Ankara Tarih, Dil, Coğrafya Kütüphanesi, no. 450/3, vr. 1 a.
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Tüm bu bilgilerden hareketle Muhammed Emîn eş-Şirvânîʼnin Şirvan bölgesi
Ağdaş sancağının Leki kasabasından olduğunu söyleyebiliriz. Bu konu üzerinde durmamızın nedeni Hayruddîn Ziriklî gibi biyografi bilginin eşŞirvânîʼnin nisbesi hakkında yaptığı hata ve Zirkilîʼyi kaynak gösterenlerin
de düştüğü hatayı düzeltmektir. el-Aʽlâm isimli eserinde Ziriklî, Muhammed
Emîn eş-Şirvânîʼnin Buharaʼlı olduğunu söylemektedir12 . Ziriklî benzer
hatâyı Yusuf b. Muhammed Can el-Karabâğîʼnin nisbesi konusunda da yapmaktadır. Müellif Azerbaycanʼda bir bölge ismi olan Karabağʼın İranʼda bulunan Hemedan şehrinin bir köyü olduğunu söylemektedir. Gerçekte ise
Yusuf Karabâğî, Azerbaycanʼın Karabağ bölgesinde bulunan Terter
şehrindendir. Malesef birçok Kafkasyaʼlı âlim için aynı durum geçerlidir.
Azerbaycanʼın çeşitli bölgelerinden olan bazı âlimlerin nereli oldukları ya
tam bilinmemekte, yada bu bilgisizlikten hareketle farklı bölgelere nisbet
edilmektedir.
12

Hayruddîn Ziriklî, el-Aʽlâm (Beyrut, Dâru’l-ʽİlm li’l-Melâyîn, 2002), 6:41.
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Muhammed Emîn eş-Şirvânîʼnin Azerbaycanʼdan hicretine gelince müellif
bu konudan Tefsîru Sûretiʼl-Feth ve el-Fevâiduʼl-Hâkâniyye isimli eserlerinde bahsetmektedir. Müellifin burada üstü kapalı verdiği bilgilere göre
hicret sebebi Şirvan beldelerinin fitne dalgalarıyla çalkalanması ve halkının
çeşitli sıkıntılarla yüzyüze kalması olmuştur. Müellifin bahsettiği tarihler
tahmînî olarak 1580ʼli yıllara tekâbül etmektedir. Bu dönem Şirvanʼın SafevîOsmanlı savaşlarına meydan olduğu dönemlerdir. Osmanlı ordusu 1578
yılında Şirvan halkına Safevîʼlere karşı yardım etmek için gelse de bu sefer
sonucunda fazla tutunamamış ve Şirvan şehirleri tekrar Safevî saldırılarına
uğramıştı. Şirvânîʼnin memleketi olan Ereş ve Ağdaş da bu saldırılardan nasibini almıştı. Kaynakların aktardığına göre Kaytas Paşaʼnın Beylerbeyi
olduğu Ereş, Safevî saldırısına uğramış ve şehrin çoğu Safevîler tarafından
yakılmıştı.
Tefsîru Sûretiʼl-Feth risâlesinde de aynı konuya değinen müellif burada hicret yolunu da açıklamaktadır. Risâlede verilen bilgilere göre Şirvânî önce
hac için Hicaz bölgesine gitmiş, daha sonra ise Şâm şehrine gitmiştir. Müellifin daha sonraki durakları ise sırayla Haleb, Diyarbekir ve İstanbul olmuştur. Şirvânîʼnin İstanbulʼda yaşadığı dönem eser telîfi bakımından en zengin
dönemdir. İstanbulʼun çeşitli medreselerinde öğretim ile meşgul olan
Muhammed Emîn eş-Şirvânî, el-Fevâiduʼl-Hâkâniyye gibi daha önce yazmaya niyet ettiği fakat yaşadığı zorlu hicret sebebi ile ertelediği eserleri burada tamamlama fırsatı bulmuştur.
Türkiyeʼde çeşitli kitap, tez ve makâlelere konu olan Muhammed Emîn
Şirvânîʼnin hayâtı ve eserleri nedense Azerbaycanʼda araştırmacıların dikkatini çekmemiştir. Şu ana kadar yaptığımız araştırmalarda malesef Şirvânîʼnin
eserleri hakkında yapılmış müstakil bir çalışmaya rastlanamadı. Böyle
değerli bir âlimin eserlerinin doğduğu ve eğitim gördüğü ülkesinde bu kadar
ihmâl edilmesinin kabul edilebilir olmadığı kanâatindeyiz.
13

Ziriklî, el-Aʽlâm, 8:252.
Muhammed Emîn eş-Şirvânî, el-Fevâidu’l-Hâkâniyye, Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi, Mehmet Asım Bey Koleksiyonu, no. 34 MA 469/1, vr. 2 a-2 b.
15
Reyhan Şahin Allahverdi, Kafkasya Fâtihi Özdemiroğlu Osman Paşa (İstanbul, Çamlıca, 2016), 169.
16
Eş-Şirvânî, Tefsîru Sûreti’l-Feth, Gâzi Hüsrev Bey Kütüphânesi, İslam Elyazmaları Koleksiyonu, no. 1318/2, vr. 4 a.
17
Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî (İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları), 2:472.
18
eş-Şirvânî, el-Fevâid, vr. 2 b.
14
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Sadreddîn eş-Şirvânî
Muhammed Emîn eş-Şirvânîʼnin babası ve hocası olan Sadreddîn eşŞirvânîʼnin hayatı hakkında kaynaklarda çok az bilgi mevcuttur. Fakat onun
da oğlu Muhammed Emîn gibi aynı hicret yolundan gittiğini tahmîn edebiliriz. Osmanlı Müellifleri eserinde Sadreddîn eş-Şirvânîʼnin el-HikmetuʼlMüteâliye isimli bir eserinden bahsedilmektedir. Fakat eserde müellifin
hayâtıyla ilgili bir bilgi yer almamaktadır.
Fransa Milli Kütühânesinde bu eser hâricinde müellife nisbet edilen başka
bir eser daha vardır.
isimli risâle dört varaktan oluşmaktadır. Müellif bu risâlesini Cigalazâde Yusuf Sinan Paşaʼya ithâf etmiştir.
Kaynaklarda Cigalazâde Yusuf Sinan Paşaʼnın Safevîlerʼle mücâdelede Osmanlı Devletiʼnin etkin isimlerinden birisi olduğu aktarılmaktadır.
Dolayısıyla Sadreddîn eş-Şirvâni, düşman olarak gördüğü Safevîlere karşı
bu mücâdelesinden dolayı minnetttarlık duymuş ve eserini ona ithâf etmiştir.
Katalog kaydında bahsedilen eserin müellifin oğlu Muhammed Emîn eşŞirvânî tarafından istinsâh edildiği notu bulunmaktadır. Fakat eserin ketebe
kısmında böyle bir bilgi bulunmamaktadır.

19

Bursalı Mehmet Tâhir, Osmanlı Müellifleri (İstanbul, Meral Yayınevi, 1971), 1:395.
Sadreddîn eş-Şirvânî, Risâle ‘alâ Âyeti’l-Kursî, Fransa Milli Kütüphânesi, Arabe, 671.
21
Mahmut H. Şakiroğlu, “Cigalazâde Yusuf Sinan Paşa” (İstanbul, TDV Yayınları, 1993), 7:525-526.
22
Sadreddîn eş-Şirvânî, Risâle ‘Alâ Âyeti’l-Kürsî, Bibliothèque nationale de France. Département des manuscrits. Arabe 671.
20
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Kul Ahmed eş-Şirvânî
Safevî döneminde hicret etmiş fakat fazla bilinmeyen Şirvanʼlı bir diğer âlim
Kul (veya Gül) Ahmed b. Muhammed b. Hızır eş-Şirvânîʼdir. Doğum tarihi
bilinmeyen müellif 950/1543 yılında göçettiği Kirmastʼta vefât etmiştir. Vefât
tarihinden anlaşıldığına göre Şirvânî, Safevîlerin Şirvana ilk geldiği dönemlerde hicret etmiştir. Daha çok mantık üzerine eserler kaleme alan Şirvânîʼnin
nisbesi hakkında kaynaklarda fazla bilgi bulunmamaktadır. Genellikle
Şirvânî veya Kirmastî nisbesi ile tanınan müellifin Şirvanʼda doğduğu yer
Ağdaş iline bağlı Cardam köyüdür. Bu bilgi müellife ait iki eserde bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Şirvânîʼye ait Hâşiye ʻalâ Hâşiyetiʼl-Hayâlî ʻalâ
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Şerhiʼl-ʻAkâidiʼn-Nesefî eseridir. Bu eserde müellifin nisbesi Kul Ahmed elCardâmî el-Ağdâşî eş-Şekevî eş-Şirvânî olarak yazılmıştır.23 Müellifin nisbesinde yer alan Şekevî nisbesi Azerbaycanʼın kuzeyinde bulunan Şeki ilidir.
Muhtemelen müellif bir dönem burada yaşamıştır.
Müellifin nisbesini daha detaylı gösteren bir diğer yazma eser Diyânet İşleri
Başkanlığı Yazma Eserler Kütüphânesinde bulunan Risâle fî Şerhiʼl-Kunût
risâlesidir. Bir mecmua içerisinde bulunan risâle üç varaktan oluşmaktadır.
Risâlenin sonunda müellifin nisbesi Mevlânâ Kul Ahmed el-Cârdâmî olarak
yazılmıştır. Daha çok mantık eserleri üzerine yazdığı hâşiyeleriyle mehşûr
olan müellifin bu risâlesi fazla bilinmemektedir.

Kul Ahmed eş-Şirvânîʼden ister yazma eserlerde isterse de günümüz kaynaklarında ʽKul Ahmedʼ diye bahsedilmektedir. Fakat zannımızca bu galatı
meşhûr kabîlindendir. Çünkü Şirvan bölgesinde böyle bir isim kullanılmamaktadır. Aslında isim Gül Ahmed şeklindedir. Az da olsa bazı yazma eserlerde de isim ʽGül Ahmedʼ şeklinde yazılmıştır. Müellifin İranʼda bulunan
eserlerinin birinin girişinde ʽGül Ahmed Hâşiyesiʼ notu bulunmaktadır.

23
24

Şerifli, Abdulgani Efendi Nuhavi Halisekarızade Kitabhanasının Katalogu, 135.
Kul Ahmed eş-Şirvânî, Risâle fî Şerhi’l-Kunût, Diyânet İşleri Başkanlığı Kütüphânesi, no. 297/512 İSC, vr. 128 b-130 a.
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Bahsedilen eser Gencine-i Bâz Nüshahây-ı Hattî İslâmî ve İrânî kütüphânesinde 1999 numarasıyla kayıtlı olan Hâşiye ʽalâ Şerhiʼl-Fenârî ʽalaʼrRisâletiʼl-Esîriyye risâlesidir. Hayatı hakkında çalışma bulunmayan Kul
Ahmed eş-Şirvânîʼnin eserlerinde de bu konuda bilgi bulunmamaktadır.
Konuyla ilgili yapılacak arşiv araştırmaları, Safevî baskısının hicret etmesine
sebep olduğu bu Şirvânʼlı âlimin hayatını aydınlığa kavşutruacağı
kanâatindeyiz.
Nûreddîn Muhammed eş-Şirvânî
Nûreddîn Muhammed b. Muhammed Rafîʻ b. Abdurrahîm eş-Şirvânîʼnin
doğum tarihi hakkında eliimzde bilgi bulunmamaktadır. Zirikli eşŞirvânîʼnin 1065/1655 yılında Bursaʼda vefât ettiğini, Şerhuʼl-Fıkhiʼl-Ekber,
Şerhuʼt-Telhîs fiʼl-Maânî veʼl-Beyân, Taʻlîka ʻalâ Tefsîriʼl-Beydâvî isimli eserleri olduğunu nakletmektedir. Ziriklîʼnin bahsettiği eserlerden sadece Taʻlîka
ʻalâ Mevâd min Tefsîriʼl-Beydâvî isimli eser Mısır Milli Kütüphânesinde bulunmaktadır. Diğer eserler hakkında ise bilgi bulunamadı.26 Nûreddîn eşŞirvânî ile ilgili kaynaklarda geçen bir diğer bilgi Muhtasaru
Münyetiʼl-Musallî isminde bir eser yazdığı ve Vânî Mehmed Efendiʼnin hocası olduğudur.
Müellifin bugüne ulaşmış eserlerinden olan Hulâsatuʼl-ʻUlûm isimli
risâlesinden onun Safevîlerʼin Şirvânı ilhâk ettikleri dönemde yaşadığı anlaşılmaktadır. Müellif eserin giriş kısmında ʻlânetli râfızîlerʼ ve ʻçirkin şiîlerʼ
olarak nitelediği Safevîlerʼin memleketin Şirvanʼı istilâ etmesi üzerine

25

Zirikli, el-A‘lâm, 8: 53.
Ta‘lîka ‘alâ Mevâd min Tefsîri’l-Beydâvî, Mısır Milli Kütüphânesi, Türkçe Yazmaları Bölümü, Mecami Talat Koleksiyonu, no. 476.
27
Hüseyin Kayapınar, “Münyetü’l-Musallî” (İstanbul, TDV Yayınları, 2006), 32: 32-33; Erdoğan Pazarbaşı, “Mehmed Efendi Vânî” (Ankara, TDV Yayınları,
2003), 28: 458-459.
26
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ailesinin Dağıstanʼa kaçtığını, bir kısmının orada öldürüldüğünü, bir kısmının ise Medîneʼye hicret ettiğini söylemektedir. Kendisi ise uzun bir süre
Dağıstan dağlarında yalnız bir şekilde dolaşmıştır. Daha sonra eş-Şirvânî,
Gürcistan üzerinden Dâruʼl-İslâmʼa (Osmanlıʼya) kaçmak için Şirvanʼa döner.
Fakan memleketine ulaştığında bu planı deşifre olur ve bir müddet daha Şirvanʼda yaşamak zorunda kalır. Müellif Şirvanʼda kaldığı süre zarfında son
derece gizli bir hayât yaşadığını ve ilim talebelerine gizli şekilde ders
verdiğini aktarmaktadır. Fakat tüm bu çabasına rağmen Şirvanʼdaki Safevî
kadısı Nûreddîn eş-Şirvânîʼnin bu durumunu öğrenmiş ve bölge yöneticisini
bu konuda ihmâlkar davrandığı için kınamıştır.
Eş-Şirvânî daha sonra Safevî kadısının kendisine gönderdiği tehdit mektûbunun içeriğini
aktarmaktadır. Mektubun okunuşu şu şekildedir:

Ey falanca oğlu falanca ve falancanın kardeşi oğlu falanca. Ya Peygamberʼin
ashâbına hakâret eder ve kurtulursun, yada unutulma ve atâlek köşelerinde
yok olursun. Duydum ki sen Ebû Hanîfe en-Numân fıkhına göre ders veriyor
ve Osmanlı Sultanlarına duâ ediyorsun. Sözümü kayıtsız şartsız kabul edersen ne ala, Yok eğer etmezsen recmedilmekten kurtulmaya gücün olmayacak.
Ey yüce emânet Ehl-i Beytʼin düşmanı! Senin yüzünden sünnîlikle suçlanıyorum. Hidâyete tâbî olanlara selâm olsun. 29

28
29

Nûreddîn eş-Şirvânî, Hulâsâtu’l-‘Ulûm, İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı Yazma Eserler Koleksiyonu, no. OE_YZ_0650/35, vr. 214 b.
eş-Şirvânî, Hulâsâtu’l-‘Ulûm, vr. 215 a.
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Yine müellifin aktardığına göre bu tehdit mektubundan sonra Safevîlerʼin
arasında bir karışıklık olmuş, o da bu durumdan yararlanarak önce çocuklarını Osmanlı Devletiʼne göndermiş, onların arkasından ise kendisi hicret
etmiştir. Bursa şehrine yerleşen eş-Şirvânî, dönemin Şeyhüʼl-İslâmı ile
görüşmüş, yaşadığı sıkıntıları ona anlatmıştır. Müellif Hulâsatuʼl-ʻUlûm eserinin ketebe kısmında risâleyi Bursaʼda Sultan Bâyezîd Medresesinde
yazdığını ifade etmektedir.
Bu makaleyi hazırlarken İranʼda bulunan Kütüphâne-i Meclis-i Şûrâ-yi Millîʼde Nûreddîn Şirvânî hakkında önemli bilgiler bulunan bir yazma esere
rastladık. Doksan varaktan oluşan mecmuanın içerisinde iki risâle bulunmaktadır. Bu risâlelerden ilki olan Şerhu Fenârî Nûreddîn Muhammed eşŞirvânî tarafından yazılmıştır. Eserin ilk sayfasında
(Bu eserin sâhibi ve yazarı Nureddîn

30

eş-Şirvânî, Hulâsâtu’l-‘Ulûm, vr. 215 b- 216 b.
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Muhammed b. Muhammed el-Bedîʻ eş-Şirvânî ez-Zekşîʼdir). Buradaki
nisbesi hakkında bilgi bulunamadı. Eş-Şirvânî bu eseri 1052/1643 yılında
kaleme almıştır. Aynı mecmua içerisindeki ikinci eserin ismi ise Hâşiyetu
Mevlânâ Burhânuddîn ʻalaʼl-Fevâidiʼl-Fenâriyyeʼdir. Bu eser de bir önceki
tarih olan 1643 yılında kaleme almıştır. Eserin ketebe kısmından müstensihin
Nȗreddîn eş-Şirvânîʼnin öğrencisi olduğunu anlıyoruz. Müstensih Şaban b.
Hızır b. İsmail Çırâğî eseri hocası Nȗreddîn Muhammed Haçmazî Şirvânî
için yazdığını ifade etmektedir. Buradaki bilgiden hareketle eş-Şirvânîʼnin
Şirvan bölgesinin kuzeyinde bulunan Haçmaz ilinden olduğunu öğreniyoruz.

Nûreddîn Muhammed eş-Şirvânî ile ilgili bilgiler malesef yukarda verilenlerle sınırlıdır. Bu bilgilerden hareketle eş-Şirvânîʼnin Azerbaycanʼda eğitim
faâliyeti ile meşgûl olduğunu, Hanefî mezhebinden olduğunu öğreniyor ve
yaşadığı dönemde Ehl-i Sünnet âlimlere yapılan baskılar hakkında kısa da
olsa bilgi sâhibi oluyoruz.
Hüseyin b. Abdullah eş-Şirvânî
937/1540 yılında vefât etmiş Hüseyin b. Abdullah eş-Şirvânî hem Şirvan hem
de Osmanlı ulemâsı arasında Safevîlerʼe karşı en şiddetli düşüncelere sâhib
31
33

Nûreddîn Muhammed eş-Şirvânî, Şerhu Fenârî, Kütüphâne-i Meclis-i Şûrâ-yi Millî, no. 2881, vr. 38 b.
Mevlâna Burhânuddîn, Hâşiye ‘ala’l-Fevâidi’l-Fenâriyye, Kütüphâne-i Meclis-i Şûrâ-yi Millî, no. 2881, vr. 88 b.
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olanıdır. Bu durum onun Safevî baskısını çok ağır bir şekilde yaşadığı ihtimâlini akla getirmektedir. Hayâtı hakkında fazla bilgi bulunmayan eşŞirvânîʼnin eserlerinden hareketle Revân (Erivan) ve Mardinʼde yaşadığı,
buraların Safevi kontrölüne geçmesinden sonra Anadolunun içlerine doğru
göç ettiği anlaşılmaktadır.
Hüseyin eş-Şirvânîʼnin bugün elimize ulaşan üç eseri bulunmaktadır. Bu
eserlerin tamamının konusu Safevî karşıtlığıdır. Müellif bu eserlerden erRisâletuʼl-Adliyyeʼyi Farsça, el-Ahkâmuʼd-Dîniyyeʼyi Arapça, Risâle fiʼtTasavvuf eserini ise Türkçe kaleme almıştır. Müellifin en önemli ve burada
üzerinde duracağımız eseri el-Ahkâmuʼd-Dîniyyeʼdir. Dünyânın çeşitli
kütüphânelerinde nüshaları bulunan eserin Türkiyeʼde de bir kaç nüshası
bulunmaktadır. 2
El-Ahkâmuʼd-Dîniyye eserini bizim için önemli kılan özellikleri, eserde
Safevîʼlere karşı fetvâ veren Azerbaycan âlimlerinin isimlerinin zikredilmesidir. Bu bilgilerden hareketle Şirvân, Karabağ, Nahcivan gibi bölge âlimlerinden Safevîlerʼe karşı olanları öğrendiğimiz gibi XV-XVI. Asırlarda
bölgede yaşamış âlimlerin isimlerini de öğrenmiş oluyoruz. Yani eş-Şirvânî,
fıkhî bir hükmü destekleyen âlimlerden bahsederken aynı zamanda biyografik bir bilgi de aktarmış oluyor. Çünkü o dönemde Azerbaycanʼda
yaşamış âlimler hakkında elimizde her hangi bir biyografi kitabı bulunmamaktadır.
eş-Şirvânî, Safevîlerʼi tekfîr eden Azerbaycan âlimlerini bölgelere ayırarak
isim isim aktarmaktadır. Müellif Kuzey Azerbaycanʼı Şirvan, Karabağ ve
Azerbaycan, Nahçıvan bölgelerine ayırmıştır. Eserde bahsedilen Şirvan âlimlerinin isimleri şunlardır: Mevlânâ Abduzzâhir, Mevlânâ Nimetullah,
Mevlânâ Muhammed, Mevlânâ Şemsüddin, Mevlânâ Kâsım, Mevlânâ
33

Hüseyin Yılmaz, “İran’dan Sünnî Kaçışı ve Osmanlı Devleti’nde Safevî Karşıtı Propagandanın Yaygınlaşması: Hüseyin b. Abdullah el-Şirvânî’nin
Mesiyanik Çağrısı”, Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası, ed. Ömer Mahir Alper-Müstakim Arıcı (İstanbul, Klasik Yayınları, 2015), 300.
34
Hüseyn b. Abdullah eş-Şirvânî, el-Ahkâmu’d-Dîniyye, Ankara Milli Kütüphanesi, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, no. 06 Mil Yz A 9620/3, vr.
59 b-77 b.
35
Bu nüshalardan Milli Kütüphane Yazmalar koleksiyonunda 06 Mil Yz A 9620/3 numarasıyla korunanı
şeklinde yazılmıştır. Fakat bu nüshanın da el-Ahkâmu’d-Dîniyye’nin aynısı olduğu görüldü.
36
Eser hakkında yapılmış yükek lisans tezinde Hüseyin eş-Şirvânî’nin bahsettiği yer isimlerinin yazımında hatalar yapılmıştır. Bk. Ali Aslan, elAhkâmu’d-Dîniyye İsimli Eserin Tahkîki, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, (İstanbul, 2014), basılmamış
yüksek lisans tezi, 14-15.
37
Hüseyin b. Abdullah eş-Şirvânî, el-Ahkâmu’d-Dîniyye, vr. 61 b.
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Mirza, Mevlânâ Numan, Mevlânâ Fethullah, Mevlânâ Seyyid Veli, Mevlânâ
Abduşşekûr, Mevlânâ Abdulcebbar, Mevlânâ Abdulhalim.
el-Ahkâmuʼd-Dîniyyeʼde Karabağ ve Azerbaycan âlimleri olarak bahsedilen
şahısların isimleri şunlardır: Mevlânâ Abdulgani, Şairoğlu diye meşhur
Mevlânâ Hacı Ahmed, Mevlânâ Şeyh Şerîf, Mevlânâ Ahmed el-Hanefi,
Mevlânâ İvad, Asayiş diye meşhur Mevlânâ Muhammed, Mevlânâ İsmail,
Mevlânâ Salâhuddîn, Bergüşâdî diye meşhur Mevlânâ Ahmed, Garaçıoğlu
diye meşhur Mevlânâ İsmail, Mevlânâ İşmuil el-Gencevi, Mevlânâ Paşacan, Mevlânâ Muin Berdaiyyîn, Mevlânâ Şükrullah, Mevlânâ Siraceddin
ve Mevlânâ Şerif el-Muğâniyyîn.
Müellif Nahçıvan âlimlerinden sadece Mevlânâ Kâsım, Mevlânâ Ahmed ve
Mevlânâ Ali el-Erzincânîʼnin isimlerini saymaktadır. Eserin bir diğer
yerindeyse eş-Şirvânî, Safevîler tarafından öldürülen bazı Azerbaycan âlimlerinin isimlerini saymaktadır. Mevlânâ Azîz en-Nahçıvânî, Mevlânâ Şükrullah el-Muğânî, Mevlânâ İşmuil ve Mevlânâ Abdulhalîm el-Gencevî Safevîler
tarafından öldürülmüş âlimlerdendir. Maalesef eserde bahsedilen diğer
âlimlerin akıbetleri hakkında elimizde yeterli bilgi mevcut değildir.

38

şeklinde yazılan isim Azerbaycan Türkçesinde Evez (Əvəz) olarak telaffuz edilmektedir.
Azerbaycan Türkçesinde Garaçı, Çingene anlamında kullanılmaktadır.
40
Hüseyin eş-Şirvânî, el-Ahkâmu’d-Dîniyye, vr. 62 a.
41
Hüseyin eş-Şirvânî, el-Ahkâmu’d-Dîniyye, vr. 62 a.
42
Hüseyin eş-Şirvânî, el-Ahkâmu’d-Dîniyye, vr. 63 b.
43
Uşşakizâde İbrahim Hasip Efendi, Zeyl-i Şakâyık, TBMM Kütüphanesi Açık Erişim Koleksiyonu, no. 74-11973, 2:489.
39
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Uşşakizâde İbrahim Efendi Zeyl-i Alâî eserinde Safevîler tarafından
öldürülmüş Şeyhim Şirvânî isimli Şirvanlı bir âlimden bahsetse de kendisinin herhangi bir kitabına rastlayamadığımız için burada bahsetmedik.
Fakat Şeyhim Şirvânî de yukarıda bahsedilen Azerbaycan âlimleri ile aynı
kaderi paylaşmış Safevî istilâsının kurbanlarından biridir. Aynı şekilde
meşhur tefsirci ve sufi Baba Nimetullah Nahçıvânî Safevî baskılarından
dolayı Osmanlı Devleti’ne hicret etmiş âlimlerdendir. Fakat kendisiyle ilgili
yeni bir bilgimiz olmadığı için bahsedilmedi. Burada ilmî kişiliği öne çıkan
muhacirlerden bahsedilse de Safevîlerin baskısından dolayı Osmanlıya sığınanlar sadece âlimler değildir. Sürûrî, Şâhî, Habîbî, Halîlî, Mâtemî, Gülşenî
ve daha birçokları aynı baskılardan dolayı Osmanlıya sığınan muhâcir şairlerdir. Aynı şekilde Habîb b. Mahmud en-Nahçıvânî Safevîlerin baskısı sebebi ile Şam’a hicret etmiş Azerbaycanlı hattatlardandır. Kaynaklarda
en-Nahçıvânîʼnin Arapça, Farsça ve Türkçe bildiği, babasının Kızılbaş fitnesi
sebebiyle Suriye’ye hicret ettiği ifade edilmektedir.
Çarlık Rusyaʼsı Döneminde Hicret ve Muhâcir Âlimler
Kafkasyaʼda ikinci büyük hicret dönemi XIX. asrın başlarından itibaren bölgenin Çarlık Rusyasıʼnın işgâline uğramasıyla başlamıştır. XIX. asrın
başlarından itibaren başlayan bu hicret Sovyet işgâline kadar devâm ettiği
görülmektedir. Bu dönemde yaşanan hicret olaylarının en belirgin özelliği,
hicret edenlerin büyük çoğunluğunun sûfî olmasıdır. Aşağıda bahsedeceğimiz muhâcir âlimlerin de tamamı sûfî şeyhler ve müridlerdir. Safevîler
döneminde Azerbaycanʼda yaygın tarîkat Halvetîyye tarîkatı idi. Fakat Çarlık Rusyaʼsı döneminde Kafkasyaʼda İsmâîl eş-Şirvânî el-Kürdemîrî vâsıtası
ile Nakşibendî tarîkatı yaygınlaştı. Dolayısıyla bu dönem muhâcirlerinin
büyük ekserîsi Hâlidî-Nakşibendî müntesipleridir.
Muhâcir âlimlerle ilgili üzerinde durulması gereken bir konu da Dağıstânî
nisbesidir. XVI-XVII. asra kadar bölge âlimleri genellikle Şirvânî, Karabâğî,
el-Bâbî-Derbendî gibi nisbelerle tanınmaktaydı. Fakat XVIII. asırdan itibaren
muhâcir âlimler için Dağıstânî nisbesi kullanıldığı görülmektedir. Dağıstânî
nisbesi ile kastedilen coğrafya Kafkasya coğrafyasının tamamıdır. Şeyh
44

Kâtip Çelebi, Süllemu’l-Vusȗl İlâ Tabakâti’-Fuhȗl, thk. Mahmud Abdulkâdır Arnavut (İstanbul, İrcica, 2010), 3:372.
Vüsale Musalı, Osmanlı Tezkirelerinde Azerbaycan Şâirleri (Bakı, Nurlan, 2009), 15.
46
Muhammed Emîn b. Fazlullâh el-Muhibbî, Hulâsatu’l-Eser fî A‘yâni’l-Karni’l-Hâdî ‘Aşer (Beyrut, Dâru Sâdır, ts), 1:500.
45
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Şamilʼin Gazavâtıʼının anlatıldığı Bârikatuʼs-Suyûfiʼl-Cebeliyye eserini Azerbaycan Türkçesine çeviren Abdulhamîd eş-Şekevî, Dağıstan olarak bilinen
beldelerin şunlar olduğunu aktarmaktadır: Rusların yed-i zabtında bulunan
Dağıstan beldeleri şunlardır: Gâzikumuk, Kuralal, Tabasaran, Karahaydak,
Ahaş, Yahsay, Kabartay, Nogay, Çeçen, Çerkes, Nasiran (Nazran), Ğalğa,
Ubuh, Car, Tiflis, Şeki, Gence, Karabağ, Şirvan, Kuba, Demirkapı, Şûrâ.
Yukarda sayılan şehirler bugün Azerbaycan ve Gürcistan cumhuriyetlerinin,
Dağıstan, Çeçenistan, Karaçay-Çerkez ve Kabardin-Balkarya özerk
cumhuriyetlerinin sınırları dâhilindedir. Bu bilgiden hareketle XIX. asırda
Dağıstan isminin Kafkasyaʼnın eşanlamlısı olarak kullanıldığını söyleyebiliriz.
Çarlık Rusyaʼsı dönemi hicret hareketleri hakkında araştırma yapmak hem
zor hemde kolaydır. Araştırmanın kolaylığı, dönemin günümüze yakın olması ve elimizde bazı kaynakların bulunmasından dolayıdır. Zorluğu ise
bahsedilecek muhâcir âlimlerin geniş bir coğrafyada yaşamaları ve hicret ederken eserlerini de kendileriyle beraber götürmeleridir. XIX. asırda hicret
hareketleri genellikle Türkiye, Suriye, Suudi Arabistan, Mısır ve diğer
ülkelere yapılmıştır. Dolayısıyla muhâcir âlimlerin eserleri de bu ülkelerdeki
yazma eserler kütüphanelerinde bulunmaktadır.
Kafkasya âlimlerine ait hicret konusu ile ilgili yazılmış bazı eserler olsa da
bunlardan elimize ulaşanı Müslim el-ʻUradîʼnin el-Mesâbîhuʼl-Müslimiyye
li-Ehliʼl-İslâmiʼl-Cebeliyye isimli eserdir.48 Müellif 37 varaktan oluşan bu eserini h. 1322/1904 yılında Azerbaycan/Balaken ilinin Kateh köyünde bulunan medresede hocalık yaptığı zaman yazmıştır. el-Mesâbîhuʼl-Müslimiyye
mukaddime, dört maksat (bölüm) ve hâtimeden oluşmaktadır. Mukaddime
kısmında hicretin fazîleti, sevâbı ve çeşitlerinden bahsedilmiştir. I. maksadın
konusu kâfirlerin istilâ ettiği ve zâlimlerin zulmünün arttığı Dağıstan
diyârından İslâm Sultânıʼnın hükmettiği Osmanlıʼya hicret etmenin vâcip
olduğunu söyleyenlerin delilleri, II. maksadın konusu h. 1321/1903 yılı
itibârile Dağıstanʼdan Osmanlı Devletiʼne hicret etmenin vâcip olmadığının

47

Tâhir el-Mevlevî, Kafkasya Mücâhidi Şeyh Şamil’in Gazavâtı (Dâru’l-Hilâfe, Matbaa-i Âmidî, 1333/1915), 214-215.
El-‘Uradî bu eserinde Şeyh Şamil’in kadısı Murtaza Ali el-‘Uradî’ye ait Mulzimu’l-Hicra min Dâri’l-Fecera isimli bir risâleden bahsetmektedir. Bk.
Müslim el-‘Uradî, el-Mesâbihu’l-Müslimiyye li-Ehli’l-İslâmi’l-Cebeliyye, Abdülkerim el-Henûhî Özel Koleksiyonu, vr. 5b.
49
el-‘Uradî, el-Mesâbihu’l-Müslimiyye, vr. 1a, 3a, 7b.
48
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delilleri, III. maksadın konusu kâfirlerle dostluk etmenin ve ihtilâtın câiz olmadığının beyânı, IV. maksadın konusu iyiliği emir, kötülüğü ise yasaklamanın ve bunun şartlarının açıklanması, hâtimenin konusu ise müellifin
yaşadığı dönemde halktan sık sık duyulan, küfür ve dinden çıkmayı gerektiren sözlerin beyânı hakkındadır.
Özetle söylemek gerekirse Müslim el-ʻUradî, Kafkasya halklarının hicretine
sıcak bakmamış, eğer hicret edilirse Kafkasyaʼnın Dâruʼl-Harbʼe dönüşeceğini ve bunun da haram olduğunu ifâde etmektedir. el-ʻUradî, Rus
padişahının yönetimi altında yaşasalar da Rusların kendilerini namaz, ezan,
hac, zekat gibi İslâmʼın şeâiri olan işleri yapmalarına engel olmadıklarını,
Kafkasyaʼda çok sayıda sûfî, şeyh ve ilim tâlibi olduğunu, sûfîlerin cehrî zikir
yapmalarına, öğrencilerin de evlerde ve mescitlerde eğitim almalarına her
hangi bir engel bulunmadığına dikkat çekmektedir. Müslim el-ʻUradî,
Kafkasyaʼnın müslüman halkının hicret etmesi durumunda ecdâdın bıraktığı
vakıfların ortadan kaldırılacağını, mescitlerin, medreselerin, ribatların ve
müslümanların kabirlerinin Ruslarʼın ve münâfıkların atlarının tırnakları altında çiğneneceğine dikkat çekmekte ve hicret konusuna sıcak bakmamaktadır.
Abdulhamîd eş-Şirvânî
Tam ismi Abdulhamîd b. Hüseyin Ali eş-Şâfiî eş-Şirvânî el-Elvendîʼdir.
Doğum târihi hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Bazı kaynaklarda kendisine Dağıstânî nisbesi de izâfe edilmiştir. Bu nisbeden hareketle Abdulhamîd eş-Şirvânîʼnin günümüz Dağıstan sınırları içerisinde bir
köyden olduğu iddiâ edilmekteydi. Fakat Azerbaycanʼda bulunan Mirsaik
Yahyayev Özel Arşivinde bulunan bir icâzetname ve Suudi Arabistanda bulunan Melik Suud Kütüphânesindeki bir yazma eser bu iddiâları yalanamaktadır. Bahsedilen icâzetnâmede eş-Şirvânîʼnin nisbesi eş-Şirvânî el-Elbendî
olarak verilmiştir. Bahsedilen ikinci belge Abdulhamîd eş-Şirvânîʼnin kendisinin istinsâh ettiği Cemʻuʼl-Cevâmiʻ eseridir. Eserin sonunda müellif nis-

50

el-‘Uradî, el-Mesâbihu’l-Müslimiyye, vr. 10 b-11 a.
Tâcuddîn es-Sübkî, Cem‘u’l-Cevâmi‘, Mektebetu Câmiati’l-Melik Suud, no. 216/1 CT.
52
es-Sübkî, Cem‘u’l-Cevâmi‘, vr. 42 b.
51
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besini el-Elvendî olarak vermiştir. Elvend veya Elbend olarak isimlendirilen
köy bugün Azerbaycan/Zerdab iline bağlıdır. Zerdab ili Şirvan bölgesinin
güneyinde yer alan şehirlerden biridir. Dolayısıyla Abdulhamîd eşŞirvânîʼnin bugünkü Dağıstanʼla her hangi bir bağı bulunmamaktadır.
Bahsedilen yazma el-Elvendî tarafından Mısırʼda istinsâh edilmiş ve târih
olarak 124 yazılmıştır. Bu târihi h. 1240/1825 olarak kabul edersek 1301/1884
yılında vefât etmiş el-Elvendîʼnin 1800ʼlü yılların başında doğduğunu tahmîn
edebiliriz. 52

53
54

Hüseyin b. Ali el-Kâşifî, Raşahâtu ‘Ayni’l-Hayât, trc. Muhammed Murâd el-Kazânî, (Beyrut, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1971), 516.
Abdulhamîd eş-Şirvânî, Tuhfetu’l-Muhtâc bi-Şerhi’l-Minhâc (Mısır, Matbaatu Mustafa Muhammed, ts).
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El-Elvendîʼnin biyografisi ile ilgili bilgi veren öğrencilerinden Muhammed
Murâd el-Kazânî, onun önce Şirvanʼda, daha sonra İstanbul ve Mısırʼda
Mustafa el-Vedenî ve İbrahim el-Bâcûrî gibi âlimlerin yanında eğitim
gördüğünü kaydeder. Daha sonra Abdulhâmid eş-Şirvânî Mekkeʼye yerleşmiş ve vefâtına kadar burada yaşamıştır. Nakşibendî şeyhi olan Abdulhamîd eş-Şirvânîʼnin tarîkat şeyhi Ahmed Saîd en-Nakşibendîʼdir.53
Abdulhamîd eş-Şirvânîʼnin bilinen tek eseri Havâşî Tuhfetiʼl-Muhtâc bi-Şerhiʼl-Minhâc isimli eserdir. Bunun yanısıra müellif hem Kafkasya kökenli
hemde diğer devletlerden olan çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir. Cafer elKubâvî, Sultan b. Hâşim ed-Dağıstânî, Abdulkerîm b. Hamza ed-Derbendî
ve diğerleri Abdulhamîd eş-Şirvânîʼden icâzet almış öğrencilerdir.53
26 Zilhicce 1301/17 Ekim 1884 yılında Mekkeʼde vefât eden Abdulhâmîd eşŞirvânî, Muallâ kabristanlığında Hz. Hatîce vâlidemizin kubbesi önüne
defnedilmiştir. Eş-Şirvânîʼnin vefâtı üzerine el-Kazânî mersiye kaleme
almıştır.
Ahmed b. Muhammed Şihâbuddîn ed-Dağıstânî el-Ağdâşî el-Ağcayazî
el-Muhâcir
Hakkında neredeyse hiç araştırma bulunmayan Azerbaycanlı Nakşî şeyhlerdendir. Zirikli el-Aʻlâm eserinde Ahmed el-Ağdâşîʼnin babasının adını
Muhammed olarak vermiş ve Mekkeʼye ilk hicret edenin babası Muhammed
olduğunu söylemektedir. Kral Suud Kütüphânesinde bulunan bir
icâzetnâmede Seyyid Bişr (veya Beşir) b. Seyyid Ahmed el-Muhâcir olarak
yazılmıştır. Bişr b. Ahmedʼe icâzet veren âlimler sırayla Abdulganî
Hâlisekarızâde en-Nuhavî, İbrahim Halîl eş-Şirvânî en-Nuhavî, Abdullah
en-Nuhavî el-Kışlâkî, Abdulcelîl eş-Şirvânî el-Medenî el-Muhâcir, Abdullah
el-Halhâlî en-Nuhavî ve Ali eş-Şirvânîʼdir. Hâlisekarızâde bahsedilen
icâzetnâmeyi 1278/1862 yılında kaleme almıştır. Dolayısıyla bu tarihte
Ahmed el-Ağdâşîʼnin Azerbaycanʼda olduğu muhtemeldir. Bu silsilede ismi
zikredilen yer isimlerinin tamamı Azerbaycan şehir ve köyleridir. Bu bilgilerden hareketle bahsedilen şahsın Ahmed el-Ağdâşîʼnin oğlu olduğunu
55

Abdullah b. Abdurrahmân el-Muallemî, A‘lâmu’l-Mekkiyyîn (Mekke, Müessesetü’l-Furkân, 1421/2000), 1: 420.
el-Kâşifî, Raşahâtu ‘Ayni’l-Hayât, 518.
57
Ziriklî, el-A‘lâm, 1:247.
58
Abdulgani b. Muhammed Hâlisekarızade, el-İcâze, Mektebetu Câmiati’l-Melik Suud, no. 378/2 AK, vr. 1a.
56
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söyleyebiliriz. Ahmed el-Ağdâşîʼnin ailesi hakkında elimizde bulunan bilgiler bunlarla sınırlıdır.
Müellifin

nisbesine

gelince

konuyla

ilgili

yine

Suudi Arabistan

kütüphânelerinden bulduğumuz iki yazma eser mevcuttur. Bunlardan birincisi Medîne-i Münevvereʼde bulunan ve Ahmed el-Ağdâşîʼnin yazdığı
icâzetnâmedir. İcâzetnâme Abdurrahmân b. Abdullah el-Harpûtîʼye verilmiştir. Bu belge bize el-Ağdâşîʼnin nisbesini öğrettiği gibi icâzet aldığı âlimlerin isimlerini de öğretmektedir. İcâzetnâmede el-Ağdâşîʼnin ders aldığı
âlimlerin isimleri sırayla şunlardır: Abdullah el-Âmidî el-Kumlâkî, Kâzım
59
60

Ahmed el-Muhâcir, , İcâze, Mektebetu’l-Câmiatu’l-İslâmiyye fi’l-Medîneti’l-Münevvereno. 1248, vr. 28 a.
el-Muhâcir, İcâze, vr. 31 a.
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Efendi el-Kutkaşînî, Ali Efendi eş-Şirvânî, Abdulkerîm Efendi en-Nuhavî,
Ali eş-Şirvânî ve Muhammed el-Hâdimî. Azerbaycanʼın hem Ağdaş hem de
Oğuz ilinde Kumlak isminde köy bulunmaktadır. Kutkaşin ise bugün Kabele
(Qәbәlә) olarak isimlendirilmiş yine Azerbaycanʼda bulunan bir ilin ismidir.
Bu icâzetnâmeden Ahmed el-Ağdâşîʼnin eğitiminin büyük bir kısmını Azerbaycanʼda aldığını öğreniyoruz.
İcâzetnâmenin son kısmında Ahmed el-Ağdâşî nisbesini aşağıdaki gibi
yazmıştır: Ahmed el-Hâc el-Muhâcir ed-Dağıstânî veʼl-Mekkî memleketen
veʼl-Hüseynî neseben veʼl-Hanefî mezheben, veʼn-Nakşibendî tarîkaten, veʼlMüceddidî inâbeten veʼl-Hâlidî meşreben.
Ahmed el-Ağdâşîʼnin nisbesiyle ilgili ikinci belge Kral Suud Üniversitesi
Kütüphânesinde bulunmaktadır. Abdurrahmân el-Kuzberî isimli bir
şahsa ait sebtʼin son sayfalarının birinin köşesinde şöyle bir not
Bu nispeten elyazılmıştır:
Ağdâşîʼnin kesin olarak Azerbaycan’ın Ağdaş ilinin Ağcayazı köyünden
olduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır.
Aʻlâmuʼl-Mekkiyyîn eserinde el-Ağdâşîʼnin memleketindeki hocalardan
eğitim gördüğü, daha sonra Mekkeʼye hicret ettiği ifâde edilmektedir ki bu
da yukarıdaki bilgileri tasdîk etmektedir. Aynı eserde el-Ağdâşî hakkında
biraz daha deyat verilmiştir. Buna göre el-Ağdâşî, Mekkeʼde Süleymâniyye
Medresesiʼnde hocalık yapmış ve kendisinden Abdulkerîm ed-Dağıstânî ve
Câfer ed-Dağıstânî ders almışlardır. Eserde el-Ağdâşîʼnin vefat tarihi olarak
1295/1878 olarak vermektedir. Aynı eserde el-Ağdâşîʼnin telîfi olan üç
kitabın ismi bulunmaktadır. Bu eserlerin ismi Tefsîruʼl-Kurâniʼl-Kerîm, Şerh
ʻalâ Sahîhiʼl-Buhârî ve Mübeyyinu Âdâbi Tilâvetiʼl-Kurânʼdır.62 el-Ağdâşîʼnin
ilk iki eseri hakkında başka hiçbir kaynakta bilgi bulunmamaktadır. Fakat
Zirikliʼnin naklettiğine göre Mübeyyinu Âdâbi Tilâvetiʼl-Kurân otuz varaktan oluşmakta ve Zâhiriyye Kütüphânesinde bulunmaktadır. Malesef
Suriyeʼdeki mevcut şartlardan dolayı bu eseri görme imkânımız olmadı.
Ahmed el-Ağdâşîʼnin müstakil eser telîfiyle beraber müstensix yönü de bu-

61
62

Muhammed b. Abdurrahmân, Sebtu’l-Kuzberi, Mektebetu Câmiati’l-Melik Suud, no. 1589, vr. 16b.
el-Muallimî, A‘lâmu’l-Mekkiyyîn, 419.
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lunmaktadır. Yine Kral Suud Üniversitesi Kütüphânesinde bulunan AliyyuʼlKârîʼnin kırâat ilmiyle ilgili yazdığı et-Tecrîd fî İʻrâbi Kelimetiʼt-Tevhîd

risâlesi el-Ağdâşî tarafından istinsâh edilmiştir. el-Ağdâşî bahsedilen risâleyi
ketebe kısmındaki bilgiye göre 1249/1834 yılında Mekkeʼde istinsâh etmiştir.
Aynı kütüphânede bulunan bir diğer risâle el-Ağdâşîʼnin öğrencisi Cafer edDağıstânî tarafından şeyhi Ahmed el-Ağdâşîʼye hediye etmek için istinsâh
edilmiştir. Bahsi geçen Cafer ed-Dağıstânî de Azerbaycanʼın muhâcir âlim-
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lerindendir. Kendisi hem Ahmed el-Ağdâşîʼden hem de Abdulhamîd eşŞirvânîʼden ders ve icâzet almıştır. Abdulhamîd eş-Şirvânîʼnin nisbesi kısmında paylaşılan icâzetnâmeden anlaşıldığına göre Cafer Efendi,
Azerbaycanın Kuba ilindendir.

Hümâyi-Әrş isimli eserde Nakşibendî şeyhi İsmâîl Sirâceddîn eş-Şirvânîʼnin
oğlu Sadrazam Şirvânizâde Mehmed Rüşdü Paşa Tâifʼte iken mukarrabînden
ve muhterem muhaddislerden Dağıstânî Hacı Ahmed Efendiʼyi yirmi hâfızla
yanına çağırdığı bilgisi bulunmaktadır. Bu ifâdelerden hareketle Ahmed elMuhâcirʼin İsmâîl eş-Şirvânîʼnin halîfelerinden olduğunu düşünüyoruz. 66
Tarîkat şeyhi, hadîs âlimi, tefsîrci ve kırâat âlimi olan Ahmed el-Ağdâşî
hakkında bildiklerimiz ve elimizde olan belge ve yazma eser yukarıda paylaşılanlarla sınırlıdır. Şimdiye kadar el-Ağdâşî hakkında bulunan yazmaların
tamamı Suudi Arabistan kütüphânelerinden bulunmuştur. Fakat zannımızca
kendi köyü olan Ağdaş ilinin Ağcayazı köyünde yapılacak araştırmalar elAğdâşî hakkında daha fazla bilgi sâibi olmamıza yardımcı olacaktır.
Abdulazîz en-Nakşibendî el-Ağdâşî
Nisbesinden Azerbaycanʼın Ağdaş ilinden olduğu belli olan Abdulazîz elAğdâşîʼnin hayatı hakkında elimizde malesef yeterli bilgi bulunmamaktadır.
el-Ağdâşîʼnin elimizde bulunan tek eseri Tuhfetuʼl-Uhvân li-Tecvîdiʼl-Kurân
isimli eseridir. Müellif eserin giriş kısmında nisbesini en-Nakşibendî elAğdâşî olarak vermiştir. Yine müellif ismini zikretmediği şeyhinin kendisini
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ikinci defa irşâd için Hicazʼdan Anadoluʼya gönderdiğini söylemektedir.
Müellif şeyhinin isminden Muhammed el-Merzûkî olarak bahsetmektedir.67
Tuhfetuʼl-İhvân risâlesinin sonunda şöyle bir not bulunmaktadır: Müellif
hazretlerinin mürîd-i muhlislerinden ve Mahfel-i Şeriyyât ketebesinden Trabzonî Ali Nefi Efendinin hıtâm-ı tabʻa bulduğu târihleridir. Buradan Trabzonlu Ali Nefi isimli bir şahsın müellifin müridlerinden olduğu
anlaşılmaktadır. Fakat bahsedilen Ali Nefi Efendinin hayatı hakkında da
hiçbir bilgiye rastlayamadık.
Abbas Fevzi Dağıstânî
1241/1826 yılında Azerbaycanʼın Kuba ilinde doğmuştur. Abbas Fevzi Efendinin Azerbaycanʼda kimlerden eğitim aldığı ve hangi şartlar altında Osman-

66

Mirzade Mustafa Fahreddin Ağabali, Hümayi-Ərş (Bakı, Nurlar, 2015), 103.
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lıʼya hicret ettiği hakkında hiçbir bilgiye rastlanamadı. Müellifin hayatı
hakkında bilgi veren Sadık Albayrakʼın belirttiğine göre Abbas Fevzi 1 Temmuz 1287ʼde Fâtih Câmiine Dersiâm olarak tayin edilmiştir. Yine Albayrakʼın
verdiği bilgilere göre 1315ʼte Meclis-i Maârif âzâlığına, 1316ʼda Halep
Mevlevîyeti görevlerinde bulunmuştur. Bazı farklı görevlerde de bulunan
Abbas Fevzi 1325 yılında emekliye ayrılmıştır. Abbas Fevziʼnin vefât târihi 8
Kanunievvel 1328/21 Aralık 1912ʼdir.69
Abbas Fevzî Dağıstânî eserlerinde nisbesini el-İstanbûlî el-Kubâvî edDağıstânî olarak vermektedir. Babasının adından ve nisbesinden ise

67

Abdulazîz en-Nakşibendî el-Ağdâşî, Tuhfetu’l-İhvân li-Tecvîdi’l-Kurân (İstanbul, Hâc Muharrem Efendi Bosnevî Matbaası, 1280/1864), 2.
El-Ağdâşî, Tuhfetu’l-İhvân, 31.
69
Sadık Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması (İlmiye Ricâlinin Terâcim-i Ahvâli), (İstanbul, Medrese Yayınevi, 1980), 1:1.
70
Abbas Fevzi Dağıstânî, el-Âsâru’l-Ceyyidetu’l-Fevziyye (İstanbul, Hacı Hüseyin Efendi Matbaası, 1321/1904), 13.
68
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Muhammed el-Kazânî ed-Dağıstânî olarak bahsetmektedir. Müellif
babasının doğum yeri olarak Tataristanʼın başkenti Kazanʼı göstermektedir.
Dolayısıyla kendisi muhtemelen Azerbaycanʼa göç etmiş Kazan Tatarlarındandır. Fakat bu konuda malesef başka hiçbir detaya rastlayamadık.
Abbas Fevzi Dağıstânîʼnin elimizde bulunan üç eseri vardır. Bu eserlerin her
üçü Arap Edebîyâtı ile ilgilidir. Müellifin birinci risâlesinin ismi elHediyyetüʼl-Medeniyyeʼdir. Tahmîs tarzında kaleme alınmış risâle beş fasıldan oluşmaktadır. Esmâ-i Hüsnâ, Hz. Peygamberʼın ve evlatlarının, dört
halîfenin ve aşere-i mübeşşerenin isimlerinden bahsetmektedir. Abbas Fevziʼnin ikinci eseri duâ ve münâcât kasîdelerinden oluşmaktadır. İsmi elÂsâruʼl-Ceyyidetuʼl-Fevziyye olan eser el-Hediyyetüʼl-Medeniyye ile aynı
mecmua içerisinde basılmıştır. Müellifin üçüncü eseri ise Enîsuʼl-Vahde Tahmîsuʼl-Bürdeʼdir. Eserin sonunda Mısır Müftüsü Hüseyin Feyzi Efendinin
takrîzi bulunmaktadır.
Halil Hamdi Dağıstânî
Nakşibendî şeyhi Hacı Yahyâ Efendi el-Kutkaşînîʼnin oğludur. Kaynaklarda
doğum ve vefât târihine rastlanamadı. Babası Yahyâ Efendi, günümüzde Kabele (Qәbәlә) olarak isimlendirilen Azerbaycanʼın Kutkaşın ilindendir. Halil
Hamdiʼnin eserlerinde verdiği bilgilerden, kendisinin ve dedelerinin
Kafkasyaʼda yönetici kesiminden olduğu anlaşılmaktadır. İrşâduʼr-Râğıbîn
eserinin giriş kısmında müellif kırk yıl Osmanlı Devletiʼnin hizmetinde
olduğunu, dedelerinin de Sultan Ahmed Han ve Sultan Mustafa Hanʼın
hizmetlerinde bulunduklarını ve iltifâtlarına nâil olduklarını zikretmektedir.
Müellifin eğitim hayâtıyla ilgili bilgimiz bulunmamaktadır. Tarikât şeyhinin
ise babası olduğunu kendisi ifâde etmektedir.
Halil Hamdi Dağıstânîʼnin yazma ve taşbaskı halinde dört eserinin olduğu

71

Dağıstânî, el-Hediyyetü’l-Medeniyye (İstanbul, Hacı Hüseyin Efendi Matbaası, 1321/1904), 1.
Eserin ismi iç kapakta el-Âsâru’l-Cedîdetu’l-Fevziyye olarak yazılmıştır.
73
Abbas Fevzi Dağıstânî, Enîsu’l-Vahde Tahmîsu’l-Bürde (İstanbul, Ahmed Efendi Matbaası, 1300/1883), 38.
74
Halil Hamdi Dağıstânî, İrşâdu’r-Râğıbîn (Der Saâdet, Mahmud Bey Matbaası, 1307/1890), 3.
75
Halil Hamdi Dağıstânî, İsti‘mâlu’l-Mürîdîn ve Îkâzu’t-Tâlibîn (Mısır, el-Matbaatu’-Behiyye, 1300/1883), 8.
76
Halil Hamdi Dağıstânî, Selasu Reşehat Min Ma’rifeti’n-Nefs, Suleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, no: 2391.
77
Halil Hamdi Dağıstânî, er-Risaletu’l-Munazzame Fi Fedaili Mekketi’l-Muazzama, Millet Ktp., Ali Emiri-Arabi, no: 2234.
72
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bilinmektedir. İrşâduʼr-Râğıbîn, İstiʻmâluʼl-Mürîdîn ve Îkâzuʼt-Tâlibîn
risâleleri matbu, Selasu Reşehat Min Ma’rifeti’n-Nefs, er-Risaletu’l-Munazzame Fi Fedaili Mekketi’l-Muazzama ise müellifin yazma halinde olan eserleridir.
Azerbaycan’dan hicret ederek Mekke-i Mükerremeʼde mücavir hayatı
yaşayan Halil Hamdi Dağıstânî ve babası Şeyh Yahyâ Dağıstânîʼnin Kafkasya
ile bağlantılarını muhacerette de devam ettirdiklerini Ahmed Niyazov Özel
Arşivinde bulunan bir mektuptan öğrenmekteyiz. Muhammed b. Osman elKikanî isimli şahsın Yahyâ Efendiʼye yazdığı mektupta Halil Hamdi
Dağıstânîʼden “O yüce Hazretin halifesi, benzersiz inci, fakirlerin sığınağı,
zayıfların korunağı Hacı Halil Bey” şeklinde bahsedilmektedir. Maalesef
bahsedilen şahısların Kafkasya ile bağlantıları hakkında elimizde bundan
başka bir belge bulunmamaktadır.
İsa Dağıstânî
Hayatı hakkında yeterli bilgimiz bulunmayan Nakşibendî şeyhi İsa
Dağıstânîʼnin ismini müritlerinden Muhammed Nuri el-Ankarâvîzâde
Niksârîʼnin istinsah ettiği Misbâhuʼl-Mürîdîn isimli Arapça eserden öğreniyoruz. H. 1304/1887 yılında istinsah edilmiş eserin ketebe kısmında yer alan
bilgiye göre İsa Dağıstânîʼnin nisbesi şöyledir: Seyyid eş-Şerîf Hacı İsa
Dağıstânî b. Seyyid eş-Şerîf en-Nakîb Seyyid Muhammed Nebi b. Sultan
Seyyid Şâh. Yine ketebe kaydındaki bilgiye göre İsa Dağıstânî, Şirvan
nahiyesinin Kuba vilâyetinin Âb-ı Ferûceste köyündendir. Kuba şehri Azerbaycan’ın kuzeyinde bulunmaktadır. Âb-ı Ferûceste olarak bahsedilen köye
bugün Afurca denilmektedir. Bu köy halkının tamamı Hz. Peygamberin
soyundan gelmektedir. Elnur Efendiyev Özel Arşivinde bulunan şecerede
Âb-ı Ferûceste köyü halkının tamamının ʻSeyyidʼ olduklarına dair Dağıstan,
Kuba, Şeki ve Şirvan halkının şâhitlik ettikleri yazılmıştır. Fakat bahsedilen
şecerede Seyyid İsa’nın adı geçmemekte, kabri de Azerbaycan’da bulunmamaktadır. Bunun sebebi hicretten başkası değildir. Müstensihin ﻩرمع ﻩللا لوط
(Allah ömrünü uzatsın) ifâdesinden hareketle 1887 yılında İsâ Dağıstânîʼnin
hayatta olduğunu söyleyebiliriz.
Misbâhuʼl-Mürîdîn eserinin sonunda Muhammed Diyallıʼya ait Nakşibendî
tarîkatının silsilesini anlatan Türkçe bir kasîde bulunmaktadır. Diyallı bu
kasîdede İsâ Dağıstânîʼnin İsmâil Şirvânîʼnin halîfelerinden Abdurrahmân
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eş-Şirvânîʼnin halîfelerinden olduğunu söylemektedir.
Sonuç
Hz. Ömer’in halifeliği döneminde fethedilen Kuzey Azerbaycan, bölgeye
yerleşen ashâb ve tâbiûnun çabalarıyla önemli bir ilim merkezi hâline
gelmişti. İlk dönem biyografi kitaplarına baktığımız zaman Berdeî, Gencevî,
Arrânî, Şirvânî ve diğer Kuzey Azerbaycan kökenli âlim biyografilerini
görmemiz mümkündür. Fakat tarihin çeşitli dönemlerinde büyük yıkımlara
maruz kalan bölgede ilmî hayat kırılmalar yaşamıştır. Bu kırılmaların en
önemlileri Moğol saldırıları, Safevî dönemi ve Rus istilâsıdır. Muhtemelen
Moğol saldırılarının yıkıcı gücünden dolayı o dönem hakkında elimizde
fazla kaynak bulunmamaktadır.
Konumuz olan Kuzey Azerbaycan’da hicret iki başlık altında incelenebilir.
Azerbaycan’da ilk hicret hareketleri bölgenin Safevîlerin eline geçmesi ile
78

İsâ Dağıstânî, Misbâhu’l-Mürîdîn, İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Yazmaları, no. O.E. 115, vr. 28 b.
Diyallı, Azerbaycan’ın İsmayıllı İli’nde bulunan bir köydür. Muhammed Diyallı’nın ismine başka kaynaklarda rastlanamadı.
80
İsâ Dağıstânî, Misbâhu’l-Mürîdîn, vr. 30 a.
79
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başlamıştır. Safevîlerin şiîleştirme siyasetine karşı çıkan bölge âlimlerinin Osmanlı ve Kuzey Kafkasya bölgelerine göç ettikleri görülmektedir. Bu
dönemde Safevîler’e karşı çıkan birçok Azerbaycan âliminin öldürüldüğü
de kaynaklarca ifade edilmektedir. Bu dönemde Azerbaycan’da hicret,
Safevîlerin zayıflamasına ve güçlenmesine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Fakat Safevî devletinin yıkılışına kadar Azerbaycan’dan beyin
göçünün devam ettiği görülür. Safevîlerin sebep olduğu hicret Kuzey Azerbaycan’ın ilmî ve kültürel hayatında onarılmaz izler bırakmış, tüm İslâm
dünyasında tanınan çok sayıda önemli âlimin bölgeden hicret etmesine
sebep olmuştur. Yine bu dönemden itibaren farklı İslâm ülkelerinden gelen
âlim ve talebelerin meskeni olan Şirvan ve Karabağ medreselerinin artık bu
işlevlerini istisnalar dışında kaybettiği görülür. Bu istisnalardan biri
günümüzde Azerbaycan’ın Oğuz iline bağlı Haçmaz köyündeki medresedir.
Bu medresede Recep Efendi Erzenrûmîʼnin (Erzurûmî) 1205/1791 yılında
eğitim faaliyetiyle meşgul olduğunu bir yazma eserin ketebe kısmından
öğrendik. Bu el yazma bize Osmanlı Devleti ve Kuzey Azerbaycan arasında
karşılıklı eğitim-öğretim faaliyetlerinin aslında hiçbir zaman tamamen kesintiye uğramadığını gösteren bir belgedir.
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Kuzey Azerbaycan’da yaşanan ikinci hicret dalgası XIX. Asrın başlarından
itibaren bölgenin Çarlık Rusyasıʼnın işgaline uğramasıyla başlamıştır. Bu
dönemde yaşanan hicret Safevîʼler döneminde yaşanan hicretten birkaç yönden farklılık göstermektedir. Bunlardan birincisi Çarlık Rusya’sı döneminde
yaşanan hicretin toplumsal göçe dönüşmesidir. Yani bu dönemde hicret eden
sadece âlimler olmamış bilakis halk tabakası da bu hicrete katılmıştır. Yine
bu dönemde hicret, fıkhî boyutlarıyla da ele alınmış, birçok âlim hicretin
vacip olmadığına hükmetmiştir. Bu hükmün arkasında hicretin bölgedeki
Müslüman halka, ilmî, kültürel ve ekonomiye vurduğu zararlar bulunmaktadır. Çarlık Rusya’sı döneminde yaşanan hicreti Safevîʼler dönemindeki hicretten ayıran başka bir konu, Rusların bölge halkının dinî hayatına ve ilmî
çalışmalarına müdahale etmemesidir. Yani bu dönemde Safevîʼler zamanındaki gibi zorla mezhep değiştirme uygulaması yaşanmamıştır. Ruslar sadece
etnik azınlıkların olduğu bölgelerde Hıristiyanlaştırma siyaseti uygulamaya
çalışsalar da bu siyasetleri bölge halkının şiddetli tepkisine sebep olmuş ve
bazen isyana dönüşmüştür. Bu yüzden Rusların bu politikaları başarısızlığa
uğramıştır.
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Hicret sebebiyle birçok Azerbaycan âliminin hayatı ve eserleri unutulmuş,
bazı âlimlerin ise nispetlerinde hatalar yapılmıştır. Bu çalışmada çeşitli
dönemlerde Azerbaycan’dan hicret etmiş bazı âlimlerin hayatları, eserleri ve
nispetleri hakkında çoğunlukla yazma eserlerden hareketle bilgiler verilmeğe çalışılmıştır. Bu elyazmaların çeşitli ülke kütüphanelerinde ve özel
arşivlerde bulunması konuyu zorlaştıran ana sebeplerden biridir. Makale,
iki yıllık bir araştırma sonucunda yazılmışsa da konuyla ilgili araştırmalar
yine devam etmektedir. Konunun genişliği sebebi ile bu çalışma sadece Arapça eserleri olan bazı âlimlerin biyografileri ile sınırlandırılmış, Türkçe ve
Farsça eser sâhibi muhâcir âlimlerin biyografilerine değinilmemiştir.
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İslam’da Karı-Koca Hakları (el-Mîzân Örneğinde)
Murad Aghayev
Marina Mussa
Özet: Aile, toplumun temelini oluşturan en büyük ana etkendir. Bu sebepten ister monoteist
dinlerde (tek Tanrılı), isterse de politeist dinlerde (çok Tanrılı) birçok farklılıkların olmasına rağmen aile yüce kurum kabul edilmiştir. Ailenin ilk oluşumu, bağımsız bireylerin: karı ve kocanın
evlenmesiyle oluşur. İslam aile kurumunda hem erkeğin hem de kadının özel hukukları olduğu
gibi, karşılıklı uymaları gereken vazife ve görevleri de vardır. Maalesef günümüzde aile kurumunun çekirdeğini oluşturan bireyler dönemin şartlarından olumsuz etkilemiş, bu da aileni
temelinden sarsacak sıkıntıları beraberinde getirmiştir. İslam’ın aile kurumuyla ilgili getirdiği
uygulamaları bilmemiz, ailede oluşacak sıkıntılara karşı önceden ciddi önlemler almamıza ve
mevcut problemlerin giderilmesinde bize yardımcı olacaktır. Bu bakımdan İslam’ın aile kurumuna
ve bireylerine: anne-babaya (veya karı-koca), çocuklara verdiği değer yücedir.
Makalemiz iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Kur’an-ı Kerim’de karı-koca kavramı,
İslam öncesi farklı din ve toplumların aile yapısı hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde karıkoca haklarıyla ilgili Kur’an’da yer alan bazı ayetlerin tefsirine yer verilmiş, Tabâtabâî’nin bu
konudaki farklı görüşleri araştırmaya tabi tutulmuştur.
Anahtar Kelimeler: İslam, Tabâtabâî, el-Mîzân, Karı-Koca, Haklar

Giriş
Aile kurumu: anne-baba (karı-koca) ve çocuklardan oluşmaktadır. Ailenin
ne zaman ortaya çıktığı bilinmemektedir. Aile kurumu, içerisinde yer aldığı
toplumlara ve bağlı olduğu dini sistemlere göre farklılık arz etmektedir. İnsanlık tarihi kadar eskiye dayanan ailenin tarihi süreç içerisinde nasıl
teşekkül ettiğini bilmemiz, aile kurumunu, onu oluşturan bireyleri ve bu
bireyler arasında sık dokunmuş ilişkileri kavramada bize yardımcı olacaktır.
Bu zaman kültürel, ekonomik, sosyal ve psikolojik etkenler sonucu değişen
aile kurumu daha iyi anlaşılacaktır.
Basit anlamda ifade etmek gerekirse aile, kadın ve erkeğin birlikte yaşamak
için karar almalarıyla başlamaktadır. Bu kararı alan erkek ve kadın, ailenin
oluşması için ilk adımı atmaktadırlar. Hemen hemen her yerde aile hayatı
mukaddes bilinmekte, aile bağları merhamet ve anlayışa dayanmakta,
toplumun hoş görmediği zinadan kaçınılmaktadır.
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XX. yüzyılın başlamasıyla dünyanın seyri farklı yöne doğru kaymıştır. Bu
asırda insanlık tarihinin şahit olduğu büyük savaş ve katliamlar, onları takip
eden ekonomik krizler aile kurumunu etkilemiştir. Ailede, karı-koca arasındaki anlaşmazlıklardan, kadının toplum içerisindeki sözde düşük mevkiinden yararlanan bazı fikirsel gruplar, kadın ve erkek haklarını savunmak
adıyla birbirine zıt kutuplarda birleşmişlerdir. Kadın hakları savunucuları
diye tanımlayacağımız “feminist”ler ve erkek hakları savunucuları olarak
nitelendireceğimiz “anti-feminist”ler savundukları aşırı görüşleriyle büyük
taraftar desteği kazanmışlardır. Her ne kadar bu gruplar insanlar arasında
kabul görse de aslında, aile kurumunu zedelemektedir. Çünkü bu düşünce
sistemlerini benimseyen evli çiftler arasında zamanla uyuşmazlıklar yaranmaya başlayacaktır. Problemlerin her geçen gün büyümesi “son çare yolu”boşanmaya başvurmakla sonuçlanacaktır. Sonuçta aile kurumu temelinden
sarsılacak ve gevşeyen bağlar kopmaya başlayacaktır. Belki de boşanmaya
karar vermiş karı-koca kendilerine göre haklı olabilirler. Ancak mesele bir
de çocuklar açısından düşünülünce boşanmanın ne kadar can alıcı olduğu
fark edilecektir. Çünkü boşanma sonucunda çocukların normal psikolojik ortamda yetişmeleri sonlandırılır. Bu, çocukları hedef almış acımasız bir
saldırıdır.
Bu veya benzeri problemler göz önünde bulundurulduğunda, son hak din
İslam’ın aile kurumuyla ilgili getirmiş olduğu yenilikler ve reformların ne
kadar önemli olduğu bir daha görülmektedir. Çünkü İslam’a göre aile kurumu yücedir. İslam aile kurumu, diğer din ve toplumların aile kurumundan
seçilmektedir. İslam’a göre ailenin kendisine özgün statüsü vardır ve bireyler
bazı kurallara uymakla mükelleftir. Ayrıca karı-kocanın karşılıklı uymaları
gereken kurallar olduğu gibi, erkeklere ve kadınlara ait temel hak ve hukuklar vardır. İslam kadını asla küçümsememiş, aksine elinden alınmış tüm yetkileri geri iade edilmiştir. Bu nedenle karı-koca haklarının bilinmesi bireylerin
mutlu birliktelik geçirmelerine ortam hazırlayacaktır.
Kur’an-ı Kerim’de Karı-Koca Kavramı
Kur’an-ı Kerim’de koca ve karıyı ifade edecek birkaç ifade tarzı kullanılmıştır. Bunlardan ilki ve her kesçe kullanılanı “zevce”dir. “Zevc” kelimesi sözlükte “eş”, “tür”, “çift” gibi anlamlara gelmektedir. “Fert”
kelimesinin mukabili kabul edeceğimiz “zevc” kelimesi kadın ve erkeği ayrı
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ayrılıkta ifade ettiği gibi, terlik, mest, ayakkabı gibi birbirini tamamlayan
eşyaları da ifade etmektedir. Bu kelime Türkçedeki “eş” sözünün karşılığıdır.
Râğıb el-İsfahânî eserinde “zevc” kelimesini şöyle açıklamıştır:
“Benzer veya zıt olan, ancak aralarında iktiran bulunan şeylere delalet eder”
(İsfahânî, 1970, 316).
Kur’an-ı Kerim’de karı-kocayı ifade eden “zevc” ve “zevce” kelimeleri ağırlıklı olarak kullanılmıştır (Bakara 2/35, 232, 234; Nisâ 4/20; En’âm 6/143;
Hud 11/40; Hac 22/5; Ahzap 33/48). Yukarıda bu kelimenin “birbirini
tamamlayan” anlamı taşıdığını vurguladık. Karı-koca da birbirini tamamlayan iki ana etkendir. Ayrıca karı-kocayı birlikte ifade etmek için “zevcân”
veya “zevceyn” tabirleri de kullanılır. Hadis külliyatında “zevc” kelimesinin
koca, “zevce” kelimesinin ise karı anlamlarına geldiğini ifade eden hadisler
mevcuttur (Öztürk, 2014, 227).
Bazı ayetlerde sadece kocayı ifade etmek için “ba’l” kelimesi kullanılmıştır
(Bakara 2/228; Nisâ 4/128; Hud 11/72; Nur 24/31). Bu kelime Sami kökenli
murab bir kelimedir. Arapça ve Habeşcede “bal” ve “ba’âl”, İbranice ise
“ba’al” şeklinde telaffuz edilir (Yıldırım, 1991, IX, 553). “Ba’l” kelimesinin
efendi, malik, sahip gibi anlam taşıdı alimlerce kabul görmüştür. Kocaya
“bal” denilmesinin sebebi sahip ve malik anlamlarıyla ilgilidir. Nitekim Arap
toplumunda yaygın olan görüşe göre koca karısının sahibi, malikidir. Aynı
düşünce Türk ve diğer doğu toplumları için de geçerlidir. Kur’an-ı Kerim’de
Hz. İlyas (a.s.) ve kavmi arasında geçen olay anlatılırken, onların tapındıkları
tanrılara “ba’al” diyerek hitap edilmiştir:
“Her şeyi en güzel şekilde yaratan Allah’ı bırakıp, Ba’al’e tapınmaya devam
mı edeceksiniz?” (Saffat 37/125).
Bazı İslam bilginleri ve müfessirler ayette geçen “ba’al” kelimesinin “erkek”
anlamına geldiğini söylemişlerdir. Onlara göre tapındıkları tanrının “ba’l”
kelimesiyle isimlendirilmesi güç ve kuvveti temsil eden erkeklik vasfıyla ilgilidir (İbn Âşûr, 1984, II, 393). Erkek güç ve kuvvet bakımından kadından
daha üstün olduğu için eşinin sahibi ve malikidir. Bu nedenle bazen koca
için “ba’l” kelimesi de kullanılır. Hatta Arapça ’da yüksek tepe ve hurma
ağacı için güçlülük, kuvvet ve dayanıklılık özelliklerini kendisinde birleştiren
“ba’l” kelimesi kullanılmaktadır (Öztürk, 2014, 227). Ebu Hilâl el-Askerî “el-
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Furûku’l-Luğaviyye” ismiyle kaleme aldığı eserinde karı-kocayı bildirmek
için kullanılan “zevc” kelimesiyle, sadece kocayı ifade etmek için kullanılan
“ba’l” kelimelerini açıklarken bu iki kelime arasındaki ilginç farklılığa değinmiştir. Ona göre erkeğin “ba’l” sayılması için nikahlandığı kadınla zifafa
girmesi gerekir. “Zevc” sayılması için ise cinsel ilişki şart değildir (Askerî,
2000, 317).
Kur’an-ı Kerim’de karı-kocayı müşterek ifade etmek için kullanılan “zevc”
kelimesi ve sadece kocayı ifade etmek için kullanılan “ba’l” kelimelerinin
yanı sıra evli kadın (eşi) için bazen “imrae” kelimesi kullanılır. Konuyla ilgili
Mısırlı yazar Aişe Abdurrahman binti Şatî’ye göre Kur’an’da Hz. Adem (a.s.)
ve Hz. Havva’nın evliliklerinden bahsedilirken “zevc” kelimesi, Mısır Aziz’inin karısı (Yusuf 12/21), Hz. Lut’un (a.s.) karısı (Hud 11/81) ve Firavunun
eşi (Asiya) (Kasas 28/9) anlatılırken “imrae” kelimesi kullanılmıştır.
“İmrae”nin “zevc” kelimesinin müradifi yerine kullanılabilir olup olmaması
araştırılmalıdır (Abdurrahman binti Şatî, 1971, 212-213). “Zevc” ve “imrae”
kelimelerinin kullanım alanlarına dikkat ettiğimizde karşımıza ciddi bir soru
çıkmaktadır: Neden Kur’an-ı Kerim’de eş anlamına gelen “zevc” kelimesi
yerine bazen “imrae” kelimesi kullanılmıştır? Konuyu iyice incelediğimizde
ciddi ve önemli bir ifade üslubuyla karşılaşmaktayız. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de karı-koca arasında inanç farklılıklar ve aile içi huzursuzluk anlatılırken
“imrae” kelimesi, uyumun devam ettiği aile yapısı ve bireyler tanımlanırken
“zevc” kelimesi kullanılmıştır. Bu hem ifadelerin seçilmesi hem de kullanış
bakımından çok önemli nüanstır. Bazen de Kur’an-ı Kerim’de kısırlık ve dulluk gibi sebepleri ifade etmek için “imrae” kelimesi kullanılmıştır. Konuyu
daha iyi anlamak için Hz. Zekeriya’nın (a.s.) karısını örnek gösterebiliriz.
Nitekim Hz. Zekeriya (a.s.) Allah’a dua ederken karısının kısır olduğu “imraetun” kelimesiyle belirtilmiştir (Âl-i İmrân 3/40; Meryem 19/8). Daha
sonra ona Yahya isimli çocuğun bahşedildiğini anlatan bir diğer ayette
“zevce” kelimesi kullanılmıştır (Enbiya 21/90). Bu da bazen “zevce” kelimesi
yerine bir sıra sebeplerden dolayı “imrae” kelimesinin tercih edildiğini
göstermektedir.
Bilindiği üzere Arapçada erkekleri ifade etmek için “ricâl”, kadınları ifade
etmek içinse “nisâ” kelimesi kullanılmaktadır. Bazen de Kur’an-ı Kerim’de
bu ifadeler sadece karı-koca için kullanılmıştır. Örnek vermek gerekirse Nisâ
suresi 2/34. ayette “er-ricâlu kavvâmûne ale’n-nisâ” ifadesi geçmektedir.
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Ayette geçen “ricâl” ve “nisâ” kelimeleri evli bireylere- karı ve kocaya işaret
etmektedir. Aynı şekilde Bakara suresi 2/222-228. ayetlerde birkaç kez “ricâl”
ve “nisâ” kelimeleri geçmektedir. “Ricâl” ve “nisâ” kelimelerinin geçtiği
ayetler genellikle aile hayatından ve karı-koca ilişkilerinden bahsetmektedir.
Bu nedenle bazı ayetlerde geçen “ricâl” ve “nisâ” kelimelerini sadece erkek
ve kadın olarak anlamamak gerekir. Son olarak konuyu şöyle özetleyebiliriz:
Her ne kadar Arapça karı ve koca için farklı kelimeler kullanılsa da toplum
içerisinde en çok kabul gören ve yaygın şekilde kullanılan ifade tarzı “zevc”
ve “zevce”dir.
Tarihsel Gelişim Süreci İçinde Farklı Dinler ve Toplumlara
Göre Aile Kurumu
Aile Arapça bir kelime olup sözlükte bir kimsenin geçimini sağlayan ev halkı
demektir. Günümüzde Arapçada aileyi ifade etmek için “usre” kelimesi kullanılmaktadır. Bu kelime Türkçedeki “aile” kelimesinin karşılığıdır. Her ne
kadar aile kelimesinin lügati anlamı üzerine farklı görüşler ileri sürülse de
klasik kaynaklarda bu kelimenin terim anlamına rastlamak mümkün
değildir. Bu nedenle ailenin terim anlamı yenidir. Aile kavramını terim olarak
şöyle açıklayabiliriz:
“Aile; doğum, evlilik ve süt bağıyla birbirine bağlı olan fertlerin meydana getirdiği sosyal bir kurumdur” (Karaman, 2006, 59, Bayar, 2011, 88).
Klasik fıkıh kitaplarında aile bağımsız başlıklar altında değil, “KitabuNikâh”, “Kitabu-Talak” ve b. bab başlıkları altında kısım kısım çalışılmıştır
(Heyet, 1986, IV, 224). Ailenin kapsamlı şekilde incelenmesi ve bu konudaki
bilgi birikiminin müstakil kitaplar halinde toplanması daha sonraki dönemlere tesadüf etmektedir. Böylece fıkıh kavramları arasına “el-Ahvâlu’ş-Şahsiyye” adıyla yenisi dahil olmuştur (Dağcı, 1999, 175).
Ailenin tarihi hakkında birçok sosyolog, tarihçi ciddi çalışmalar yapmış, elde
ettikleri bilgilere dayanarak kendi görüşlerini ileri sürmüşlerdir. Ailenin
yapısını anlamak için bu kurumun tarih içerisinde nasıl şekillendiğini araştırmak gerekmektedir. Nitekim aileyi oluşturan bireyler, dönemlere, yaşadıkları
coğrafyaya, sosyal ve ekonomik yapıya göre değişmektedir. Genel yapısına
göre aileni geniş aile ve dar (veya çekirdek) aile olmak üzere iki kısma ayırabiliriz. Geniş aile, bir aile reisinin başkanlığı altında anne-baba, çocuklar,
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teyze, amca, dayı, hala ve torundan, dar veya çekirdek aile ise, sadece annebaba (veya eşler) ve çocuklardan oluşmaktadır (Aydın, 1989, II, 196).
Aile ilk olarak kadın ve erkeğin evlenmesiyle oluşmaktadır. Her topluma ve
dine göre aile yapısında ciddi farklılıkları görülmektedir. Bu farklılıkların
yaranmasının birçok dini, sosyal ve kültürel sebepleri vardır. Peki bu sebepler doğrultusunda aile kurumu nasıl formlaşmıştır? İslam öncesi toplumların ve diğer semavi dinlerin aile yapısını incelememiz, konuyu daha iyi
anlamakta bize yardımcı olacaktır.
Yahudilik kadim tarihe ve zengin kültür birikimine sahip semavi dinlerdendir. Tek tanrı merkezli olduğu için Yahudiliğin diğer semavi dinlerle benzer ve farklı bazı özellikleri vardır. Yahudilikte din ve ırk neredeyse yek
beden haline dönüşmüştür. Bu nedenle aile sadece sosyolojik bir yapı değil,
aynı zamanda dini kurumdur. Nitekim Yahudilikte Atalar kültürü çok büyük
önem arz etmektedir. Bu kültürün bir parçası olarak düşünebileceğimiz aile
kurumu adetlerin uygulanması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasını
sağlamaktadır. Ailede bu yüce görevi üstlenen birey babadır. Tevrat’ta ataların kurbangahlar hazırladığı ve Allah’a adaklar sundukları nakledilmektedir (Tekvin 12/7; 13/18; 26/25; 37/5). Ayrıca baba, evde icra edilen fısıh
bayramına da rehberlik etmektedir (Çıkış 12/1-51). Bu nedenle Yahudilikte
babanın dini hüviyetten doğan güçlü otoritesi vardır.
Yahudilikte evlenmek çok önemlidir ve aile bağlarını koparan kimse ciddi
suç işlemiş sayılır. Nitekim Atalar kültürünün devam etmesi evlenmeye
bağlıdır. Evlenmek istemeyen bir kimse sadece sosyal anlamda aile kurumunu zedelemekle kalmaz, dini ve kültürel vecibe sayılan atalar kültürünün
zamanla yok olmasına sebep olur (İsrafilova, 2006, 8).
Yahudilikte sadece karı-koca, çocuklar ve akrabalar değil, aynı zamanda
cariyeler, köleler ve hizmetçiler de aile kapsamına girmektedir (Tekvin 46/57). Yahudi ailesinin bu şekilde oluşmasına tesir eden etkenler arasında ilk
dönemlerde İsrailoğullarının çok kadınla evlenmesi gösterilebilir. Her ne
kadar günümüzde Yahudilikte çok evlilik hoş karşılanmasa da ilk dönemlerde sosyal, dini, kültürel, iktisadi ve b. sebeplerden dolayı çok evlilik uygulaması mevcut olmuştur. Hatta Kitab-ı Mukaddes’te bunu doğrular nitelikte
pasajlar yer almaktadır (II. Samuel 5/12; I. Krallar 11/3). Yahudiliğe göre
soyun devamı önemlidir. Bu etkeni esas alarak şunu söyleyebiliriz; eğer
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Yahudi ailesinde büyük erkek kardeş çocuğu olmadan ölürse, soyun devamı
için diğer erkek kardeş büyük kardeşin eşiyle evlenir. Doğan çocuk büyük
kardeşin asıl çocuğu ve hukuki varisi sayılır (Tesniye 25/5-6). Ayrıca Yahudilikte evlilik genellikle içe dönüktür. Başka milletten biriyle evlenmek hoş
karşılanmaz. Her ne kadar Tevrat’ta yabancı milletlerle evlenmeye işaret
eden pasajlar yer alsa da (Ezra 10/2), daha sonra bu uygulama yasaklanmıştır (Ezra 10/11; Aydın, 1989, II, 197).
Hristiyanlıkta aile yapısı Yahudilikten çok az farklılaşmaktadır. İncil’de yer
alan pasajlarda, Hz. İsa (a.s.)’nın kendisinden önceki şeriatları geçersiz kılmak için değil, mevcut olanı tamamlamak, güzelleştirmek için gönderildiği
beyan edilmiştir (Matta 5/17). Bu nedenle Hristiyanlıkta aile kurumuna ait
birçok uygulama Yahudiliktekinin aynısıdır.
Bu dine göre Hz. İsa (a.s.) kilisenin başı, erkek de ailenin reisidir. Kadın, Rabbine teslim olduğu gibi eşine de teslim olmalıdır (Efesoslar’a Mektub 5/2223). Kadının erkek üzerinde hiç bir hakimiyeti yoktur. Bu düşüncenin çıkış
noktası Hz. Havvâ’nın Hz. Adem (a.s.)’e suç işlemeğe teşvik etmesi gösterilebilir. Görüldüğü gibi her iki semavi din günah meselesinde kadını sorumlu
tutmuştur. Bu ana etken merkeze konulduğu için kadın, aile ve toplumda
temel haklardan mahrum bırakılmıştır (Timoteos’a Birinci Mektup 2/12-14).
Hristiyanlıkta evlilik de aile kadar dini mahiyet taşımaktadır. Nitekim Hristiyanlıkta karı-koca evlendiklerinde yek beden haline dönüşürler ve ayrılmaları mümkün olmaz (Markos 10/8-12). Hatta bu düşünceye göre boşanıp
başkasıyla evlenmek zina sayılmaktadır (Matta 19/9; Luka 16/18). Çünkü
Hıristiyanlık düşüncesinde kadın ve erkek boşansa bile onların evlilikleri
devam etmektedir. Tarih boyu mevcut olmuş toplumların birçoğunda çok
evlilik meselesi kabul görmüştür. Bazı toplumlarda erkek istediği sayıda ve
istediği kadınla evlenebilirken, Hristiyanlıkta bugün bunu görmemiz
mümkün değildir. Yahudilikte, eski Türklerde, Cahiliye Araplarında ve
diğer toplumlarda bir zamanlar kabul gören çok evlilik, Hıristiyanlığın ilk
dönemlerinde toplum tarafından uygulansa da daha sonralar yasaklanmıştır
(Aydın, 1989, II, 197).
Pagan kültürünün hâkim olduğu Roma toplumunda aile, dini, sosyal ve
kültürel bir kurum olarak tanımlanmıştı. Ailenin reisi baba kabul edilmiş ve
aile içinde güçlü otorite sahibi sayılmıştı. Hatta o, çocuklarını öldüre veya
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başkasına satabilirdi. Kadın evlenince kendi ailesinden tüm bağları koparır
ve kocasının ailesine dahil olurdu. Roma’da çocukların eğitimleri anne ve
baba arasında bölüştürülürdü. Babalar erkek evlatlarının, anneler de kız
evlatlarının terbiye ve yetişmeleriyle meşgul oluyordu (Aydın, 1989, II, 200).
İslam öncesi Cahiliye toplumunda aile kurumu bağımsız değil, ait olduğu
kabilenin bir parçası olarak görülürdü. Bu toplumda aile karı-koca, çocuklar,
cariyeler ve hizmetçilerden oluşmaktaydı. Ailede akrabalık sadece erkek
tarafıyla devam ediyordu. Ailede bireyler arasında hukuk bakımından ciddi
ayrılıklar hüküm sürüyordu. Erkek baba sıfatıyla ailede otorite sahibi idi. Eş
olarak kadın ve aile bireyi olarak kız çocukları sadece aile kurumunda değil,
aynı zamanda kabilede değersiz eşyadan hiçbir farkı yoktu. Erkek istediği
zaman eşini boşayıp başkasıyla evlenebiliyordu. Ayrıca başka kabileden olan
kadınla evlenmek Araplar tarafından hoş karşılanmazdı. Hatta kaynaklarda
İslam zuhur etmeden önce beş, on, on beş ve daha fazla kadınla evlenen Araplar hakkında bilgiler bulunmaktadır. Bu uygulama Cahiliye Arap
toplumunda çok evliliğin olduğuna işaret etmektedir (Aydın, 1989, II, 200).
Ailede kız çocukları da mağdur durumdaydı. Kız çocuklarının rızası sorulmadan amca oğullarıyla evlenmesi özellikle teşvik ediliyordu. Ayrıca kız
çocukları kadınlar gibi temel hukuklardan mahrum idi. Cahiliye toplumunda
ailenin ilk doğan çocuğu kız olursa, babası onu diri diri toprağa gömebiliyordu. Bu gibi iğrenç uygulamalar İslam’ın zuhuruna kadar devam
edegelmiştir. Erkek çocuklar ise kız çocuklarından daha fazla kabul görülüyordu. Çünkü ailede babalar, daha geniş anlamda kabileler sahip oldukları
erkek sayısıyla diğer kabileler arasında övünüyordular. Hatta erkek, kuvvet
ve akıl bakımından daha güçlü erkek çocuk gördüyse, onu para karşılığında
ailesinden satın alır, aile efradına dahil eder, çocuğun güçlü, kuvvetli ve zeki
olmasıyla diğer kabile mensupları arasında övünürdü (Demircan, 2009, 929).
İslam’da aile kurumu diğer din ve toplumların aile kurumlarından ciddi şekilde farklılaşmaktadır. Nitekim İslam’a göre aile kişinin huzur bulduğu
ortam, onu kötülüklerden alıkoyan bir vasıtadır. Ailenin huzur kaynağı
olduğunu, ona ne kadar önem verildiğini, sağlam esaslar üzerinde inşa
edilmesinin gerektiğini vurgulayan çok sayıda ayet ve hadisler vardır (erRûm 30/21; en-Nahl 16/72; en-Nûr 24/32; İbn Mâce, “Nikâḥ”, 1). Bunun
yanı sıra İslam fakihleri evlenmenin duruma göre bazen farz, bazen müste-
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hab, bazen de mekruh ve haram olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca İslam aile
kurumunu diğer aile kurumlarından farklı kılan bir sıra özellikleri vardır.
Bir nevi İslam, aile kurumunu hem içten hem de dıştan parçalayan tüm kötü
uygulamalardan arındırmış ve yeniden yapılandırmıştır. Böylece aile kurumunu oluşturan bireylerin her biri ayrı ayrılıkta hak ve hukuk sahibi olmuş,
aile içi huzurun daha uzun ömürlü olması için bazı sorumluluklarla
yükümlü kılınmışlardır.
İslam’da Karı-Koca Hakları (el-Mîzân Örneğinde)
Toplum fertlerden oluşmaktadır. Fertlerin yetişmesi, toplum içerisinde
gereken mevkie ulaşması aile vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Anne-baba,
başka isimle karı-koca, İslam aile kurumunda önemli yere sahiptir. İslam’ın
anne-babaya, başka isimle karı-kocaya verdiği değer büyüktür. Farklı
görevlerle yükümlü olan bu iki fert aile kurumunun bir parçasıdır. İslami
şartlara uygun biçimde gerçekleşen nikah aktiyle karı-koca bazı insani,
ahlaki ve hukuki sorumluluklarla yükümlenir. Bu temel hak ve hukukları iki
kısma ayırabiliriz: Bunlardan birincisi karı-koca arasındaki şefkat, merhamet
ve sevgi üzerine kurulu sorumluluklardır. İkincisi ise İslam’a ve yerel örfe
göre tayin edilmiş hak ve sorumlulukları kapsamaktadır. Ailenin devamını
ve karı-koca arasındaki nizamı sağlayan ilk temel öge saygı ve sevgi üzerine
kuruludur. Bu manevi bağlar olmadan hiçbir aile kurumu uzun süreli
değildir. Nitekim Rum suresi 30/21. ayette bu hususu Allah şöyle açıklamıştır:
“O’nun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de sizin için kendi cinsinizden, kendileriyle tatmin olacağınız, huzur bulacağınız eşler yaratması ve
aranıza sevgiyi ve şefkati yerleştirmiş olmasıdır. Hiç şüphe yok ki, bütün bunlarda nice deliller ve ibretler vardır; fakat bunu anlayacak olanlar derinliğine
düşünen kimselerdir” (Rum 30/21).
Bu ayet ilk olarak İslam’ın aile kurumuna verdiği değeri göstermektedir. İkinci olarak ayet, açık bir dille aile kurumunun hem huzur ortamı hem de
kişiyi kötülük girdabından uzak tutan yer olduğunu beyan etmektedir.
Ayrıca ayetin mealinden görüldüğü gibi huzurlu, daimi ve güzel birlikteliğin
devam etmesi için çiftler arasında sevgi, şefkat ve hoşgörünün olması gerekmektedir. Böyle bir ortam oluştuğunda karı-koca arasında çıkan sorunlar
çabucak giderilir (Yazır, VI, 247). Sevgi ve şefkat temelli doğal haklardan
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ziyade, Kur’an-ı Kerim’de diğer karı-koca haklarına temas eden çok sayıda
ayet yer almaktadır. Bu hak ve hukuklardan bahseden ayetlerden biri Bakara
suresinin 2/221. ayetidir;
“İman etmedikçe putperest kadınlarla evlenmeyin. Beğenseniz bile, putperest
bir kadından, imanlı bir cariye kesinlikle daha iyidir. İman etmedikçe putperest erkeleri de (kızlarınızla) evlendirmeyin. Beğenseniz bile, putperest bir kişiden, imanlı bir köle kesinlikle daha iyidir. Onlar (müşrikler) kesinlikle
cehenneme çağırır. Allah ise, izni (yardımı) ile cennete ve mağfirete çağırır.
Allah, düşünüp anlasınlar diye ayetlerini insanlara açıklar” (Bakara 2/221)
221. ayet, şirk koşan kadınlarla evlenmeyi Müslüman bir erkeğe yasaklamıştır (Ateş, 1997, I, 381). Müminler için, müşriklerle evlenmenin yasaklanmasının başlıca sebeplerinden biri, insanı günah girdabına sürüklemesi,
cehennemin kızgın ateşlerine çağırmasıdır. Çünkü karı ve koca arasındaki
ilişki sadece cinsel yönlü değil, aynı zamanda duygusal, kültürel, sosyolojik
ve psikolojiktir. Müslüman bir eşin, müşrik bir eşi etkileyip onu İslam’la
şereflendirebileceği gibi, müşrik bir eşin, Müslüman bir eşi aynı şekilde etkilemesi mümkündür. Bu da aile içerisinde hem Müslüman hem de gayr-i
Müslüman aile bireylerinin oluşmasına sebep olacaktır. İlk başta bu aile,
çelişkisiz gibi gözükse de aile bireylerini birbirine bağlayan bağlar, zamanla
gevşeyecek ve aile kurumunun dağılmasına sebep olacaktır (Mevdûdi,
1986, I, 174).
Müslüman bir erkeğin kitap ehlinden olan kadınla evlenmesi icmaen sabittir.
Bunu destekler mahiyette çok fazla olay ve hadis vardır (Taberî, 2001, III,
715-716). Tefsirlerde ehl-i kitaba mensup hanımlarla evlenen sahabeler
hakkında rivayetler nakledilmektedir (Kurtubî, 2006, III, 456-457). Bu da
Müslüman bir erkeğin, ehl-i kitaptan olan kadınla evlenmesine delil teşkil
etmektedir. Allah Müslümanların hem dünya hem de ahiret saadetini temin
etmek için onları kendi dindaşlarından evlenmeye teşvik etmiştir. Ayetin de
ifade ettiği gibi Müslüman cariye müşrik bir kadından daha efdaldir. Hatta
Müslüman bir cariyeyle evlenmek, kişiyi ahiret saadetine götürecek yolun
bir nevi anahtarlarındandır.
Tabâtabâî’ye göre ayette geçen müşriklerden kasıt putperestlerdir ve ehl-i
kitap bu kategoriye girmemektedir (Tabâtabâî, 1997, II, 206-207). Hatta
Tabâtabâî, ehl-i kitabın “müşrik” kategorisine girmediğini, onlarla evlen-
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menin caiz olduğunu ispatlamak için Kur’an-ı Kerim ayetlerinden örnekler
getirerek (Bakara 2/135; Âl-i İmrân 3/67) kendi görüşünü kuvvetlendirmeye
çalışmıştır (Tabâtabâî, 1997, II, 207).
Tabâtabâî’nin ayette geçen cariyeyle evlenme ibaresi hakkında getirmiş
olduğu yorumu ilgi çekicidir;
“İnsanlar cahiliye döneminde cariyelere hor bakar, onlarla evlenmeyi yeğlemezdiler. Hatta kimse böyle bir iş görseydi, onu ayıplardılar. Bu sebeple
ayede, cariyenin müminlik sıfatının vurgulanıp, müşrikin azatlık sıfatının
zikredilmemesi, mümin bir kadının cariye olsa da soylu, hür, güzel ve başka
meziyetlere sahip müşrik bir kadından daha iyi ve üstün olmasının buyurmasına delil teşkil etmektedir” (Tabâtabâî, 1997, II, 209).
Cahiliye döneminde Araplar hür, güzel ve zengin kadınlarla evlenmeyi
yeğlerlerdi. Bu toplumda kabul görülen örf ve geleneklerden biri de cariyelerle evlenmenin kötü bir amel olarak kabul edilişi idi. Tabâtabâî Cahiliye
toplumu ve İslam toplumu arasındaki bu farkı gözler önüne sermekle,
aslında İslam’ın insan özgürlüğüne verdiyi değeri açıklamak istemiştir.
Ayrıca Tabatâbâî, İslam açısından meseleyi biraz daha irdelemiş, Cahiliye
toplumunda Arapların hür, zengin ve soylu kadınlarla evlendiklerini, ancak
İslam açısından önemli olanın Allah’a iman etmek olduğuna dikkat çekmek
istemiş, bu nedenle mümin bir cariyenin, hür ve güzel müşrik kadından daha
üstün olduğunu söylemiştir. Ayrıca Tabâtabâî bu ibarede karı-koca arasındaki dengeyi sağlamak için dinin ana etken olduğunu açıklamak istemiştir.
Nitekim farklı dinlere mensup bireyler evlenince, hem onlar arasındaki sevgi
ve şefkat temelli hukuklar zamanla bozulacak, hem de ayrı ayrılıkta bireyler
sıkıntı çekeceklerdir. Ancak İslam temelli kurulan birliktelik (Müslüman
bireylerin nikah akti esasında aile kurmaları) daimî olacaktır.
Karı-koca arasındaki temel hak ve hukukları
beyan eden bir diğer ayet şudur;
“Ey iman edenler! Kadınlara zorla varis olmanız size helal değildir. Apaçık
bir edepsizlik yapmadıkça, onlara verdiğinizin bir kısmını ele geçirmeniz için
de kadınları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız (biliniz ki) Allah’ın hakkınızda hayırlı kılacağı bir şeyden de hoşlanmamış olabilirsiniz” (Nisâ 4/19).
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Aileni teşkil eden fertlerden erkek ve kadının İslam tarafından belirlenmiş
yasal hak ve hukukları vardır. İster erkek, isterse de kadın bunlara uymakla
mükelleftir. İslam’ın zuhur etmesiyle Cahiliye toplumunda kadına karşı
yöneltilen kötü davranışlar kaldırılmıştır. Nisâ suresinde yer alan 19. ayet
bu fikri desteklemektedir.
İslam dini zuhur edinceye kadar Cahiliye toplumunda bir adam ölüp onu
eşi dul kalınca, adamın başka bir kadından olan oğlu veya yakın akrabaları
onun üzerine elbise atar ve “O kadının malına varis olduğum gibi, kendisine
de varis oldum” gibi sözler sarf ederlerdi. Böylece bu sözü söyleyen, kadın
üzerinde hak ve hukuk sahibi olurdu. Şahıs, isterse ilk kocasının verdiği
mehir hariç, başka bir mehir vermeden o kadınla evlenir, isterse de başka
birisiyle evlendirir ve kadının mehirine el koyardı. Cahiliye toplumunda
kadına karşı olan bu kötü davranış üzerine yukarıda zikri geçen ayet nazil
olmuştur (Râzî, 1981, X, 10-11). Ayrıca Cahiliye toplumunda ölünün varisleri
kadın ölünceye ve onun malına varis oluncaya kadar, başkasıyla evlenmesine
izin vermiyordular (Râzî, 1981, X, 11). Bu nedenle ayet, iki önemli hususa delalet etmektedir:
1. Bu ayet, eşi ölen kadınların miras olarak kabul edilmemesi anlamına
gelmektedir. Çünkü eşi öldükten sonra kadın, istediği yerde yaşama ve iddet
müddetini doldurunca istediği kimse ile evlenme hakkına sahiptir (Mevdûdî,
1986, I, 303). Bu, Allah tarafından kadına verilen haktır (Bakara 2/232, 234;
Bâküvî, 1904, I, 304).
2. Cahiliye toplumunda kadına karşı olan bu muamele, onun cansız bir eşya
gibi kullanıldığından ve hiçbir hakka sahip olmamasından haber vermektedir. Allah ayetini indirerek kadına karşı olan haksızlığı kaldırmış, böyle bir
davranışta bulunmayı Müslümanlara yasaklamıştır (Vehbî, 1966, II, 864-865).
Cahiliye toplumunda erkekler eşlerinden ayrılıp başka kadınlarla evlenmek
istediklerinde onlara karşı kötü davranışlar sergiler ve kadın mehrini verip
kendi canını kurtarana kadar bu baskıyı sürdürürlerdi. Bu durum karşısında
ezilen ve hor görülen taraf yine kadın oluyordu. Allah ayette, kocasına karşı
kötü tavır sergilemediği veya zina yapmadığı müddetçe kadına böyle bir
muamelenin yapılmasını yasaklamıştır (Vehbî, 1966, II, 865-865).
“Onlarla iyi geçinin...” diye başlayan ayetin son kısmında çok önemli
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toplumsal kurala değinilmektedir. Nitekim toplumun daha iyi ve yaşanılabilir olması için onu oluşturan bireylerin ılımlı ilişkiler içerisinde olması
başlıca şarttır. Bu kurala uyulduğunda bireyler arasında sevgi, saygı artacak,
değerlerini kaybetmeye başlayan toplum yeniden canlanacaktır. Aynı tutum
ve uyulması gereken kurallar aile fertleri için de geçerlidir. Nitekim ailede,
karı-koca birbirine karşı saygılı olmalıdır. Eğer saygı ve hoşgörü olmazsa,
bireyler arasında sıkıntılar oluşmaya başlayacak, sonuçta “küçük devlet”
olarak tanımladığımız aile kurumu temelinden sarsılacaktır. Bu nedenle
bireyler birbirini anlayışla karşılamalı ve uyum içerisinde yaşamalıdırlar.
Ayrıca Allah’ın buyurduğuna uyulması, gelecekte çocukların daha ferah ve
huzurlu ortamda büyümelerini sağlayacaktır (Tabâtabâî, 1997, IV, 264).
Tabâtabâî’nin Nisâ suresi 4/19. ayeti tefsir ediş şekli ilgi çekicidir. Müfessire
göre ayetin zahirinden Cahiliye dönemi Arap toplumunda geçerli olan kötü
bir uygulamanın yasaklandığı anlaşılmaktadır. Yani, Cahiliye toplumunda
kadınlar miras malı sayılıyordu. Birçok müfessir bunu esas alarak Nisâ suresi
19. ayetin bu uygulamayı kaldırmak için indiğini söylemiştir. Tabâtabâî,
ayetin ilk cümlesinin sonunda geçen “zorla” ifadesinin bu tefsir şekliyle
uyuşmadığını belirtmiştir. Eğer “zorla” kelimesi açıklama amaçlı ise bu,
miras kabul edilme adetinin kadınların istememesine rağmen gerçekleştiği
anlamına gelmektedir. Ancak ayete biraz dikkat edince, bunun doğru olmadığı fark edilmektedir. Nitekim kadın kocasına bağlılığından, kocanın
varislerine olan ilgisinden dolayı eşinin evinde yaşamaya devam etmek
isteyebilir. Eğer “zorla” kelimesi ihtirazı ise bu, kadının rızası olmadan miras
malı gibi işlem gördüğüne delalet eder. Böyle bir uygulama yasaklanmış ve
hem toplumun hem de aile kurumunun ahlaki değerlerini mahvetmesi sebebiyle Allah tarafından haram kılınmıştır. Ancak durum, kadının rızasıyla
gerçekleşiyorsa bu yasak değildir. Tabâtabâî’ye göre ayetten kastedilen asıl
maksat, kadının rızası olmadan zorla evlenilmesi ve miraslarına el konulmasıdır (Tabâtabâî, 1997, IV, 261).
Bilindiği üzere İslam’da erkek kadınla evlendiğinde, karşı tarafa belli bir
miktar mal verir. İslam’da bunun ismi “Mehir”dir. Her ne kadar diğer semavi
dinlerde mehre benzer uygulamalar olsa da İslam’ın mehir uygulaması
diğerlerinden farklılık arz etmektedir. Diğer dinlerde erkek, kadınla
evlendiğinde malı karşı tarafın ailesine verir. Ancak İslam’ın mehir uygulaması kadının değersiz mal veya para karşılığında satılmasını önlemekte, ona
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hakkettiği değeri vermektedir. Ayrıca İslam’a göre mehir kadının ailesine
değil, kadının kendisine verilir. Mehirden her türlü tasarruf hakkı sadece
kadına mahsustur ve hiç kimse buna karışamaz. (Aydın, 2003, XXVIII, 389390). Tabâtabâî bu hususta alimlerin kabul ettiği görüşü benimsemiştir.
Müfessire göre koca, eşine baskı uygulayarak ona verdiği mehrin bir kısmını
veya hepsini geri alamaz. Bu dinen haramdır. Eğer kadın, apaçık bir edepsizlik yaptıysa, kocası ona mehrin bir kısmını vererek boşamakta baskı yapabilir. Tabâtabâî’ye göre bu ayet Bakara suresi 229. ayetle çelişmemektedir.
Aksine, Nisâ suresi 19. ayet, Bakara suresindeki ayeti apaçık edepsizlik
yapma eylemiyle sınırlamaktadır. Ancak bu eylem sadece karı ve kocanın
karşılıklı rıza göstermesi sonucunda gerçekleşir. Aksi taktirde ayetin ifade
ettiği şekilde olursa, bu haramdır ve Allah tarafından yasaklanmıştır
(Tabâtabâî, 1997, IV, 260-265).
Konuyla ilgi son olarak şunları söyleyebiliriz; yukarıda meali zikredilen ayeti
takip eden bir sonraki ayetlerde hükmün içeriği Allah tarafından Müslümanlara açıklanmıştır (Nisâ 4/20, 21, 22). Kadınlara zor tatbik ederek varis olmanın haram kılınışı, aslında kadının sosyal hayattaki yerini belirlemekte
Kur’an kaynaklı delili oluşturmaktadır (Tabâtabâî, 1997, IV, 260).
“Allah’ın insanlardan bir kısmını diğerlerinden üstün kılması sebebiyle ve
mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Onun için saliha kadınlar itaatkardır. Allah’ın kendilerini korumasına karşılık gizliyi (kimse görmese de namuslarını) koruyucudurlar. Baş
kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız
bırakın ve (bunlarla yola gelmezlerse hafifçe) dövün. Eğer size itaat ederlerse
artık onların aleyhine başka bir yol aramayın; çünkü Allah yücedir, büyüktür” ( Nisâ 4/34).
Ayet, erkekler ve kadınlar arasındaki farklılığı arz etmekle başlamaktadır
(Demirci, 2017, 270-275). Mealden de görüldüğü gibi erkekler birçok yönleriyle kadınlardan üstündürler. Tefsirlerde erkeğin kadından üstünlüğünü
vurgulamak için serdedilen meziyetler şöyle sıralanmıştır;
“Duygularıyla değil, akıllarıyla hareket etmek, okur-yazarlılık, binicilik,
atıcılık, peygamberlik, küçük veya büyük imamlık (namazda imam olmak ve
devlet başkanı olmak), savaşmak, hakimlik, mehir vermek, aynı zamanda
kadının nafakasını sağlamak ve b.” (Taberî, 2001, VI, 687; Beğavî, 1409, II,
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207; Zemahşerî, 1998, II, 67; Râzî, VI, 59-61; İbn Kesîr, 2000, IV, 20; Suyûtî,
2003, IV, 384; Bursevî, 2005, IV, 30; Havvâ, 1992, II, 110).
Erkekler kadınlardan daha dayanıklı ve güçlüdürler. Bu sebepten ailelerini,
vatanlarını korumak, cihat yapmak erkeklere farzdır. Ayrıca ailenin geçimini
sağlamak ve kadının nafakasını kazanmak da erkek için birer vazifedir.
Süleyman Ateş’e göre bu ayet-i kerime, erkek cinsinin kadın cinsinden
yaratılış bakımından değil, bazı meziyetler (özellikler) bakımından üstün
olduğunu ifade etmektedir. Yine ona göre bu ayet, tek tek her erkeğin, her
kadından üstün olduğunu anlamına gelmemektedir. Nitekim bazı işler
vardır ki bunu erkek üstlenir. Ancak bazı işler de vardır ki, bunu sadece
kadınlar yapabilir. Örnek olarak çocuk bakmak, daha duyarlı, şefkatli ve
merhametli olmakta kadın, erkekten daha üstün mevkie sahiptir (Ateş, 1995,
II, 274-275).
Erkekler kadınlardan, onlara verilen bazı doğal nitelik ve güçlü olmaları
bakımından üstündürler. Ancak bu, şeref ve fazilet bakımından erkeğin
kadından üstün olması anlamına gelmemelidir. Erkek, ailesinin geçimini
sağlamakla, düşmana karşı cihat yapmakla ve b. şeylerle mükelleftir. Kadın
ise bunları yapabilme bakımından erkekten zayıf olduğu için kocasına tabi
olmak zorundadır (İbn Kesîr, 2000, IV, 21-22).
Erkek evin geçimini sağlamakla mükellef olduğu gibi, kadın da erkek evde
olduğunda ona itaat etmekle, evde olmadığı vakitlerde erkeğin namusunu
ve malını korumakla mükelleftir. Allah Resulü (s.a.v.) kocalarına itaat eden
saliha ve mümine kadınlar hakkında şöyle buyurmuştur;
“Kadınların en hayırlısı yüzüne baktığında seni sevindiren, bir şey emrettiğin
zaman sözüne itaat eden, evde olmadığında namusunu ve malını koruyandır”
(Nesâî, “Nikâh”, 14; Taberî, 2001, VI, 693; Beğavî, 1409, II, 208; Râzî, 1981,
X, 92; Ateş, 1995, II, 274-275).
Allah Teâlâ ayette saliha kadınlardan haber verdiği gibi, kocasına itaat etmeyen, serkeş kadınlar ve onlara karşı nasıl bir metodun izlenmesi
hakkında bilgi vermektedir. Kadın aile bağlarını gevşetmeye ve kocasına
karşı itaatsizlik etmeye devam ederse Allah, ilk önce onlara öğüt vermeyi
buyurmaktadır. Tatlı dille erkek eşine itaatsizliğinin ve serkeşliğinin kötü
bir davranış olduğunu, bunun aile içerisinde huzursuzluklara neden ola-

53

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -2- Din-Tarih-Sosyoloji

cağını ve çocuklarının bundan kötü etkileneceğini anlatmalıdır (Taberî,
2001, VI, 699; Zemahşerî, 1998, II, 70; Râzî, 1981, X, 93; Bursevî, 2005, IV, 31;
Ateş, 1995, II, 278).
Eğer kadın öğüt dinlemezse, Allah ikinci olarak yatakları ayırmayı buyurmaktadır. Yatakların ayrılmasının ne gibi anlamlara delalet ettiği yönünde
müfessirler farklı görüşlere sahiptirler. Bazılarına göre yatakları ayırmaktan
maksat “cinsi münasebette bulunmama” anlamına gelmektedir (Râzî, 1981,
X, 93). Bazılarına göre ise yatakları ayırmaktan kasıt, aynı yatakta arkasını
dönerek veya aynı yorganda yatmamak anlamını ifade etmektedir (Ateş,
1995, II, 276 Havvâ, 1992, II, 112).
Kadın yine de serkeşlik yapmaya devam ederse o zaman Allah, çok fazla incitmemek ve vücudunda iz bırakmamak şartıyla, hafifçe dövmeye izin vermiştir. Dövmek anlamına gelen “nüşûz” yukarıdaki ayetten başka Kur’an-ı
Kerim’de üç yerde daha geçmektedir. Dövmek İslam’ın beğendiği ve insanlara öğütlediği ıslah metodu değildir. Ancak bazen mecburiyet karşısında
kaldığında Allah bu metodun uygulanmasına izin vermiştir. Günümüzde
kadın haklarını savunan bazı çevreler Allah’ın bu kelamını şiddetin yayılmasını tetikleyen ilahi bir kelam olarak algılamaktadırlar. İslam bilginleri
arasında yukarıdaki ayette geçen nüşûz kelimesinin ne anlama geldiği
yönünde fikir ayrılığı vardır. Genel kabul edilen görüşe göre, eğer kadın
serkeşlik yapmaya devam ederse, karşı tarafı çok fazla incitmemek şartıyla
dövmek caizdir. Yaşar Nuri Öztürk’e göre ayette geçen “darp” kelimesinin
anlamlarından biri de uzaklaştırmaktır. Kelimeye bu anlam yüklenerek tercüme edildiğinde, kadınları yaptıkları kötü iş ve tutumlarından dolayı
yaşadıkları yerden uzaklaştırmak gerekir gibi anlam kazanır. Bu hem sonuç
alma hem de insan psikolojisi ve hukuk mantığı açısından daha doğrudur.
Hüseyin Hatemî’ye göre Kur’an-ı Kerim erkeğe, kadını dövme hakkı diye
bir şey vermemiştir. Sadece kadın saldırgan ve rahatsız edici davranışlar
göstermesi halinde kocaya meşru müdafaa hakkı tanımıştır. (Hatemî, 1995,
25, 42, 143; Öztürk, 1997, 554; Demirci, 2017, 257-262).
Dövmek en son başvurulacak yoldur. Ancak bazı kadınlar vardır ki, onlar
dövülmeden tutundukları tavırlarından vaz geçmezler. Bu zaman ise bedenlerinde iz bırakmayacak şekilde, sopa, demir tarzı şeylere başvurmayarak,
bedeninin aynı yerine değil, farklı ve gözükmeyecek yerlerini vurmak
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lazımdır (Mevdûdî, 1986, I, 317). Hatta bazı müfessirlere göre kadın
bükülmüş mendil veya misvakla dövülmelidir (Tabâtabâî, 1997, IV, 357; Ateş,
1995, II, 276). Bu ıslah etme metodu en son başvurulacak yoldur. Nitekim
dayak, İslam’ın her zaman teşvik ettiği ıslah yöntemi değildir. Ancak bazen
çaresiz kaldıktan ve mecburiyet karşısında bu yola baş vurulabilir. Dövmenin sevilen ıslah metodu olmayışıyla ilgili Hz. Peygamber (s.a.v.)’den
hadisler nakledilmektedir (Buhârî, “Nikâh”, 93; İbn Mâce, “Nikâh”, 51).
İslam her zaman aile kurumuna değer vermiştir. Nisâ suresi 34. ayette aile
içi huzursuzluk halinde nasıl bir yol izlenmesinin gerektiğiyle ilgili bilgi verilmiştir. Bu ayeti takip eden 35. ayette karı-koca arasındaki anlaşmazlık durumunda “hakem” tayin edilerek ortadaki sorunun giderilmesi
önerilmektedir (Nisâ 4/35). Hakemler karı ve kocanın akrabalarından seçilirler. Ancak hâkim tarafından da hakemlerin seçilmesi mümkündür. Hakemler
karı-koca arasındaki anlaşmazlığın sebeplerini araştırır, onların yeniden
barışmalarını ve aile içi sıkıntılarının giderilmesini sağlamak için çalışırlar
(Mevdûdî, 1986, I, 318; Tabâtabâî, 1997, IV, 357; Ateş, 1995, II, 278-279).
Tabâtabâî ayeti tefsir ederken erkeğin kadından üstün yaratılışı, kadının
eşine karşı takınacağı tavrı kendisine özgün yorumla açıklamaya çalışmıştır;
“İslam dinine göre kadın için belirlenmiş en iyi hayat tarzı, evin iç işlerini
görmek ve çocuk yetiştirmektir. Kadınların bu hususlarla meşgul olmaları,
onların erkeklerle bir olmaktan (erkeklerin gördükleri her işi görmeye kalkışmaktan) ve onlara karışmaktan alıkoymuştur. Bunun yüzyıllar boyunca Müslümanlar arasında yaşatılarak devam ettirilmesi, bu geleneğin bir
göstergesidir. Daha sonralar Batıda oluşan “kadın özgürlüğü” gibi akımlar
İslam toplumuna girerek hem kadınların hem de erkeklerin ahlaki ve aile hayatlarını bozmaya sebep olmuştur. Onlar, bunun farkında değillerdir, ancak
zamanla bu yanlışlıklarını anlayacaklar” (Tabâtabâî, 1997, IV, 359).
Tabâtabâî kadınların hangi işlerle meşgul olmalarının gerektiğini söyledikten
sonra, kendi çağında İslam toplumu için tehdit oluşturan büyük bir hastalığa
dikkat çekmek istemiştir. İslam toplumunda kadınlar için geçerli olan bu kuralları yanlış anlayan ve kadının İslam toplumunda hiçbir hakkının olmadığını iddia eden Batı düşüncesi, “kadın özgürlüğü” adıyla dünyada
İslam’ın kadına özgürlükler bahşetmediğini ve eve hapsettiğini kanıtlamaya
çalışmıştır. Tabâtabâî’nin buna vurgu yapması çok manidardır.

55

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -2- Din-Tarih-Sosyoloji

Daha sonra Tabâtabâî, erkekler için bazı işlerin farz olduğu halde kadınlar
için farz kılınmadığını şöyle açıklamıştır;
“İslam dini kadına getirdiği bu kısıtlamaları yerini dolduracak ve onlara denk
gelecek meziyetlerle doldurmuştur. Mesela, kadının eşine itaat etmesi, erkeğin
kendisinde büyük ecir bulunduran Allah yolunda cihat yapmasından daha
üstündür. Aynı şey devlet başkanı veya yargı koltuğunda oturan hâkim için
geçerlidir. Onların da eşleri karşısında övünülecek üstünlükleri yoktur”
(Tabâtabâî, 1997, IV, 359-360).
Bu ibareden sanki Tabâtabâî’nin yukarıda bahsedilen Batı düşüncesine karşı
anti-tez geliştirdiği görülmektedir. Aslında Tabâtabâî getirmiş olduğu bu yorumlarla, İslam’ın kadına verdiği değerin ne kadar yüce olduğunu kanıtlamak istemiştir. Ayrıca Tabâtabâî bu sayede İslam dininin kadına ve kadın
haklarına verdiği değeri açıklamıştır. Nitekim eş olarak kadının yükümlü
olduğu ve bazı çevreler tarafından yanlış anlaşılan vazife ve sorumlulukları
Tabâtabâî’ye göre, erkeğin yaptığı bazı görev ve sorumluluklara denktir.
Ayrıca Tabâtabâî’nin yorumundan aile içerisinde karı ve kocanın yükümlü
olduğu sorumluluklarının olduğu anlaşılmakla birlikte, bu vazife ve sorumlulukların birbirini tamamladığı da anlaşılmaktadır.
Bu ayetleri takip eden diğer ayetlerde karı-koca arasında oluşacak sorunların
giderilmesi için anlaşma yolunun tutulması öğütlenmiştir (Nisâ 4/128). Karıkoca arasındaki ilişki, fert olarak karı ve kocanın haklarıyla ilgili ayetler
sadece yukarıdakilerle kısıtlı değildir. Kur’an-ı Kerim’de bu konudan
bahseden çok sayıda ayet vardır (Bakara 2/228; Nisâ 4/3, 23-25; Ahzap
33/50; Talak 65/2). Yukarıda mealleri verilen ayetlerde hangi eşlerle evlenmenin helal ve haram olduğu, karı-koca hakları, kadınlara karşı eşlerin takınacağı tavırları, eşler arasında herhangi bir sıkıntı yaşanacağı taktirde
başvurulması gereken ıslah metotları hakkında geniş bilgiler yer almaktadır.
Cahiliye toplumuyla birlikte kadim dünyada mevcut olan diğer toplumlarda
hiçbir hakkı olmayan kadın, İslam dinin zuhur edişiyle birlikte yasal hak ve
hukuklarına kavuşmuştur.
Sonuç
Aile toplumsal düzeni sağlayan başlıca etkendir. Bu yüzden ailenin önemi
her geçen gün biraz daha artmaktadır. Aile hayatında çatlakların oluşması
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toplumun çöküşünü sağlayacaktır. Anne ve babasından iyi eğitim almış
çocuk, yaşadığı toplumun mahvolmasının karşısını alacak önemli etkendir.
Toplum içerisinde yanlış bildiği bir hareket gördüğünde onu engelleyecek,
iyilik yaparak bireylerin birbirine yakınlaşmalarını sağlayacaktır. Diğer
fertler bundan etkilenecek ve bu özellikler toplumun tüm tabakaları arasında
yayılacaktır. Ailede çocukları terbiye eden, kültürel ve dini değerlerin yaşatılmasına vesile olan bireyler anne ve baba; karı-kocadır. Görüldüğü gibi aile
kurumu ve bireyler arasındaki ilişkiler İslam öncesi farklı din ve toplumlara
göre değişiklik arz etmektedir. Din ve ırkın bir bütün haline geldiği Yahudilikte aile kurumu sadece zengin kültürün yaşatıldığı ve gelecek nesillere aktarıldığı birleşme değil, aynı zamanda dini yapıdır. Bu nedenle aile kurumu
Yahudilik için çok önemlidir. Aynı tutum Hristiyanlıkta da vardır. Ancak
Hristiyanlığa göre aile dini bir ritüeldir ve erkekle kadın evlenince bir bütün
haline gelirler. İslam öncesi Roma ve Cahiliye Arap toplumlarında aile yapısı
kendilerine özgün çizgilerle karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, Roma’da aile
yapısı ataerkildir ve baba güçlü otorite sahiptir. Eğer baba isterse çocuklarını
köle gibi başkasına sata veya öldürebilir. Cahiliye Arap toplumunda da aynı
tutum vardır. Baba evin reisidir. Ailede eş olarak kadının ve kız çocuklarının
hiç bir temel hak ve hukukları yoktur. Bu durum İslam ortaya çıkıncaya
kadar devam etmiş, yeni inen şeraitle aile kurumu yeniden yapılanmıştır.
Eski uygarlıkların aile yapısını, karı-koca arasındaki vazife bölüşünü ve
temel hakları bilmemiz, İslam’ın karı-koca hususunda getirdiği yenilikleri,
kendisinde kötülük ve ahlak dışı ilkeler barındıran adetleri neden yasakladığını öğrenmemizde bize yardımcı olacaktır. Kur’an-ı Kerim’de temel
karı-koca haklarını esas alan ayetlerin meallerini incelediğimizde İslam’ın
hak ve hukukları yeniden yapılandırdığını fark edebiliriz. Ayrıca İslam
dininin bir bireyi diğerinden üstün tuttuğunu esas alarak, bu tarz kuralların
ve uygulamaların aile kurumunu parçaladığını, özel anlamda karı-koca haklarını, genel anlamda insan haklarını ihlal ettiğini düşünmek yanlıştır. İslam’ın aile yapısına ve karı-kocaya verilen temel hakları ve sorumlulukları
anlamak için öncelikle Müslüman gibi düşünmek gerekmektedir. Birey, benimsediği dini düşünce sistemi üzerinden İslam aile kurumunu ve onu oluşturan bireylerin temel haklarını yorumlamak isterse, sadece tek taraflı sonuca
varır. Her sistem kendi açısından yorumlanmalı ve sonuca bağlanmalıdır.
Başka görüş çerçevesinde mesele irdelendiğinde sistemin bazı kuralları ve
uygulamaları yanlış anlaşılabilir. İslam son hak din olduğundan kendisinden
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önceki tek tanrılı ve çok tanrılı dinlerin kötü yönlerini eleştirmiştir. Bu
bağlamda konu incelendiğinde İslam’ın kadını eve hapsettiği, kadını değersiz objeye dönüştürdüğünü, kadın ve erkek arasında vazifelerin, hak ve sorumlulukların bilinçsizce dağıtıldığını düşünmek mantık dışı olur.
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Altın Orda Devleti’nin Din Tercihi Süreci: İslamlaşması
Bağlamında Bir Değerlendirme
Tungysh Abylov
Özet: 13. yüzyılın ortasında kurulan Altın Orda Devleti geniş coğrafyada bulunan Deşt-i Kıpçak,
Kırım, İdil-Bulgar ve Kuzey Kafkasya gibi kültürel, dini ve siyasi açıdan farklı bölgeleri birleştirmiştir. Altın Orda topraklarında geleneksel Türk-Moğol diniyle birlikte Budizm, Hıristiyanlık,
İslam gibi evrensel dinlerin de mensupları yaşamışlar. Altın Orda’da Orta Çağ dünyası için çok
nadir rastlanan dini hoşgörü politikası yürütülmüştür.
Altın Orda Devleti’nin oluşumu sırasında İslam dininin bozkırlarda uzun bir geçmişi vardı. İslamiyet, İdil Bulgaryası ve Harezm gibi bölgelerde öncelikli konumdaydı. Fakat Deşt-i Kıpçak’ın
Moğollar tarafından istilası sonrası bir dönem İslamiyet o öncülüğünü kaybetmiştir. İlk Moğol
hanları tüm dinlere eşit davranmaya çalışırlardı. Hanların dini hoşgörü politikası İslamlaşmanın
hiçbir engelsiz yayılmasına neden olmuştur. Altın Orda’nın ilk Müslüman hükümdarı Berke döneminde göçebe aristokrasi arasında İslamlaşma başlatılmıştır. Özbek Han döneminde ise devlet
tarafından İslam'a güçlü destek sağlanmıştır. İslamiyet devletin resmi dini oluşu dini değişimin
siyasi ve kültürel bağlamlarını incelemeye neden olacaktır. Sonuçta devlet himayesinde olması,
yerel geleneklere hoşgörülü davranması ve hem göçebe halk hem de siyasi elit arasında
tasavvufi zümreler tarafından din tebliğinin etkili bir şekilde yürütülmesi nedenleriyle Altın Orda
halkının ruhu için yapılan “savaş”ta İslamiyet zaferle çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Altın Orda, Deşt-i Kıpçak, Kıpçaklar, Moğollar, İslamlaşma, Dinler

Giriş
13. yüzyılda Türk ve Moğol kabilelerinin Cengiz Han önderliğinde bir araya
gelerek büyük bir devlet kurmaları ve kısa sürede savaşarak geniş topraklara
sahip olmaları dünya tarihinin en önemli olaylarından biridir. Altın Orda bu
Moğol akınlarından sonra kurulmuş bir Türk-Moğol devletidir.
Moğollar, Budizm, Hristiyanlık, İslamiyet gibi değişik dinler hakkında çok
eski dönemlerde bile bilgi edinmişlerdir. Moğolların birçok ülkeyi istila ettiklerinde o topraklardaki dinleri tanımaya çalışmışlar ve kendi geleneksel
inançlarını başka insanlara kabul ettirmek için baskı yapmamışlardır.
Evvela Moğol İmparatorluğu bir parçası ve sonra bağımsız bir devlet olan
Altın Orda’nın dini tarihini kapsamlı bir şekilde değerlendirmek için TürkMoğol halklarının geleneksel inançlarını, resmi din statüsü için rekabet eden
dünya dinlerini ve sonunda devletin İslamlaşma sürecini ayrıca araştırmak
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gerekmektedir. Günümüze kadar Altın Orda’nın İslamlaşması süreci
hakkında ilmi araştırmalar yapılmıştır. Araştırmacılar ayrıca Altın Orda’daki
diğer dinlerin de tarihi ile de ilgilenmişlerdir. Fakat Altın Orda Devleti’nin
dini durumunu açıklayacak kapsamlı çalışmalara hâlâ gerek duyulmaktadır.
Bu konudaki çalışmaların Türk din tarihi bakımından büyük öneme sahip
olduğu da aşikardır. Dolaysıyla bu çalışmamızda, Altın Orda’nın dini yapısı
nasıldı? Neden devlet dini Doğu Avrupa bozkırlarında Hazarlardan mevcut
Hıristiyanlık değil İslamiyet oldu? Göçebeler arasında Hıristiyan misyonerliğinin başarılı olamamasının nedenleri nelerdir? gibi sorulara cevap vermeye çalışacağız.
Geleneksel Türk-Moğol Dini ve İlk Altın Orda Hanları
Göçebelerin geleneksel dünya görüşünün onların istila hareketleri ile devlet
politikasına ne kadar etkili olduğunu araştırmak konumuz açısından çok
önemlidir. 20. yüzyılın başlarındaki çalışmalarda bazı araştırmacılar, Moğolların istila hareketlerini başlatmaya neden olan ekonomik faktörlerin
yanında yağma, vahşet vb. gibi psikolojik faktörleri de zikretmişlerdir. 20.
yüzyılın ikinci yarısında, bilim adamları göçebe devletlerin ideolojisini incelemenin önemini fark ettiler. Burada önemli bir dönüm noktası olarak ünlü
Fransız oryantalisti Jean-Paul Roux’un çalışmalarını söyleyebiliriz.
Eski Türklerde olduğu gibi Moğollarda da Gök Tanrı kültü vardı. Moğollar
Tanrının birliğine, ebedi ve kudret sahibi olduğuna inanıyorlardı. Moğol
inancına göre, Gök Tanrı hanı seçer ve seçtiği kişi yeryüzündeki düzenin
muhafaza ve devamından sorumlu olur. Gök Tanrı, kendi tekliği içinde
evrensel düzeni tehlikeye atan her şeye karşıdır. Emirlerine uymayanlara,
yasal hükümdara isyana, düşmana karşı baş eğenlere ve düşmanıyla bir olup
kendi halkına karşı koyanlara karşı Tanrı’nın bildirdiği tek ceza ölümdür
(Roux, 2002:124–125). Moğollar Tanrı’nın verdiği güç ile kutsal görevin
kendilerine geçtiğini düşünmüşler ve bu düşünce onların büyük fetihler yapmasına zemin hazırlamıştır. Papa’ya hitaben bir mektup yazan Güyük Han:
“Tanrının kudretiyle, güneşin doğuşundan batışına kadar olan bölgedeki
bütün ülkeler bize nasip olmuştur.” demiştir.
Moğol inancına göre, Tanrı yeryüzünün tamamını ve dünyadaki herkesi
kaplar ve onları kendisine bağlar. Moğolların dini hoşgörü anlayışı buna
dayanmaktadır. Bu konuda Mengü Han’ın: “Tanrı ellerimize değişik parmak-

61

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -2- Din-Tarih-Sosyoloji

lar verdiği gibi, insanlara da çeşitli yollar gösterir.” dediği sözü onların dini
görüşleri ile düşünce tarzlarının açık göstergesidir. Moğolların büyük hanına
elçi olarak gönderilen rahip Johannes de Plano Carpini: “Tatarların planı,
eğer mümkünse, tüm dünyayı fethetmek ve bu konuda, yukarıda belirtildiği
gibi, Cengiz Kaan’ın emri var” demiş ve bu nedenle, resmî belgelerde Moğolların hanı hakkında “Tanrı’nın kudreti, tüm insanların hanı” ve mühründe
ise “Gökyüzünde Tanrı ve yeryüzünde Güyük Kaan, Tanrı’nın kudreti. Tüm
insanların hükümdarının mührü” ifadeleri yazıldığını belirtmiştir (Plano
Carpini, 1957:59).
Jean Paul Roux eski Türkler örneğinde, göçebe toplumlarda, tamamen farklı
iki Gök Tanrı kültünün var olduğunu gösterdi.
Gök Tanrı veya Ebedi Gökyüzü kültü (Möngke Tengri) büyük Moğol devleti
(Yeke Mongol ulus) kurulduğunda gelişiminin yeni, daha yüksek bir aşamasına ulaştı. Devletin resmi ideolojisi oldu. Bu nedenle, XIII yüzyıldaki
Moğollar, bilinen dünya dinlerinden herhangi birini kabul etmediler (Mey,
2004:436).
Cengizlilerin iktidarı ile fetihlerinin Gök Tanrı tarafından desteklendiği ile
ilgili ifadeler yarlıklar ve payzalar gibi resmî belgelerde öncelikle yer alırdı.
Dolayısıyla, Altın Orda’nın siyasi hayatında Gök Tanrı kültünün önemini belirlemek için onların resmi belgelerine başvurmak gerekir. Örneğin, Batu Han
Batı’ya seferi sırasında (1236-1242) büyük Han Ögeday’e bir mektup göndermiş ve mektup: “Ebedi Gökyüzünün gücüyle ve Han’ın ve amcamın büyüklüğüyle” sözleriyle başlamıştır (Kozin, 1941:275). Burada Batu önce ilahi güce
başvuruyor ve sonra büyük Han’ın karşısında alt pozisyonunda olduğunu
belirtiyor.
Gök Tengri kültü bir imparatorluk kültüdür, ancak XIV yüzyılın ikinci
yarısında Moğol İmparatorluğu dağılmış durumdaydı. XIV yüzyılın sonuna
doğru Cengizliler eskiden sahip oldukları toprakları kaybetmeye başladı.
İran'da, Ebu Sa'id'in (1335) ölümünden sonra İlhanlılar devletinin (1336 ve
1353 yılları arasında) tamamen çöktü. Moğollar yerli halk tarafından asimile
edildi. Çin’de halk isyanlarının büyümesi kızıl türban ayaklanmasına yol
açtı. İsyancıların liderlerinden biri olan Zhu Yuanzhang (Ming hanedanının
gelecekteki kurucusu) güney Çin topraklarını işgal etti ve daha sonra savaşta
son Yuan İmparatoru Togon-Temur’u (1368) kaybettirdi.
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İran ve Çin’de Moğol hakimiyetine son verilmesinden sonra Gök Tanrı kültü
XIV yüzyılın ikinci yarısında Altın Orda’da da önemini kaybetti. Gök Tanrı
kültü öncelikle, Moğolları birleştiren ideolojik yapıydı. İmparatorluğun
çöküşü ile halk arasında eski inancın ancak bazı kalıntılar devam edildi.
İlaveten, bu inanca mensup etnik Moğollar sayısal olarak Altın Orda nüfusunun çoğunluğu değildi.
Altın Orda’da Budizm ve Uygurlar
Altın Orda’nın dini yapısıyla ilgili yazılı tarihi kaynaklarda Budizm
hakkında çok az malumat bulunmaktadır. Bu yüzden çoğu zaman araştırmacılar tarafından dikkate alınmamıştır. Budizm'in kaynaklarda zikredilen
“Uygur bakşileri” ile olan ilişkisi oldukça haklı görünüyor. Moğol İmparatorluğu’nda olduğu gibi, ilk dönemlerde Altın Orda’da da Uygur yazısının
kullanılıp, devletin resmi evraklarını yazanların da Uygurlar olduğu Budizm
kültürün varlığını kanıtlamaktadır. Uygurlar tarihinde birçok dini kabul etmişlerdir. Fakat araştırmacılar 13. yüzyılın başında Uygurların çoğunun
Budizm dinine mensup olduğunu söylemektedirler (Rachewiltz, 1983: 282;
Kadırbaev, 1993:35-38). Bu nedenle, D. DeWeese’in haklı olarak belirttiği gibi,
“Uygur” isminin Altın Orda’da bakşi kelimesinden daha çok “Budist” anlamında kullanıldığını belirtmektedir. Çünkü “bakşi” kelimesi hem Budist
rahipleri hem de Uygur katipleri için ve bazı durumlarda, Budist olmayan
dini adamları içinde kullanılmıştır (DeWeese, 1994:82-83).
Çin'deki Yuan İmparatorluğunda, Kubilay Han'ın iç politikasında tüm dinlere eşit haklar vermesine rağmen, Budizm adeta bir devlet dinine
dönüşmüştü. İmparatorluğun ideolojik alanında o zamanlar Budizm, belki
de Cengiz Yasası’nın yanı sıra birleştirici potansiyellere sahip güç olabilmiştir. Devletin yüksek mevkileri genellikle Budistlere aitti; han sarayı ve
Moğol soyluları Ratchnevsky’e göre Tibet Budizm’i ile geleneksel Moğol ve
Çin kültleriyle karışmış “senkretik” dini benimsemişler (Ratchnevsky,
1970:443) ve bu din giderek sıradan halk kitleleri arasında yayılmıştır.
Dönemin siyasi şartlarından dolayı Yuan Sarayı’na bağımlılığını devam ettiren Altın Orda hükümdarı Tokta Han yakın çevresiyle beraber Budizm dinine mensup olmuştur. Tokta Han, Cuci ve Çağatay Ulusları arasındaki
siyasi mücadelede Yuan İmparatorluğu tarafından desteklenmiştir. Yuan
sarayı tarafından Tokta Han’a 1308 yılında Ninsuvan unvanı verilmiştir.
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Arap tarihçisi el-Birzali (ö. 1338/9) Tokta Han hakkında şöyle yazmaktadır:
“O (yani, Tokta) putperestlik dinindeydi, Uygurları, yani lamaları ve sihirbazları seven bir kafirdi.” (Tiesenhausen, 1884:174).
1312 yılında Tokta Han’ın ölümünden sonra, Ötemiş Hacı’ya göre, iktidarı
eski hanın yakın çevresinden olan Bacir Tok Buga ele geçirmek istediyse de
başarılı olamamıştır (Ötemiş Hacı, 2014:52). Altın Orda tahtına bir grup Müslüman idareciler tarafından desteklenen Özbek çıkmıştır. Orta çağ Arap tarihçi el-Mufaddal, (ö. 1273/4), Özbek Han’ın iktidara gelmesiyle ilgili olayları
şöyle anlatıyor: “Onun (yani Özbek Han’ın) güzel görünümlü, yumuşak
mizaçlı, iyi bir Müslüman, cesur ve kuvvetli bir genç adam olduğu söylenir.
O bazı emirleri ve birçok bahşi ve sihirbazı öldürdü.” (Tiesenhausen,
1884:197). Özbek Han’ın “bahşileri (yani Budist) ve sihirbazları" öldürtmesi,
iktidar mücadelesinde eski Budist siyasi eliti ortadan kaldırması olarak anlaşılmalıdır.
Altın Orda’da Budistler sadece toplumun üst tabakalarında değil sıradan
halk arasında da vardı. Buna 13. yüzyılın sonlarında Hıristiyan misyonerleri
tarafından derlenen ve ismi “Codex Comanicus” olarak bilinen LatinceKıpçakça-Farsça sözlükte kaydedilen metinler delil olabilir. Sözlüğün
metinlerinde sadece Hıristiyan dinine değil, diğer dinlere de ait dualar bulunmaktadır. Budizm etkisinin izlerini, “Kuman-Alman terminoloji sözlüğü”
olarak adlandırılan bir dizi bilmecede ve özellikle de “Tanrı’nın 10 emri”nin
(muhtemelen Nesturi kökenli) hemen ardından “Budizm’in 8 yasağı"
kaydedilmesinden görünmektedir (Stoyanov, 2003:494). Fakat Altın Orda’daki Kıpçak nüfusunun çoğunluğu Budizm’e mensup olmaması bu dinin
kaderini belirlemiş ve ülkedeki diğer büyük dinlerle rekabet edememiştir.
Altın Orda’da Hıristiyanlık ve Hıristiyan Misyonerlerinin Faaliyetleri
Moğol istilasından önce Deşt-i Kıpçak’ta yaşayan göçebe Kıpçak Türkleri
arasında Hıristiyanlar da vardı. Fakat Deşt-i Kıpçak’ın Hıristiyan nüfusu ile
ilgili kesin veriler olmadığı için sayılarının ne kadar olduğunu bilemiyoruz.
Fakat sayılarının az olmadığı da bellidir. Kaynaklarda Hıristiyanların genellikle Deşt-i Kıpçak’ın uç bölgelerinde veya bozkır sınırlarının ötesinde
yaşadıkları anlaşılmaktadır. Sudak’ta Hıristiyanlığı benimseyen Kıpçaklardan oluşan bir topluluk vardı. Şehrin kiliselerinde birçok Kıpçak Türkü’nün
ismi kaydedilmiştir. Kuzey Karadeniz Bölgesi'ndeki diğer şehirlerde de çok
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sayıda Hıristiyan vardı. Dolayısıyla Ortodoks Hıristiyanlığı Kırım Yarımadası’nın göçebeleri arasında yayılmış olmalıdır. Moğol fethinden önce,
Doğu Avrupa’nın Kıpçakları komşu Ortodoks ülkeleri olan Bizans, Bulgaristan ve Rusya knezliklerinin etkisi altındaydı (Vasary,1988:264-267). Kıpçaklar Ortodoksluğu bozkırlardan uzak yerlerde de kabul etmişlerdir.
Kıpçakların Bulgaristan ve Bizans’ta bulundukları hakkında Bizans kaynakları kaydedilmiştir. Kıpçaklar Ortodoksluğu kabul ettiklerinde genellikle
Hıristiyan isimlerini alırlardı (Pavlov, 2009:392-394, 397; Stoyanow, 2002:683).
Fakat vaftizden sonra bile geleneksel isimleri koruyan Kıpçaklar da vardı
(Pavlov, 2009:392, Vasary, 2005:101-105, 107-108).
O dönemde Bizans ordusunda hizmet eden bazı Kıpçaklar, Karacaova bölgesinde toprak sahibi olmuşlardır. Kıpçaklar Hıristiyanlığı liderleriyle beraber kabul etmişlerdir. Kıpçak yöneticileri hem siyasi hem de dini liderlerdi.
Bu gelenek Hıristiyanlaşmış Kıpçaklarda da korunmuştur (Stoyanow,2002:685; Spinei, 1986:52). Kıpçak liderleri, siyasi ve ekonomik çıkarları
dikkate alarak Hıristiyanlığı kabul etmişler. Kıpçakların bir kısmı Gürcistan’da Ortodoks olmuştur. Orada Kıpçakların Hıristiyanlaşması oldukça
hızlı geçmiştir. Gürcistan’daki ikinci nesil Kıpçaklardan Kubasar ve Kutlu
Arslan, sadece Türkçe isimlerini korumuşlar ve Gürcü dilini ve Ortodoksluğu benimsemişlerdir. Hatta Kraliçe Tamara döneminde Gürcü ordusunda
görev yapan Kıpçaklar “eski Kıpçaklar” olarak adlandırılmıştır (Golden,
2008:326).
Ortodokslar bozkırlarda Moğol istilasından sonra da misyonerlik faaliyetler
yürütmüştür. Kuman piskoposluğunun tarihiyle ilgili belgelerde, Katolik
misyonerler bazı “düzmece piskoposlara” karşı mücadele etmek zorunda
kaldıklarını belirtmişler. Muhtemelen onlar Bulgaristan’daki Ortodoks misyonerleriydi. Fakat Moğol istilasından önce İncil Kıpçak diline çevrilmemiş
ve Deşt-i Kıpçak’ta Ortodoks piskoposluğu kurulmamıştır. Ancak Altın Orda
döneminde yazılan Codex Cumanicus sözlüğünde Hıristiyan duaları
Kıpçakçaya çevrilmiş ve Slavlar için Ortodoks Saray piskoposluğu kurulmuştur.
Mengü Temir Han döneminde (1266-1282) Altın Orda’da daha çok Katolik
Hıristiyanları misyonerlik faaliyetleri güçlendiğini görürüz. Başkent Saray
başta olmak üzere Barason (Karasubazar), Soldaia (Sudak), Kefe, Macar,
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Ükek gibi birçok şehirde Fransisken rahiplerinin misyonerlik merkezleri
vardı. Katolik misyonerler göçebelerin obalarına girebiliyorlardı. Hatta Umbrialı Fransisken rahibi Giovanni Elemozina, 1335’te Katolik misyoner
faaliyetlerinin Tatar hanzadesinin (Altın Orda Hanının oğlu) vaftiz olmasıyla
daha da geliştirdiğini yazmıştır. Hanzade Coktoganus (Kutukan), oğulları
Georgio, Kuramas ve Abusk ile birlikte Hıristiyan olmuşlardır. Fransiskenlerin belirtiği bu isimler Reşidüddin Fazlullah tarafından da kaydedilmiştir.
Fakat Avrupalı kaynaklarda, iki prensin daha sonra hüküm sürmek istedikleri için Hıristiyanlığı terk ettikleri belirtilmektedir. Bundan Cucioğulları
arasında Hıristiyan olanların iktidar mücadelesinde üst tabakadan güçlü
destekçileri olmadığı anlaşılmaktadır.
Altın Orda’da misyoner olan Macar papaz Johanka, Katolik misyonerlerine
şehirlerde oturmayıp, mümkün olduğunca çok sayıda göçebeyi Hıristiyanlığa davet etmek için onların arasında yaşamaya çağırırdı. Johanka, Altın Orda’nın geleceği göçebe aristokrasiye bağlı olduğuna inanırdı. Fakat
Johanka’nın Hıristiyanlaştırma konusundaki deneyimine önem verilmemiştir. O dönemde Papa, Kuman piskoposluğundaki Kıpçakların ve
Macaristan’daki Kıpçakların yerleşik hayata geçmesi gerekliği konusunda
ısrarlıydı. Göçebeler için bu kabul edilemezdi. Bu kendi milli özelliklerine
kaybetmek ve asimile olmak anlamına geliyordu. Zaten Macaristan Kıpçakları bir dönem sonra Macarlar arasında eriyip gitmiştir. Katoliklerin şehir
halkı arasında dini yayma politikası başarılı olmamıştır. Çünkü bu dönemde
sadece göçebe aristokrasinin desteğini alarak, daha iyi sonuçlar elde
edilebilirdi.
Altın Orda’da İslam ve Devletin İslamlaşma süreci
Altın Orda Devleti kurulmadan önce o topraklarda yaşayan İdil Bulgarları
çok eski zamanlardan beri Müslüman olarak tanınırlardı. Katolik papaz
Ruysbroeckli Willem, Moğol istilasından sonra 1253 yılında Altın Orda
topraklarına gelmiş ve şunları yazmıştır: “Bu Bulgarlar, en katı Müslümanlardır. Onlar Muhammed’in kanunlarına, herkesten daha fazla
bağlıdırlar.”(Ruysbroeckli, 2010,143.) Sonra Bulgarlar İslam dinini Kıpçaklar
ve komşu Fin-Ugor halkları arasında yaymaya çalışırlardı. Moğol istilasından önce Deşt-i Kıpçak’ın Harezmşah Devleti ile sınırlarında yaşayan
Kıpçakların bir kısmı da Müslüman olmuşlardır. Fakat Moğol istilası daha
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önce Müslümanların yurtları olan Harezm ile İdil Bulgaryası gibi bölgelerde
İslam’ın öncülüğüne son vermiştir. İslam, Moğol İmparatorluğunda bulunan
çok sayıda dinlerden birisi olmuştur.
Fakat Moğol istilası, sonradan İslamiyet’in yayılmasına ve yerleşmesine
sebep olmuştur. Bu yüzden Moğol istilası hakkında Alâeddin Cüveyni:
“Kılıçtan kurtulanlar emniyet ve huzur içinde hayat sürdüler. O sırada daha
İslam’ın kokusunu koklamamış olan şirk ve küfrün hüküm sürdüğü ülkelere
Muhammed’in (A.S.) dininin bayrağı çekildi. Dinsizlerin mezarlığının
karşısına şehitlerin mezarlığı kuruldu” demiştir (Cüveyni, 2013:198.)
Tatar tarihçisi Mirkasım Usmanov, Altın Orda’daki İslamiyet’in yayılış tarihinin 3 aşamasını belirtmiştir: 1. Yönetici elit tabakanın İslam’la tanışması
(13. yüzyılın 2. yarısı) 2. Özbek Han döneminde (1312-1342) resmi din olması
3. 14. yüzyıl sonunda Altın Orda halkının tamamen İslamlaşması (Usmanov:1985, 177–185.].
Osmanov’ın bahsettiği Altın Orda’nın yönetici tabakasından ilk Müslüman
olan Berke Han’dı (1209-1266). Müslüman müellifleri 1250’li yıllarda Berke
Han’ın Buhara’ya, Necmeddin Kübra’nın halefi ve Sufilerin şeyhi Seyfeddin
Baherzî’nin (öl. 1261) (bazı kaynaklarda o Şemseddin olarak adlandırılır)
yanına gittiğini ve İslamiyet’i kabul ettiğini belirtmektedirler (el-Ömeri,
2003:115, Kalkaşandi,1914:474).
Berke Han, Seyfeddin Baherzî’ye minnettarlık ifadesi olarak ülke sınırları
içerisinde geçerli olan bir payza vermiştir. Fakat, gerçek bir sufi olan Seyfeddin dünya zevklerinden vazgeçmiştir. el-Aynî şunları yazmaktadır:
“Necmeddin Kübra o zamanda şöhret kazanınca, dillere destan oluyor. Müslüman kanunların uygulanması için taraftarlarını büyük şehirlere gönderiyor. Sadettin al-Hamevî’yi Horasan’a, Kemaleddin eş-Şeryakî’yi
Türkistan’a, Nizameddin el-Cendî’yi Deşt-i Kıpçak’a ve Seyfeddin Baherzî’yi
Buhara’ya yolluyor. Buhara’ya yerleşince Baherzî, en iyi öğrencilerinden
birini Berke Han’ın yanına gönderiyor. Öğrencisi, Berke Han ile görüşmüş,
ona akıl vermiş, onda İslam’a karşı sevgi duygusunu uyandırmış ve onun
gelecekte izleyeceği yolu açıklamıştır. Berke, onun yanında İslamiyet’i kabul
etmiş ve tebaasının çoğuna İslam dinini kabul ettirmiştir” (al-Aini, 2009:91).
Necmeddin Kübra’nın diğer öğrencisi, Sa’duddin el-Hamevî (öl. 1252) Ho-
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rasan bölgesinin Bahrabad şehrinde Sufi tekkesi ve derneği kurmuştur. Onun
oğlu Sadreddin’in elinden 1295 yılında İlhanlı Gazan Han, İslamiyet’i kabul
etmiştir (Akkuş, 2011:174).
Altın Orda’nın İslamlaşmasında etkili olan başka bir Sufi tarikatı ise Yeseviliktir. Yesevilik başlangıçta Sırderya havalisinde kuvvetle yerleşmiş,
sonra Maveraünnehir ve Harezm sahalarında tutunup buralardan da bozkıra
yayılmıştır. Altın Orda’ya bağlı Harezm bölgesinde bu işlevi üstlenen Yesevilik merkezi ise Bakırgan şehri olmuştur. Bu şehirde, Ahmed Yesevi’nin
üçüncü halifesi olan Süleyman Bakırgani çevresini irşat etmiştir. Onun adına
izafe edilen ve İdil-Ural ve Türkistan Müslümanları arasında çokça okunan
Bakırgan Kitabı Yeseviliğin Harezm üzerinden Altın Orda sahasındaki İslamlaşmaya ne derece katkısı olduğu hakkında bir fikir verecek mahiyettedir.
Bu rivayetlerden Altın Orda’nın İslamlaşmasında Tasavvufun çok büyük etkisi olduğu anlaşılır.
Hicri 661 yılında (Miladi 1262-63) Berke Han, Mısır Sultanı Rükneddin Baybars’a İslamiyet’i kabul ettiğine dair bir mektup yollamıştır. Berke Han kendi
mektubunda İslamiyet’i kabul edenlerin isimlerini vermiş ve kimin ve hangi
soydan olduğunu belirtmiştir. Kahire’de bu haber coşkuyla karşılanmıştır,
bu haberi getiren elçilere büyük hürmet gösterilmiştir. el-Makrizî’ye göre, 7
Temmuz 1263 tarihinde Halife el-Hâkim camide Berke Han’ın elçileriyle birlikte Cuma namazını kılmıştır. Burada sultan ve Berke Han’a da dua
edilmiştir. Bundan başka, sultanın yanına elçi gönderilmiş ve ondan
adamlarını Mekke ve Medine’ye hacca gönderip, Berke Han’a dua edilmesini
istenmiştir. Sultan, hatiplere Berke Han ve sultan el-Melik ez-Zahir’in şerefine Mekke, Medine, Kudüs ve Kahire’de dua etmelerini emretmiştir (Tiesenhausen,1884:431)
Cuci Ulusu’ndan Mısır’a gelen elçiler, tüccarlar, bilginler hacca gitmeye acele
etmişlerdir. 1264-1265 yıllarında sultan Mekke’ye elçi heyeti ile Berke Han'ın
adına yapılması istenilen haccın üç tane yazılı tarifini, Zemzem kuyusundan
alınan iki şişe kutsal su ve pelesenk yağı göndermiştir (Tiesenhausen,1884:358).
Berke Han’ın mektubunda İslamiyet’i kabul edenlerin listesinde adları geçen
insanlar, İslam dünyasının merkezinde adlarının zikredilmesinden çok
mutlu olmuşlardı! Bundan dolayıdır ki daha sonra Berke’nin her akrabasın-
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dan Mısır Sultan’ına İslamiyet’i kabul ettiğine dair özel mektuplar gelmeye
başlamıştır. Örneğin, 669 yılında, yani 1270/1271 yıllarında sultan, Berke
Han’ın akrabası, emir Nogay’dan mektup almıştır. O, mektubunda İslamiyet’i kabul ettiğini yazmış, karşılığında ise ona şükran ve övgüler sunulmuştur (Tiesenhausen,1884:434).
Berke Han’ın adı bütün İslam dünyasında yayılmıştır. Arap tarihçisi Nüveyrî
onun hakkında şöyle yazmıştır: “Müslümanlığı kalbinde yer tuttu İslam
nişanlarını aşikâr kıldı, fakihleri ağırladı, kendine yanaştırdı, huzuruna yaklaştırdı. Memleketinde camilerle medreseler yaptırdı. Çengiz Han’ın, torunları arasından İslamiyet’i ilk kabul eden oldu. Müslüman olunca halkının
büyük kısmı da İslamiyet’i kabul etmiştir...” (Tiesenhausen,1884:151) Altın
Orda’nın İslamiyet'i resmî olarak kabul etmesi, devletin Moğol İmparatorluğu’nun başkenti Karakurum’dan bağımsız olmasına ve daha gelişmiş
kültüre sahip olan İslam dünyasına yönelmesine neden olmuştur.
Berke Han'ın İslamiyet’i kabul etmesi Altın Orda’nın İslamlaşması tarihinde
önemli bir vaka olmuştur. Öncelikle bu vaka devletin daha sonraki bir
dönemde İslamlaşması için zemin hazırlamıştır. Berke Han’dan sonra Altın
Orda’nın Müslüman feodalleri, Müslüman hanı tahta çıkarmak için
uğraşmışlardır.
Berke’nin Müslüman olması İslamiyet’e resmî devlet dini statüsünün verilmesi sürecinin başlangıcı olarak değerlendirilmelidir. Orta çağda devlet
başkanın mensup olduğu ve ona dayanarak resmî yetkilerini kullandığı din,
resmî devlet dini olarak sayılabiliyordu. Bu bağlamda halkın ekseriyetinin
aynı dine mensup olup olmadığı önemli değildi. Dinin statüsü, hükümdar
değişimi ile değişebiliyordu.
Berke Han, İslamiyet’i Altın Orda’da yasallaştırmak amacıyla uluslararası
çapta birkaç önemli adım atmıştır. Berke Han, o tarihlerde İslam dünyasının
merkezi sayılan Kahire’ye iyi ilişkiler kurmuş ve hilafeti yıkan İlhanlılarla
mücadele etmiştir.
Yine de Berke Han döneminde İslamiyet, göçebe kabileler, hatta şehirlerde
yaşayan Moğollarla Kıpçaklar arasında pek yayılmamıştır. Dolaysıyla ondan
sonra tahta çıkan hanlar ise İslamiyet’i resmî din olarak kabul etmeye hazır
değillerdi. Onlar (Mengü Timur, Tuda-Mengü) geleneksel Moğol dininde
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kalarak hüküm sürmüşlerdir. Hatta Mengü Timur’un oğlu Tokta Han
Budizm dinine mensup olduğunu yukarıda belirttik.
Tokta Han’ın ölümünden sonra Altın Orda’da tahtına Müslüman elitler
tarafından desteklenen Özbek çıkmıştır. Özbek, han olduğu sırada henüz İslâmiyet’i kabul etmemişti. Hatta 1315 yılında kız kardeşi Könçek Hatun’u
Moskova Knezi Yuri Daniloviç’le evlendirmiş, Könçek Hatun bu münasebetle vaftiz edilerek Agatha adını almıştı. Özbek Han Hicri 720’de (1320) İslâmiyet’i kabul ederek Muhammed adını aldı. Özbek Han’ın bu tarihten
sonraki paralarında Muhammed adının varlığı verilen bu bilgiyi teyit eder.
Ötemiş Hacı ve Abdulgaffar Kırımî’nin rivayetlerine göre Özbek Han, bir
gün sihirbazların marifetlerini seyrederken dört tane veli onun yanma gelerek, kendisine İslamiyet öğretmek ve İslamiyet’e davet etmek üzere geldiklerini bildirmişler. Bunlardan bir tanesinin adı Baba Tökles idi. Sihirbazların
teklifi ile Özbek Han’ın huzurunda yapılan müsabakada sihirbazlar velilere
yenilmişler. Bunun üzerine Özbek Han başta olmak üzere orada bulunanların hepsi İslamiyet’i kabul etmişler (Ötemiş Hacı, 2014:53-54, Kırımî,
1343:35-36). Bazı rivayetlerde Özbek Han’a İslâmiyet’i telkin eden kişinin
Seyyid Ata adlı bir zat olduğu geçmektedir (Barthold, 1975: 241).
İslam kaynakları Özbek Han’ın İslamiyet’e sadakatini övmektedirler. Zaten
kendisi İslam dinini bir tarikat coşkusu içinde kabul etmiş ve bu şekilde Müslüman olmuştur. Devrin büyük şeyhlerinden Numanüddin el-Harezmi’nin
onun manevi hayatında ayrı ve istisnai bir yeri vardı. Onun sarayı ulema
tarafından sık sık ziyaret edilir ve bu vesile ile dini toplantılar ve sohbetler
olurdu. Örneğin el-Ömerî şöyle yazmaktadır: “O, dört dörtlük bir Müslümandır, dindarlığını açıkça belli eder, Müslüman kanunlarına sıkı bağlı olur,
namazını kılar ve orucunu tutar.” (el-Ömeri, 2003:177) İbn Battuta da Özbek
Han’ı bu konuda övmüştür: “Bu Sultan; muazzam ve çok geniş bir ülkenin
sahibidir. Kudreti, rütbesi, değeri itibariyle büyüktür, yücedir. Allah’ın düşmanlarını, ayrıca büyük Konstantiniyye ahalisini mahvedicidir. Onlarla
savaşta bu dinin en gayretli mücahididir. O, dünyanın en büyük ve en kudretli yedi hükümdarından biridir.” (İbn Battuta,1987:338) İslam dünyasında,
böyle sıfatlara lâyık olan pek az hükümdar olmuştur.
Altın Orda, Muhammed Özbek Han’ın hükümranlık döneminde gerçek bir
İslam ülkesi hâline gelmiştir. Özbek, Kahire ile ilişkilerini güçlendirmek
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amacıyla, bir akrabasını Mısır sultanıyla evlendirmiştir (İbn Haldun,
2006:635). Özbek Han İslamiyet’i kabul ederek İslamiyet’in devlet dini
statüsünü almasını sağlamıştır. Yakınları dâhil olmak üzere feodallerin bir
kısmı, Özbek Han’a karşı çıkmış ve onu tahttan indirmeye çalışmışlardır.
Biraz güçlenince, Özbek Han isyancı putperest din adamlarının
öldürülmesini emretmiştir (Tiesenhausen,1884:174).
Siyasi elit tabakada olan değişiklik alt tabakaları da etkilemiştir. Göçebe
halkın arasında da İslamlaşma çok uzun zaman almamıştır. Tarihi ve arkeolojik verilere göre, Altın Orda’da İslamlaşma sürecinin 14. yüzyılın ikinci
yarısında tamamlanmıştır (Fedorov-Davıdov, 1966:248; Vasilev, 2007, 125)
Hatta Sultanov’a göre, Deşt-i Kıpçak topraklarında İslam ancak Rus işgalinden sonra (19. yüzyıl) tamamen yerleşebilmiştir (Kliaştornıy, Sultanov,
2000:220–227). Fakat bu görüş İslam kültürünün Altın Orda’da hakim din
olduğuna delil olacak çok sayıda tarihi kaynaklara ve arkeolojik verilere
değil, bazı geleneksel inanç kalıntılarıyla ilgili yanıltıcı verilere dayandığı
için ortaya konulmuş olmalıdır.
Sonuç
İlk dönemlerde Moğolların geleneksel Gök Tengri inancı onların istila
faaliyetlerinin ideolojik temellerini oluşturmuştur. Moğollarda da dini
hoşgörü anlayışında da bu inancın etkisi olmuştur. Ama imparatorluğun
dağılmasıyla Gök Tengri inancı birleştirici gücünü kaybetmiştir.
Dünya dinlerden biri Budizm de kısa bir dönem Altın Orda siyasi otorite
desteğiyle yayılmıştır. Fakat yönetici tabakanın değişmesi ve devlet
desteğinin kesilmesiyle büyük dinlerle rekabet edemeyerek son dönemlerde
Altın Orda topraklarında etkili olamamıştır.
Moğol istilasından önce ve Altın Orda Devleti’nin kurulduğu yüzyılda Deşti Kıpçak’ta Hıristiyanlığın yaygın dinlerden biri olduğu bilinmektedir. Hem
Ortodoks hem de Katolik Hıristiyanlar Avrasya bozkırlarında misyonerlik
çalışmalarını yürütmüşlerdir. Deşt-i Kıpçak’ın uç bölgelerinde veya dışında
yaşayan Kıpçak Türklerinin bir kısmı Ortodoksluğu benimsemişlerdi. Katolikler Kuman piskoposluğunu kurarak dinlerini şehir sakinleri arasında yaymaya odaklanmıştır. Bazı Dominikan keşişleri tarafından söylenen dini
faaliyetleri göçebeler arasında yayma tavsiyesi dikkate alınmamış ve Altın
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Orda’nın kaderinde belirleyici rol oynayan halk kitlesi arasında çok taraftar
bulamamıştır.
Hatta Hıristiyan olan göçebe Kıpçaklar, din adamları tarafından gerçek Hıristiyanlar olarak sayılmamış ve göçebelikten yerleşik hayata geçirilmeye zorlanmıştır. Göçebeliği bırakıp Hıristiyan olanları kısa zaman içinde diğer
Bulgar, Slav ve Gürcü, Macar Hıristiyanları tarafından asimile edilmiştir.
Altın Orda’nın Harezm ve İdil Bulgaryası gibi bölgelerinde öncelikli konumda olan İslamiyet Moğol istilasından sonra bir dönem diğer dinlerler aynı
duruma düşmüştür. Fakat her türlü nedenlerle Altın Orda’da İslamlaşma
devam etmiş ve eskisinden daha da geniş coğrafyaya yayılmıştır. Altın
Orda’nın İslamlaşmasına hızlandıran birkaç faktörü sayabiliriz: 1. Jeopolitik
konumu. Altın Orda’nın Hıristiyan ve İslam gibi kültürlerin temas ettiği
bölgede kurulmuştur. Bu iki kültürden İslamlaşmayı tercih etmesine İlhanlılarla rekabet ve Mısırla ittifak vs. gibi birçok siyasi durumu etkili olmuştur;
2. Moğol hanlarının dini hoşgörü politikası. Moğol İmparatorluğunda tüm
dinler aynı haklara sahipti. Cengiz Han’ın yasasına göre, herhangi bir dine
hakaret etmenin cezasına ölümdü ve din adamları vergilerden muaf olurdu.
Dolayısıyla dinlere yönelik politika ilk yıllarda Altın Orda topraklarında da
İslam’ın hiçbir engel olmadan yayılmasını sağlamıştır. 3. Altın Orda hanlarının İslamiyet’i tercih etmeleri. Orta çağ dünyasında devlet başkanının
mensup olduğu din belirleyici rol oynardı. Arap atasözünde “En-nasu ‘ala
dini mülükihim/insanlar krallarının dini üzeredir” denildiği gibi Altın Orda
yönetici tabakasının Tasavvuf vasıtasıyla Müslüman olmaları büyük halk
kitleleri arasında İslamlaşma sürecini hızlı bir şekilde tamamlanmasını
sağlamıştır.

Kaynakça
Akkuş M. (2011), İlhanlıların Anadolu’daki Dini Siyaseti, (Selçuk Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi) Konya.
Barthold (1975), Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, Ankara, Kültür Yayınları.
Cüveyni (2013), Tarih-i Cihan Güşa, Çev. Mürsel Öztürk, Türk Tarih Kurumu
Yayınları, Ankara.
el-Aini (2009), Iqdu’l-Jʼman Fʼ Tarih ehlu’z-Zamán. Ed. Muhammad Muhammad

72

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -2- Din-Tarih-Sosyoloji

Amin, Kahire, Darü’l-Kutub ve Uasaiku’l-Kavmiye.
el-Kalkaşandi (1914), Aḥmad İbn ‘Alī. Ṣubḥ Al-A’shā. Cilt 4. Kahire.
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Küresel Kültürel ve Doğal Mirası Tehdit Eden Risk Yönetimi
Omar Jassam
Özet: Kültürel ve doğal miras daha fazla tahribata maruz kalmaktadır, Savaşlar, felaketler, ihmaller ve buna yol açan diğer faktörlerle birlikte gerek yerel gerekse uluslararası toplumların
miras unsurları bir dizi kayıplara maruz kalmıştır. Bunun nedeni ise geleneksel olarak ele alabileceğimiz silahlı çatışmalar ve doğal afetlerden ziyade sosyo-ekonomik durumların değişmesi
dünya mirasını daha çok yok olma tehlikesiyle karşı karşıya getirmektedir. Bu nedenden dolayı
yok edilen veya kaybolan her kültürel ve doğal miras, dünya halklarının mirasına büyük bir zarar
vermektedir. Bu mirasın korunmasında ulusal ölçekte büyük bir eksiklik bulunmaktadır, bunun
sebebi ise koruma gereksinimlerinin oldukça maliyetli olması ve bu korumayı gerçekleştirecek
ülkelerin bazen bu maliyetleri karşılayamayacak seviyede olmasıdır. Silahlı çatışmalar, doğal
ve insani felaketler, zamanın geçmesiyle birlikte restorasyon ve onarım çalışmalarına önem gösterilmemesi gibi dünya mirasının karşı karşıya kaldığı günlük tehlikelerin gölgesinde söz konusu
tehlikelerden korunması, mümkün olan en iyi şekilde onarılmasının sağlanması adına her türlü
yöntem ve metodun uygulanmasını sağlayacak iyi bir yönetimin gerekliliği bugün daha da iyi
anlaşılmaktadır.
Bu amaçların günümüzde yerine getirilmesi adına yönetim çok büyük bir rol oynamaktadır. Bunların arasında uygulamaya yönelik stratejiler, planlamalar ve fikirleri ortaya koyarak amaç ve
hedeflerin belirlenmiş bir zaman çizelgesine göre gerçekleştirilmesi yer almaktadır.
Anahtar Kelimeleri: Kültürel, Miras, Doğal, Risk, Tehdit, Savaş, Yönetim

Kültürel Mirasın Anlamı
Kültürel miras herhangi bir ulusun medeniyetteki derinliğini gösteren,
kültürel ve düşünce gelişimine ışık tutan temel unsurlardan biri olmasındandır ki; dünya çapında ilgi odağı haline gelmiştir. Aynı şekilde kültürel
miras tarih yazımı için somut bir kaynak olarak da kabul edilir. Toplumu
oluşturan fertlerin ayırt edici ana özelliklerinden biri sayılmakla birlikte onların ortaya koyduklarının ürünü ve tarih boyunca var olduklarının da
delilidir.
Bilim insanları ve uzman akademisyenler "kültürel miras" kavramını somut,
somut olmayan, taşınabilir ve taşınmaz türlerdeki eserlerin, manevi mirasın
ve folklorun bütününü ifade etmek için kullanmaktadır. Nitekim kültürel
miras çeşitleri ve isimlendirmeleri de farklılaşmaktadır: Somut (dokunulabilen) kültürel miras, somut olmayan (dokunulamayan) kültürel miras, aynı
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şekilde taşınır ve taşınmaz kültürel miras ve yine kültürel varlıklar, halk
kültürü (folklor), doğal (çevresel) miras, mimari miras, dini miras, millî
(yerel) miras, uluslararası miras vb. terim ve isimlerin tamamını "kültürel
miras" kavramı kapsayıcı bir biçimde ifade etmektedir.
Tarihi eserler, miras, folklor, sit alanları, tarihi alanlar gibi muhtelif kavram
ve isimler ne kadar çoğalırsa çoğalsın bunların hepsi genel olarak insanlığın
çevredeki kültürel ve medeni mirasını ifade etmek için kullanılır. Diğer
taraftan kanunlar, anlaşmalar ve uluslararası resmi kaynaklarda "CH" olarak
kısaltılan "kültürel miras" (cultural heritage) ile "CP" şeklinde kısaltılan
"kültürel varlıklar" (cultural property) kavramları, yukarıda da açıklandığı
üzere daha çok insanlığa ve tabiata ait olan kültürel ve medeniyet mirasının
bütününe işaret etmek için kullanılır. Bu ise insanlığa ait olan kültürel ve
medeniyet mirasının farklı türlerini kapsayıcı ve ifade edici hale getirir.
Kültürel miras kavramını açıklayarak anlaşmalarda ne şekilde ele alındığına
dair ayrıntılara geçmeden önce bu kavramı oluşturan "miras" ve "kültür"
kelimelerini ayrı ayrı tanımak gerekmektedir.
"Kültürel varlıklar" veya "Kültürel miras" ile ilgili kavramlar mirasa sahip
ülkeler tarafından belirlenmekte ve tanıtılmaktadır. Bunu akademisyen,
uzman ve bu alanda çalışanlar ile yurt dışındaki uzman bilimsel kurum ve
kuruluşlarla birlikte yapmaktadır. Dolayısıyla bu kavram, uluslararası kaynak, kanun ve anlaşmalara göre tanımı yapılarak ele alınmaktadır. Zira kanunda, kültürel mirasın unsurları ve yerleri silahlı çatışma durumlarında
askeri hedeflerle karıştırılmasının önüne geçmek amacıyla ayrıntılı bir şekilde açıklanmış ve tanımlanmıştır.
Söz konusu metin ve maddelerde "kültürel varlıklar" terimi kültürel mirasın
maddi/somut türünü ifade etmek için kullanılmıştır. Çünkü bir devlete,
toprağa veya topluma aittir. "Kültürel varlıklar" terimi yeni bir terim
olduğundan, uluslararası hukuk uzmanlarını bu varlıklara ayrıntılı bir
tanımlama yapma hususunda konuyu dikkate almaya sevk etmiştir.
Kültürel Miras Türleri
Hiçbir toplum veya beşeri topluluk neredeyse, herhangi bir yerde, insanın
diğer insanlarla veya çevresiyle etkileşiminden kaynaklı bir kültürel miras
olmasın. İster inançlar, diller, gelenekler, ritüeller, yaşam tarzları veya insan
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elinden çıkan ürünler, makine, araç ve binalar gibi farklı ve çeşitli formlar
halinde olabilmektedir. Dünya kültürel mirası; nesilden nesile aktarılan,
geçmişten günümüze kadar iyi muhafaza edilen ve sonraki kuşaklara aktarılması için de özen gösterilen somut malzemeler (elle tutulan) ve somut
olmayan (elle tutulmayan-düşünsel) her şeyi kapsadığından, bütünüyle
geçmiş insan faaliyetlerinin temel kaydı sayılmaktadır.
Kültürel mirasın korunması konusunda uluslararası yasaların çoğuna
öncülük eden UNESCO ve ICOMOS gibi uluslararası kuruluşlar ve uzmanlar
arasında kültürel miras için geliştirilen tanımlar, türlerin biçimi ve bu türleri
doğru bir şekilde açıklığa kavuşturma hakkında pek çok tartışma gündeme
gelmiştir. Türlerin biçimi konusunda herhangi yanlış bir yorumlamadan
kaçınmak için, uluslararası sözleşmelerin metni, kavramın daha açık bir
tanımı, kültürel mirasın türlerini ve bunun ne anlama geldiğini içeren revize
edilmiş kanunlar birkaç kez güncellenmiştir. Özellikle; somut olmayan ve
somut kültürel miras arasındaki ayrım konuları ele alınmıştır. Zira kültürel
miras sadece anıtlar, arkeolojik, sanat ve tarihi unsurlar ile tarihi koleksiyonlar ve eski el yapıtlarıyla sınırlı değildir. Gelenekler, toplumsal pratikler,
gösteri sanatları, tören ve ritüelleri, geleneksel el sanatlarının üretiminde
bilgi ve beceriler gibi nesilden nesile aktarılan ve atadan miras kalan her
türlü yaşayan ifade biçimini de kapsamaktadır. Folklor veya halk geleneğinin
yanı sıra, doğal (çevresel) miras da genelde dünya kültürel mirası kategorisinde özelde ise somut mirasın içinde çoklu unsurlarıyla yer almaktadır.
Uluslararası tanımlamalarda İngilizce olarak “Tangible Cultural Heritage”
olarak bilinir. Yukarıda değinilen uluslararası sözleşmelerde yer alan tanımlara dayanarak, somut olmayan kültürel miras, insanın daha önceki zamanlarda yaptığı ve ürettiği kültürel mirasın fiziksel kalıntıları olarak
tanımlanabilir. İster belirgin yani görünür bir arkeolojik değer, miras, tarihsel
ya da bilimsel değere sahip olarak keşfedilmiş ve teşhis edilmiş olsun ya da
belirgin ve görünür olmayan, yer altında veya su altında gömülü ya da
keşfedilmemiş olsun, somut kültürel miras kendi içerisinde şöyle ayrılmaktadır.
Taşınır Somut Kültürel Miras (Movable Cultural Heritage); orijinal konumlarından taşınabilir ve çıkarılabilir tüm somut kültürel miras unsurlarıdır.
İster karada bulunmuş olsun ister su altında gömülü olsun genellikle boyut
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ile ağırlık bakımından küçüktür. Yapım malzemesine bakmaksızın taş, çömlek, metal, ahşap veya diğer malzemelerden olabilir. Örneğin: Bütün tür, kullanım ve boyutta olan aletler ve araçlar, heykeller, oymalar, klişeler, kil
figürler, papirüsler, kitaplar, yazıtlar ve başka türden eski yazı veya oyma
kayıt ve arşiv belgeleri, çömlek ve çiniler, madeni paralar ve sikkeler, her
türlü mühürler, sanat eserleri, süs eşyaları ve eski mücevherler, eski
kıyafetler ve kumaş kalıntıları, eski silahlar, binek araçları ve eski gemiler
vb.
Somut Olmayan Kültürel Miras
Kültürel miras kavramı genişleyerek artık sadece somut ve fiziksel unsurlarla
sınırlı kalmayıp, zaman içinde nesiller tarafından aktarılan, devralınan ve
atadan miras kalan adet, gelenekler veya yaşayan ifade biçimlerini de içermektedir. Örneğin, sözlü gelenekler, sosyal pratikler, ritüeller, tören etkinlikleri, gösteri sanatları, doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar,
geleneksel el sanatlarında kullanılan bilgi ve beceriler; somut olmayan
kültürel miras (İngilizce “Intangible Cultural Heritage”) olarak bilinir.
2003 yılında çıkarılan UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'nin 2. Maddesi’nde yer alan tanıma göre;
“Uygulamalar, algılar, ifade biçimleri, bilgi ve beceriler- bununla alakalı alet,
parça, eser ve kültürel yerler - topluluklar ve grupların ve bazen de bireylerin, bunların kendi kültürel mirasın bir parçası ve nesilden nesile miras
kalan somut olmayan kültürel mirasın bir parçası olarak görülürler. Çevre,
doğa ve tarihsel etkileşimlerine uygun olarak, sürekli biçimde topluluklar
ve gruplar tarafından yaratılmaktadır. Böylece, topluluk ve gruplarda
kültürel çeşitliliğe ve insan yaratıcılığına saygıyı teşvik ederek kimlik ve
süreklilik hissini besler.
Yukarıdaki tanım ışığında, somut olmayan kültürel miras aşağıdaki alanlarda ortaya çıkmaktadır:
a) Somut olmayan kültürel mirasın ifadesi olarak dil dahil olmak üzere gelenekler ve sözlü ifade biçimleri;
b) Gösteri performansı sanatı ve gelenekleri;
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c) Sosyal pratikler, törenler ve kutlamalar;
d) Doğa ve evren ile ilgili bilgi ve pratikler;
e) Geleneksel el sanatları ile ilgili beceriler.
Buna dayanarak, somut olmayan kültürel miras, sadece geçmişten miras
kalan gelenekler değil, çağdaş ve yaşayan bir mirastır. Aynı zamanda farklı
kültürel grupları içeren kırsal ve kentsel uygulama ve pratikleri de kapsamaktadır. Bunlar; adet, gelenek, ritüel, sanat, müzik, dans, tiyatro, masal,
öykü ve halk hikayelerini kapsamakla birlikte, sonraki nesiller için miras
kalan ve toplamıyla kültürel mirası oluşturan mutfak sanatları, yiyecek ve
içecekler de dahildir.
Risk Yönetimi Kavramı
Risk yönetimi, korunacak hedefler üzerindeki olası olumsuz etkileri anlamak
için ve bu risklerin tehditleriyle nasıl başa çıkılacağı ile ilgili yapılan akıllı
ve etkili eylemlerin hepsidir; öncelikleri belirlemek, riskleri azaltmak, ortadan kaldırmak, önlemek veya sınırlamak için aksiyon alınmaktadır. Daha
sonra bu riskleri ve nedenlerini iyileştirmek için çalışmalar yapılır; bu süreç,
risklerin olduğu sürece devam etmektedir. Dolaysıyla, izleme, risk tanısı ve
takibine devam edilmeli ve kültürel miras üzerindeki olumsuz etkilerin en
aza indirgenmesi için planlar geliştirilmelidir (José Luiz Pedersoli Jr., et al.,
2016).
Küresel kültürel ve doğal mirası tehdit eden risk yönetimi kavramı, hem
teorik ve pratik yanlarıyla, uluslararası, bölgesel, yerel kurumlar ve kuruluşlar tarafından geliştirilen metodolojilere, stratejilere ve aralarındaki ortaklık ve koordinasyonunun kapsamına bağlıdır (Al-Zubaidy, 2014); amacı
ise, afet ve risklerin ürettiği tehdit türlerini, etkilerinin kapsamını, yaşamın
her alanında birey ve toplumların üzerinde sahip oldukları etkilerini, özellikle sosyal ve ekonomik etkilerini belirleyen proaktif ve önleyici faaliyetler
için planlar geliştirmektir; bu bağlamda, bu konuyla ilgilenmek için birçok
uluslararası ve resmi kuruluşlar oluşturulmuş, birçok konferans ve toplantı
yapılmış ve afetler ve tehlikeleri ile ilgili birçok yasa ve yönetmelik yürürlüğe
konulmuştur, buna göre, iş planı ve yönetimi, bu örgüt ve devletler arasında
eşgüdümlü çabalar içermiş, ayrıca katılım, bütünleşme ve aralarındaki
görevlerin bölünmesi ilkesiyle çalışmışlardır. Bu görevler, yönetim programı
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doğru ve uyumlu bir şekilde bütünleştirmek için, ülkelerdeki idari, yürütme,
akademik ve yasama otoritelere dağıtılmıştır (UNESCO, 2010).
Kültürel mirası tehdit eden risk ve felaketleri tartıştıktan sonra, konuyu ve
bilgileri tüm yönleriyle bütünleştirmek için, kısaca bu riskleri ve tehditleri
azaltan program, plan ve stratejilerin bazılarını ve bunları doğal ve insani
felaketler sırasında nasıl yöneteceklerini tanımlamaya çalışacağız, ayrıca
konu ve bilgiyi tüm yönleriyle bütünleştirmek için, kısa bir şekilde, UNESCO
gibi uluslararası kuruluşlar tarafından yayımlanan bazı yayımlara UNESCO
"Managing Disaster Risks for World Heritage" inceleyeceğiz, aynı zamanda,
Kültürel miras çalışanlar, idari ekipler, kültürel miras organizasyonlar ve
akademisyenler, kurum ve yerel yönetimlerine, tüm ülkelerdeki çalışma
koşullarına dikkatlice ve doğru bir şekilde uyarlanmış ve afetlerin yol açtığı
tehditlere hitap eden plan ve metodolojiler doğrultusunda görevlerini yerine
getirmelerine, afetlerin ortaya çıkmasıyla ortaya çıkan tehditleri ele almaları
ve bu programların kültürel ve doğa dünya mirası varlıklar yönetimi ve korunması için yetkili makamların çalışmalarına yardımcı olmasının yanı sıra,
Afet risk yönetiminin temel prensiplerini ve proaktif olarak ele almak için
ulusal, bölgesel ve uluslararası planları açıklayarak etkilerini belirlemek,
değerlendirmek, azaltmak için kullanılan metodolojiyi açıklığa kavuşturması için, (Kültürel Mirasın Risk Yönetimi Kılavuzu) Uzmanların, dünya
kültür ve doğal mirasının korunması alanındaki ilgili konferans ve çalıştayların sonuçlarının katkılarına dayanan ve ICCROM (Risk Management of
Cultural Heritage) tarafından yayımlanan Risk Yönetimi ve Doğal ve İnsan
Afetlerine Yönelik Kılavuzunu inceleyeceğiz.
Konunun Önemi
Dünyanın kültürel ve doğal mirasına yönelik ve sürekli karşı karşıya kaldığı
tehditler göz önünde bulundurulduğunda, risk yönetiminin önemi vurgulanmakta ve özellikle kültürel mirasla ilgilenen UNESCO, ICCROM ve
UNISDR gibi uluslararası kuruluşların ve kurumların yönelimleri büyük
önem taşımaktadır; günümüzde risk yönetimi metodolojisi, kültürel mirası
korumak, sürdürmek ve korumak için en önemli araçlardan biridir, bu
metodoloji, bu alanları korumak ve küresel kültürel ve doğal mirası ve alanları tehdit eden felaket ve doğal ve insani tehditlerin riskini azaltmak için
bilimsel stratejilerin ve ihtiyati tedbir uygulamalarının geliştirilmesine temel
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olarak, kültürel mirasa ve sitelerine yönelik riskleri ve tehditleri tanımlayan
ve değerlendiren bir araçtır.
Afet değerlendirmesiyle ilgili uluslararası kuruluş ve kurumlardan alınan
raporlar, dünyadaki doğal ve insani felaket sayısının her geçen yıl artmakta
olduğunu, insan ve çevre için risk ve tehditlerin arttığını ve bireylerin ve
toplumların yaşamları üzerinde yıkıcı bir etki yarattığını, zayıf planlama ile
tehditleri, kaynaklarını azaltma ve önlemede düşük kapasiteden dolayı artan
riskleri doğurmaktadır (UNESCO, 2010); dolaysıyla uluslararası kuruluşlar
ve kurumlar, bu riskleri azaltmanın önemine dikkat çekmiş, afet risklerini
ele alan ve uluslararası düzeyde risk azaltma planları geliştirmeye çalışan
birçok uluslararası konferans ve toplantının sonucu ortaya çıkmış belirli
hedefleri olan eylem, strateji ve metodolojilere duyulan ihtiyacın önemi artmıştır. Bunlar arasında, ortaklığa dayanan özel bir uluslararası strateji, afet
azaltma ve risk konusunda küresel bir yaklaşım benimsemeye yönelik uluslararası ortak çabaları benimsemiş olan Birleşmiş Milletler yer alıyor, bu
planlar ve hedefler, bireylerin, şehirlerin ve ülkelerin felaket direncini ve
savunmasını arttırmaya olanak tanıyan politikalar, stratejiler ve eylemleri
içermektedir.
Temel İlke ve Amaçlar
Felaketler kaçınılmaz olarak gerçekleştiğinden dolayı, dünya miras alanların
yöneticileri afet risk yönetimine özen göstermeleri ve bu olayların yönetimine hazırlanma zorunluluğundadırlar; mirasın halk ve toplumlar
nezdinde büyük değer ve öneme sahip olmasından ve birçok sebepten ötürü,
bu tür etkili planlar, miraslarına başvuracak ve afetlerden sonra hayatlarını
yeniden şekillendirecek hassas toplulukları destekleyecektir (Gazzola, 1975);
aynı zamanda, taraf devletlerin mirasın ve doğal varlıkların korunmasına ilişkin anlaşmalara karşın devletler ve uluslararası taahhütler nedeniyle, bu
istisnai uluslararası değere sahip alanların yönetenlerin sorumluluğudur
(Stovel, 1998). Kültürel ve doğal miras alanlarının korunmasından sorumlu
yönetimin oynadığı önemli role rağmen, deprem, kasırga, sel, volkanlar gibi
doğal afetler veya büyük silahlı çatışmalar gibi insani felaketlerin olması
tamamen engellenemez, ancak, kültürel miras alanlarına yönelik tehditlerin
riskini azaltabilecek ve felaketlerin etkilerini hafifletecek gerekli önlemleri
almaları gerekmektedir (UNESCO, 2010).
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Kültürel mirasa uygulanan afet risk yönetiminin temel ilkeleri, afetlerin etkilerini ve insan yaşamı üzerindeki yansımalarını başta olmak üzere ile dünya
kültürel ve doğal varlıklar üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek veya azaltmak ve kültürel mirasın değeri, özgünlüğü ve sürdürülebilirliğinin zarar
görmesini en aza indirmeyi amaçlamakta ve bununla birlikte farklı kültürel
ve doğal mirasın farklı türlerine göre değişen plan ve prosedürleri ortaya koyarken söz konusu varlıkların değeri ve önemi göz önünde bilinerek ve bulundurarak yapılmasına özen gösterilmelidir (Stewart, 2016). Afet riski
yönetimi sadece kültürel mirasın ve bölgelerinin korunmasıyla ilgili değildir,
aynı zamanda bakım ve restorasyon eksikliği, uygun olmayan yönetim,
bozulma ve kültürel mirasın veya kültürel varlıkların savunmasızlığını
artırarak felaketlere dönüşebilecek risklere yol açabilen; ekosistem değişiminin unsurlarının kademeli olarak zayıflaması gibi kümülatif faktörlerle de
ilgilenmektedir; böylece, afet risk yönetiminin başarılı olması için, çok
olumlu bir rol oynaması, geleneksel ya da gelişmiş bilişsel sistemler ve yönetim yöntemlerini kullanması, akademisyen ve uzmanlara güvenerek, uygulamada yerel, bölgesel ve uluslararası koordinasyona duyulan ihtiyaç ile
kapsamlı yönetim planının ayrılmaz bir parçasını oluşturmak için kapsamlı
bir stratejiye uygun olarak planları, metodolojileri, yöntemleri ve sistemleri
birbiriyle bütünleştirmesi gerekmektedir (UNESCO, 2010).
Risk Yönetimi Planı
Herhangi bir eylem planı geliştirmek için, planın ana amaçlarını, hedeflerini
ve bunların uygulanmasından sorumlu tarafları ve verilen zaman süresi belirlenmeli; sürecin, yaklaşımın, kapsamın ve hedef kitlenin mevcut ve ani
müdahale mekanizması hazırlanmalı; çıktıların nasıl ele alınacağına dair bir
yöntem açıklaması ile bu çıktıların hakkında nasıl bir tahmininin geliştirilmesi ile sona ermelidir. Bu bağlamda, normal durumda risk yönetim planı
üç ana aşamaya göre ortaya konulmalıdır: afet öncesi , afet sırası ve afet sonrası aşama (Stovel, 1998); risk yönetimin prosedür ve hazırlıkları ise, afetlerin
değerlendirilmesi, nedenleri, önleme tedbirlerini, meydana geldiklerinde
etkilerini ve tehditlerini sınırlayan uygun faktörlerin ve planların yaratılması, risklerin meydana gelmesi sırasında onlarla başa çıkmak için acil
durum planının geliştirilmesinin yanı sıra, hasarın değerlendirmesi, tespit
edilmesi ve ortaya çıktıktan sonra iyileştirme, bakım, restorasyon ve koruma
yöntemlerinin hazırlanması, ayrıca, acil durum boşaltımların veya kültürel
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miras unsurlarının geçici olarak saklanması, korunması ve transferin gerçekleştirilmesi için gereken posterler, talimatlar, haritalar, ekipman ve makineler
ile birlikte planı ve görevleri açıklayan kılavuzları, kurumlar ve bireyler
arasındaki rollerin ve dağıtımın açıklığa kavuşturulması ve aynı zamanda
gelişime göre olay ile başa çıkabilecek esnek planların oluşumunu, felaket
ve tehlike anında meydana gelebilecek tüm olasılıkları kapsamı, söz konusu
aşamaların her birinde görevlerin yerine getirilmesi için hazırlık ve hazır
olma durumunu sürdürme ihtiyacı ile, bakım ve restorasyon ve yeniden
yapılandırma yoluyla hasar, kayıp ve riskten zarar gören elemanların işlenmesini içermektedir (UNESCO, 2010).
Çalışma Grubu
Risk yönetim planının uygulanabilmesi için, yönetim, bakım, takip gibi
bölümlerden sorumlu yönetici ekibine iyi entegre edilmiş eğitimli ve nitelikli
teknik insan kaynağının oluşturulması gerekmenin yanı sıra belediyeler,
yerel yönetimler, üniversiteler, sağlık kurumları, acil durum ekipleri, güvenlik güçleri, sivil toplum kuruluşları, bilim insanları, araştırmacılar, toplum
kanaat önderleri ve diğer gönüllü ve stajyerlerden oluşan kurumsal temsil
gerekmektedir.
Söz konusu bu geniş katılım; kolektif eylem, uyumlu çabalar, daha büyük ve
hızlı bir uygulama süreci sağlamasına rağmen, özellikle bu kurumların ve
bireylerin çıkarları, değerleri ve çalışma yöntemlerinin çatışma söz konusu
olduğunda, bu süreç dahilinde olumsuzluklar kaçınılmazdır; bu yüzden bu
çalışma grubun veya hücresinin tek bir yerel, bölgesel veya uluslararası
merkezi yönetimi olmalı ve her bir tarafa verilen görevlerin dikkatli ve yapılandırılmış bir dağılımı olmalıdır. Bütün bunlar da elbette, ideal seviyeye
gelebilmesi için çaba, çalışma, mali, devlet, bölgesel ve uluslararası destek
gerekmektedir, dolayısıyla bu konunun önemi ve yönetim programlarının
gerektirdiği büyük ciddiyet buradan ortaya çıkmaktadır (UNESCO, 2010).
Gerekli Kaynaklar
Risk yönetiminin uygulanması için en önemli kaynaklardan biri, uygulamanın resmi ve hukuki yönleridir. Her şeyden önce öncelikle, bilgi toplama
süreci, risklerinin ve tehditlerinin büyüklüğüne dayanarak (Cacace, 2007),
riskler ve tehditler hakkında ayrıntılı ve açık bir şekilde bilgi verdikten sonra
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sorumlu yetkililerden gerekli ruhsat ve yetkinin alınması gerekmektedir, bu
süreç de, risk yönetimi ve stratejisinin uygulanmasına ciddi ve kurumsal ilgiye yönlendirecektir (José Luiz Pedersoli Jr., et al., 2016); bütün bu süreçler,
finanse etmek için kayda değer bir ekonomik kapasiteye ihtiyaç duymaktadır, bu nedenle, özellikle ilgili uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ve kurumlarla koordinasyon halinde, görevlerin yerine getirilmesi için gerekli mali
destek sağlanmalıdır (Dilley, et al., 2005).
Riski, nedenlerini ve beklenen tehditlerin büyüklüğünü analiz ettikten sonra,
ele alınması ve önlenmesi için gerekli strateji, metodoloji ve planlar hazırlanmalı, tercihen afet merkezinden uzakta ve gerekli tüm teçhizatla donatılmış olan planların uygulanmasını yönetmek için ortak bir merkez veya
ofisin kurulması ile başlanması tercih edilmektedir; planların uygulanması
ve uygulanmaya yönelik öncelikleri dikkate almak için, gerekli insan kaynakları, makine, teçhizat, harita, acil durum tahliye araçları, planları açıklayan el kitapları, broşürler ve posterler ile korunacak mevcut kültürel ve
doğal varlıkların envanteri, ayrıntılı bilgi, malzemesi, değeri ve yaşı dahil
olmak üzere, görüntü, ölçümler, türü ve dayanıklılık derecesini kapsamalıdır
(D'Ossat, 1982). Her çeşit mirasın doğası ve türü ile uygun bir koruma
planına ihtiyacı vardır; zira taşınmaz fiziksel yapıları koruma planları, taşınabilir antik eserlerin koruma planlarından, boyutları, ayrıcalıkları, özellikleri,
üretildiği malzeme ve sınıfı (Taşınır, taşınmaz, somut, somut olmayan,
kültürel veya doğal) bakımından farklı olabilmektedir, acil durumlarda,
tahliye operasyonları, koruma, bakım ve restorasyon anlamına gelen kurtarma ve rehabilitasyon faaliyetleri yürütülürken, kültürel miras unsurlarının istenmeyen olumsuz sonuçlara maruz kalmaması için, bölgenin
coğrafi ve sosyal özellikleri, binaların ve çevre yolların türü, iklimin doğası,
nüfus durumu ve kültürel ve doğal mirasın mevcut olduğu mevcut ulaşım
araçları ve afet koruma ve yönetim planları oluşturulduğunda (Accardo, et
al., 2003), hepsi tamamen belirtilmeli, çalışılmalı ve göz önünde bulundurulmalıdır (UNESCO, 2010).
Planların Uygulanması
Risk yönetimi ve koruma süreci, mevcut arkeolojik kaynakların doğru bir
şekilde anlaşılması ve öneminin idrak edilmesine dayanırken, bölgenin doğal
zemini ve buralara yayılmış olan arkeolojik ve miras alanlarının bir envanteri
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ile başlar, ardından, bir çerçevede potansiyel doğal ve beşeri riskleri tanımlayan, bu parametrelerin durumunu, hassaslığını ve kırılganlığını belirleyen
ve ilgili uzmanlar tarafından gerçekleştiren daha ayrıntılı temel araştırmalar
aracılığıyla durumsal raporu hazırlanır, zira envanter çalışması ve araştırma,
doğru risk analizini mümkün kılar; önleyici tedbirler ve önlemler, risk derecesine, büyüklüğüne (muhtemel şiddeti) ve kendi alanıyla orantılı olarak
cevap vermeli ve aynı zamanda basit, sınırlı etkiye ve düşük çevresel
maliyete sahip veya geniş kapsamlı olabilir (Stewart, 2016).
Teorik ve uygulamalı planlar, kontrol etme olasılığı bulunması halinde afet
kaynaklarının iyileştirilmesi, hazırlanması ve önlenmesi aşamaları ile başlar,
ayrıca kültürel ve doğal varlıkları için, tüm felaket ve risk tehditlerinden koruyan kalkanlar olarak hareket etmesi için tüm koruma önlemlerini sağlamak; örneğin, bir müzedeki bir eseri korumak için, eser sabit ve güvenli bire
yere yerleştirilmeli, emniyete alınmalı veya kırılmadan ve dışarıdan koruyan
kılıf veya kalkan oluşturulmalıdır, ardından bulunduğu oda veya salon
güvence altına alınmalı, değerli varlıklarını korumak için bina içerisindeki
kapasiteyi güçlendirmenin yanı sıra, binanın çevresini güvence altına almak
ve son olarak, afet riskine karşı ilk önlem hattı oluşturulması gibi bölgeyi
genel olarak güvence altına almak; bu sürece de altı kalkan planı denmektedir (José Luiz Pedersoli Jr., et al., 2016).
Tüm bu kalkan ve engellerden geçen güçlü bir afetin riski gerçekleştiğinde,
taşınır miras unsurlarını yerlerinden güvenli bir alana taşımak ve kaldırmak
için acil müdahale planı uygulanır; taşınması mümkün olmayan unsurların
planı ise, maruz kaldıkları tehdit veya riskin türüne göre korumaya yönelik
hazırlanmalı, tahliye ve taşıma kararı çok önemli bir karar olduğundan
öncesinden koordineli bir hazırlık yapılmalı, kültürel miras unsurlarına zarar
verebilecek olumsuz bir hata olmadığından emin olmak için dikkatli bir şekilde planlanmalı ve daha önce üzerinde çalışılmış olması gerekmektedir, zira
kültürel varlıklar, kendi tesislerinde bırakılması ve başka bir yere taşınılmasından daha tehlikeli olabilecek kayıp, hasar ve hırsızlık riskine maruz
kalabilir, bu nedenle, öncelikle sıradakiler kontrol edilmeli ve buna göre acil
durum tahliyesi yapılmalıdır, transfer izni sorumlu resmi makamlar tarafından yapılması, tehditlerin gerçek ve yakın olduğundan emin olmak, yerinde
kalmaları durumunda risk etkilerini önlemek için önleyici tedbirlerin yetersizliğini kontrol etmek, aktarılacak güvenli yerin bulunması ve hazırlan-
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masından emin olmak, transferden sorumlu kişilerin profesyonelliğini ve
yeteneklerini temin etmek ve operasyon sırasında güvenliği sağlamak (Crété,
et al., 2016), ayrıca kültürel varlıkların uygun şekilde ambalajlanması için
gerekli tüm makine, araçlar ve güvenli tahliyeleri için uygun taşıma
araçlarının temini sağlanması gerekmektedir (Bendix, 2013).
Afet Sonrası Değerlendirme ve Koruma
Riskin ve afet tehdidinin kalkmasından sonra, afet etkilerinden dolayı kurcalanma, hırsızlık ve deformasyon tehlikesini önlemek için, kültürel miras
ve çevre alanları hemen temizlenir ve koruma altına alınır, daha sonra ortaya
çıkan hasarların değerlendirmesi, envanterlenmesi ve kaydına başlanır,
ardından hasar görmüş kültürel varlıkların iyileştirmesini sağlamak ve gelecekteki tehlikelerden sakınma, restorasyon ve korunması için kısa veya uzun
vadeli önlemler formüle edilir, ayrıca toplumsal duyarlılık için bu tür varlıkların değeri ve önemi doğrultusunda kültürel farkındalık kampanyaları
yapılır, bu da, kültürel mirasa tam koruma sağlayana kadar bir tür sosyal
korunma sağlayacaktır (UNESCO, 2010). Ardından, risklerin nedenleri ve
giderilme yollarını inceleyerek kültürel ve doğal miras alanlarına yönelik önleyici kampanyalara başlamak ile gelecek tehditleri önlemek için bölgenin
etrafına engeller ve koruyucu bariyerler koymak ve hasar, bozulma ve iyileştirme unsurlarını incelemek ve analiz etmek, gelecekte benzer tehlikelerle
başa çıkma metodolojisi ve yöntemini gözden geçirmek için, önceki felaketten çıkarılan derslerden yararlanılması gerekmektedir (José Luiz Pedersoli
Jr., et al., 2016).
İlgili sözleşmeler ve Öneriler
Kültürel mirasın risk yönetimi söz konusu olduğunda, uluslararası, bölgesel
ve ulusal yasaların, sözleşmelerin ve tavsiyelerin tanımlanması ve dikkate
alınması esastır, bu da sözleşmelerin ve ilgili yasaların ihlalinden kaçınmak,
bunlarla ilgili belirlenen sınırlar dahilinde başa çıkmak ve alandaki uzmanların çalışmalarından ve görüşlerinden ortaya çıkan önerilerinden yararlanmak için önem teşkil etmektedir. Sözleşme ve öneriler bunlarla sınırlı
kalmamakla beraber aşağıda sıralanmıştır:
v Dünya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Sözleşmesi, UNESCO, 1972.
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v Deprem Riskine Maruz Bölgelerdeki Kültür Varlıklarının Korunmasına Yönelik Önleyici Tedbirlere İlişkin Uluslararası Oturumun Sonuç ve
Önerileri, Üsküp-Yugoslavya 1985.
v Depreme Maruz Alanlarda Tarihi Binalarda Yapısal ve Fonksiyonel Rehabilitasyon Uluslararası Çalıştayı'nın Sonuçları ve Önerileri, Mexico
City, 1986.
v Bakanlar Komitesi Tarafından Çıkarılan ve Doğal Afetlerden Kaynaklanan Mimari Mirasın Korunması Konusunda Üye Devletlere Hitaben
Hazırlanan Avrupa Konseyi 9/93 Sayılı Tavsiye Kararı, 1993.
v Quebec Deklarasyonu, Birinci Ulusal Miras ve Risk Hazırlık
Zirvesi, Quebec City, Kanada, 1996.
v Kobe / Tokyo Uluslararası Kültürel Varlık İçin Risk Hazırlığı Sempozyumu Kobe Deklarasyonu, 1997.
v Radenci Deklarasyonu, Acil Durumlarda ve Özel Durumlarda
Kültürel Mirasın Korunmasına İlişkin Mavi Kalkan Sempozyumu, RadenciSlovenya, 1998.
v Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi'nin Mimari Miras İnşaatının
Analizi ve Restorasyonu Bilimsel Komitesi'nin Assisi Deklarasyonu, 1998.
v Torino Deklarasyonu, Mavi Kalkanın İlk Uluslararası Toplantısının Kararları, Torino, İtalya, 2004.
v Kültürel Varlıkların, Tarihi Alanların ve Çevrenin Afet Riskinden
Korunmasına İlişkin Kyoto Deklarasyonu, 2005.
v UNESCO, Kültürel Varlıkların Korunması ve Restorasyonu İçin
Uluslararası Merkezi (ICCROM) ve Japon Kültür işleri Dairesi, 2005-2015
Hyogo Eylem Çerçevesi Tarafından Kabul Edilen Öneriler, Ulusların ve
Toplulukların Felaketlere ve Kültürel Mirasa Yönelik Risklerin Yönetimine
Cevap Verme Kapasitelerini Geliştirmek İçin, Dünya Afet Azaltma Konferansı Çerçevesinde gerçekleşmiştir, Kobe, 2005.
v UNESCO Dünya Miras Komitesi Tarafından Otuzuncu Oturumda
Litvanya 2006'da Yayınlanan Dünya Mirası Varlıkları İçin Afet Riskinin
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Azaltılmasına İlişkin Strateji Belgesi.
v İklim Değişikliğinin Kültürel Miras Üzerindeki Etkilerine İlişkin
Uluslararası Çalıştayı Tarafından Açıklanan Kültürel Miras Üzerindeki İklim
Değişikliğinin Etkisinin Deklarasyonu, Yeni Delhi, Hindistan, 2007.
v Arap Eğitim, Kültür ve Bilim Teşkilatı, 2009 Yılından Bu Yana Afet
Kaybı Azaltımı İçin Arap Stratejisini Hazırladı. Bu Çerçevede, Felaketlerle
İlgili Arap Çabalarının Birleştirilmesi ve Risklerinin Azaltılması Gerekliliğinin Altını Çizdi. Afet Riskinin Azaltılması Alanında Arap Ülkeleri
Arasında İşbirliği, Koordinasyon ve İşbirliği Geliştirmek İçin Bilim ve Bilimsel Araştırma Bölümü aracılığıyla 2012 Yılında Afet Risk Azaltma İçin Arap
Ağı Başlatmış.
v Sendai, Japonya'da Düzenlenen Üçüncü Birleşmiş Milletler Dünya
Konferansı'nda Kabul Edilen 2015-2030 Dönemi İçin Sendai Afet Riskini
Azaltma Çerçevesi, 2015.
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Nevruzla İlişkilendirilen Hadisin Tahlil ve Tahrici
Asilbek Abduganiev
Özet: Orta Asya’dan dünyanın farklı bölgelerine kadar yerel renk ve inançlarla kutlanan Nevruz,
her milletin kendi kültür değerleriyle özdeşleştirip sembolleştirdiği ve büyük coşkuyla kutlandığı
özel bir bayramdır. Ancak Türk kültürünün yayıldığı bölgelerde de son derece köklü ve zengin
bir geçmişi olan Nevruz’un kutlanmasına yönelik tarihten bu yana bazı İslâm alimleri tarafından
olumsuz fetvalar verilmiştir. Bu fetvaların temel kaynağı ise Nevruz’la ilişkilendirilen bir hadise
dayanmaktadır. Araştırmada söz konusu hadis sened ve metin açısından tetkik edildiğinde herhangi bir sorun tespit edilmemiş dolayısıyla hadisin sahih olduğu kanaatine varılmıştır. Muhteva
tenkidinde ise, hadisin metninde “Nevruz” kelimesinin geçmediği ancak “iki gün” ifadesinin
daha sonra gelen alimler tarafından Nevruz olarak yorumlandığı görülmektedir. Ayrıca söz
konusu iki günün kutlanmasının yasaklandığına dair kesin ifade Hz. Peygamber tarafından dile
getirilmemiş, bunun yerine “daha hayırlı olan” tabiri kullanılmıştır. Nevruz’u kutlamayı yasaklayan fetvalar ise, sonra gelen bazı fıkıh âlimlerinin şahsî kanaatleridir. Bu yasaklar da Mecûsî
ve diğer batıl inançları kutsayarak kutlanan Nevruz’un içeriğindeki haram uygulamalara yöneliktir. Ancak başta Kırgızlar olmak üzere Türk dünyasındaki Nevruz’un Kur’an-ı Kerim ile açılması,
çeşitli İslamî motiflerle süslenmesi, İslâm’a aykırı olan unsurlardan ayıklanarak her türlü millî
ve kültürel eğlencelerle kutlamanın bir sakıncasının olmadığı belirtilebilir. Bu bakımdan
Türkiye’de eğitim almakta olan uluslararası öğrencilerin Nevruz bayramını birlikte kutlamaları
kültürel birlik ve kaynaşmanın canlandırması açısından önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Nevruz, Hadis, Sened, Metin, Fetva, Kültür, Türkler, Kırgızlar

Giriş
Pek çok kültürde farklı şekillerde kutlanan Nevruz bayramı, Türk
dünyasında da tarihler boyunca büyük bir öneme sahip olmuş ve
günümüzde halen varlığını sürdürmektedir. Nitekim her geçen yıl büyük bir
coşkunlukla kutlanmakta olan Nevruz’un farklı renklerini başta ülkemiz
Kırgızistan olmak üzere diğer bütün Türk Cumhuriyetlerinde görmek
mümkündür. Bir kültürün adeta İslâmî bir hüviyet kazanmasını en bariz
örnekleriyle gösteren Nevruz’la ilgili son zamanlarda belli bir dinî kesim
tarafından olumsuz hükümler icra edildiği müşahede edilmektedir. Bu tarz
görüş sahipleri ülkemiz Kırgızistan’da da bulunmakla birlikte Nevruz kutlamasının İslâm açısından doğru olmadığı yönündeki fetvaları halk arasında
büyük bir tepki oluşturmuş ve birçok sorunları meydana getirmiştir
(https://kisal.io/4r4t9zsg). Dolayısıyla asırlardır devam eden ve
günümüzde pek çok devletin resmî bir bayramına dönüşen Nevruz’un İs-
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lâm’daki yerini daha bir kez gözden geçirmek zihinlerde oluşan bazı soruların yanıtlanmasında bir katkı sağlayabilir. Bu sebeple ele alacağımız bu
araştırmada Nevruz bayramıyla ilişkilendirilen hadisin tahlil ve tahricini
yapmaya gayret edeceğiz. Ancak Nevruz’un tarihsel, sosyal, kültürel ve dinî
boyutlarını dikkate alarak bunların her birinin müstakil ve geniş araştırmayı
gerektirdiğini belirtmek lazımdır. Biz burada konumuzu esas ilgilendiren
Nevruz’un İslâmî kaynaklarda nasıl değerlendirildiği ve günümüzde nasıl
anlaşılması gerektiği üzerinde durmaya çalışacağız. Bunu yaparken araştırmamızın amacına ulaşması için kısmen de Nevruz’un tarihî arka planı,
toplumların bir kısmının ona yükledikleri anlam ve değişikliği itibara alarak
değerlendirmeye gayret edeceğiz.
Bilindiği gibi İslam’da Nevruz’a yönelik tespit ve hükümlerin temel kaynağı
hadislere dayanmaktadır. Dolayısıyla araştırmamızın ana mevzusu konuyla
alakalı hadislerin tahlil ve tahrici olduğundan öncelikle söz konusu rivayetin
yer aldığı kaynaklar tespit edilecektir. Daha sonra hadisin senedi incelenerek,
ravilerin halleri tabakat alimlerinin eserlerinden ortaya konulacaktır. Metin
tenkidi bölümünde ise hadisin lafız farklılıkları tablo şeklinde anlatılacaktır.
Son olarak hadisin içeriği, hadis hakkında alimlerin görüşleri, şerh ve yorumlar dikkate alınarak genel bir değerlendirme yapılacaktır. Konuya giriş
yapmadan önce Nevruz kelimesinin kaynağı ve anlamı hakkında kısaca bilgi
vermek yerinde olacaktır.
Kaynaklarda belirtildiği kadarıyla
“Nevruz” aslen Farsça bir kelimedir Arapçada
Neyruz” olarak kullanılmıştır. Farsçada senenin
ilk günü veya yeni gün anlamında olup, güneş battıktan sonra koç burcuna
girdiği gün olarak açıklanmaktadır (el-Azimabadi, III, 341).
Hadisin Yer Aldığı Kaynaklar
Ahmed b. Hanbel’in (ö. 241/855) Müsnedi:
Hadis, Ahmed b. Hanbel’in oğlu Abdullah vasıtasıyla gelmiştir. Ayrıca
Müsned’in üç yerinde geçmektedir:
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(İbn Hanbel, XXI, 225-26).

Affân > Hammâd > Humeyd > Enes b. Mâlik’ten rivayet edilmiştir ki:
Resûlullah (s.a.v.) Medine’ye teşrif ettiklerinde, Medinelilerin eğlendikleri
iki günleri vardı. Resûlullah (s.a.v.):
- “Bu günler nedir?” diye sordu.
Medineliler:
- “Biz cahiliye devrinde bu günlerde eğlenirdik”, dediler. Bunun üzerine
Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
- “Şüphesiz Allah size, o iki günün yerine daha hayırlı olan iki bayramı: Kurban Bayramı ile Ramazan bayramını vermiştir.”
Ebû Dâvud’un (ö. 275/889) Sünen’i:
Ebu Davud bu hadisi “Kurban ve Ramazan Bayramı Namazları” adlı bir
başlık altında zikretmiş, Nevruz ile Mehrican’ın adını anmamıştır:

(Ebu Davud, II, 118).
Mûsa b. İsmail> Hammâd > Humeyd > Enes b. Mâlik’ten rivayet edilmiştir
ki: Resûlullah (s.a.v.) Medine’ye teşrif ettiklerinde, Medinelilerin eğlendikleri iki günleri vardı. Resûlullah (s.a.v.):
- “Bu günler nedir?” diye sordu.
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Medineliler:
- “Biz cahiliye devrinde bu günlerde eğlenirdik”, dediler. Bunun üzerine
Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
- “Şüphesiz Allah size, o iki günün yerine daha hayırlı olan iki bayramı: Kurban Bayramı ile Ramazan Bayramı’nı vermiştir.”
Nesai’nin (ö. 303/915), Sünen’i:

(en-Nesai, III, 179)
Ali b. Hucr > İsmail > Humeyd > Enes b. Mâlik’ten rivayet edilmiştir ki:
Cahiliye ehlinde her sene eğlendikleri iki günleri vardı. Resûlullah (s.a.v.)
Medine’ye teşrif ettiklerinde, onlara dedi ki: “Siz bu günlerde eğleniyorsunuz. Şüphesiz Allah size, o iki günün yerine daha hayırlı olan iki bayramı:
Kurban Bayramı ile Ramazan Bayramı’nı vermiştir”
Ebû Ya’la el-Mevsıli’nin (ö. 307/919), Müsned’i:
Ebû Ya'la el-Mevsıli’nin Müsned’inde söz konusu hadis iki yerde geçmektedir ve bu rivayet de Enes b. Mâlik tariki ile gelmiştir.

(el-Mevsıli, VI, 439)

(el-Mevsıli, VI, 452)
Enes’ten gelen rivayette: Ensar’ın Cahiliye devrinde eğlendiği iki günleri
vardı. Resûlullah (s.a.v.) Medine’ye teşrif ettiklerinde dedi ki: “Şüphesiz
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Allah size, o iki günün yerine daha hayırlı olan iki bayramı: Kurban Bayramı
ile Ramazan Bayramı’nı vermiştir”
Züheyr > Yezid b. Hârûn > Humeyd > Enes b. Mâlik’ten rivayet edilmiştir
ki: Resûlullah (s.a.v.) Medine’ye teşrif ettiklerinde, Medinelilerin eğlendikleri iki günleri vardı. Resûlullah (s.a.v.): “Sizlere geldiğimde eğlendiğiniz iki
günü gördüm. Allah Azze ve Celle, o iki günün yerine daha hayırlı olan iki
bayramı: Kurban Bayramı ile Ramazan Bayramı’nı vermiştir.”
Tahâvî’nin, (ö. 321/933), Şerhu Müşkili’l-âsar’ı:
Tahavî, söz konusu eserinde bu hadisi “Oyun Oynamak ve Şarkı Söylemek”
babında iki farklı tarikini belirterek kaydetmiştir.

(et-Tahâvî, IV, 131)
Ali b. Mabed > Abdullah b. Bekir es-Sehmî > Humeyd > Enes b. Mâlik’ten
rivayet edilmiştir ki: Resûlullah (s.a.v.) Medine’ye teşrif ettiklerinde,
Medinelilerin Cahiliyede eğlendikleri iki günleri vardı. Resûlullah (s.a.v.)
şöyle buyurdu: Şüphesiz Allah size, o iki günün yerine daha hayırlı olan iki
bayramı: Kurban Bayramı ile Ramazan Bayramı’nı vermiştir”
Hâkim en-Nîsâbûrî’nin (ö. 405/1014), el-Müstedrek ale’s-Sahihayn’ı:

(en-Nîsâbûrî, I, 434)
Ahmed b. Muhammed b. Seleme el-Anezî > Osman b. Saîd ed-Dârimî >
Mûsa b. İsmail > Hammâd > Humeyd > Enes b. Mâlik senediyle rivayet
edildiğine göre Enes b. Mâlik şöyle demiştir: Resûlullah (s.a.v.) Medine’ye
teşrif ettiklerinde, Medinelilerin eğlendikleri iki günleri vardı. Resûlullah
(s.a.v.):
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- “Bu günler nedir?” diye sordu.
Medineliler:
- “Biz cahiliye devrinde bu günlerde eğlenirdik”, dediler. Bunun üzerine
Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
- “Şüphesiz Allah size, o iki günün yerine daha hayırlı olan iki bayramı: Kurban Bayramı ile Ramazan bayramını vermiştir.”
Bu hadis Müslim’in şartına göre sahihtir fakat o bu hadisi tahric etmemiştir.
Beyhâkî’nin (458/1066), el-Câmi li-Şuabi'l-iman’ı:

(el-Beyhaki, V, 286.)
Ebu Tahir el-Fakih > Abdûs b. Hüseyin b. Mansûr > Ebu Hatim er-Râzî >
Muhammed b. Abdullah el-Ensârî > Humeyd et-Tâvîl > Enes b. Mâlik
senediyle rivayet edildiğine göre Enes b. Mâlik şöyle demiştir: Resûlullah
(s.a.v.) şöyle buyurdu: “Medine’ye geldiğimde Medinelilerin eğlendikleri iki
günleri vardı: Şüphesiz Allah o iki günün yerine daha hayırlı olan iki
bayramı: Kurban bayramı ile Ramazan bayramını vermiştir.”
Elbânî’nin, (ö. 1914-1999), Silsiletü'l-ehâdîsi's-sahiha’sı:
Elbânî hadisi senedsiz kaydettikten sonra geçtiği kaynakları belirterek isnadının sahih olduğunu söylemiştir.

(el-Elbânî, V, 34.)
Sened Tenkidi
Nevruzla ilgili bu hadisin isnadının râvîlerine göre değerlendirileceği bu
bölümde hadisi nakleden raviler vefat tarihine göre incelemektir. Bu sebepten ötürü hadis kaynaklarında geçen söz konusu rivayetin her birinin
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sıhhati hakkında ayrı ayrı bilgi verilmeden hadisin senetlerinin durumu
genel bir değerlendirmeyle açıklanacaktır.
Hadisin isnadını araştırdığımız kadarıyla bu rivayet sadece Enes b. Mâlik
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kanalıyla tek tarikten gelmektedir. Söz konusu hadis şema halinde verilecek
ve râvîlerin durumuna uzunca yer verilmeyip, terceme-i halleri hakkında
fazla detaya girilmeyecektir.
İsnad Şeması
Ebû Hamza Enes b. Mâlik b. Nadr el-Ensârî (ö. 93/711-12)
Hz. Peygamber’e hizmetiyle tanınan ve en çok hadis rivayet eden sahabelerden biridir (İbn Abdilber, I, 109-110; İbnü'l-Esir, I, 294-300). Hz. Peygamber
Medine’ye geldiğinde on yaşlarında bir çocuk olduğu belirtilmektedir. Annesi onu Resullullah’ın hizmetine vermiş Enes b. Mâlik de Hz. Peygamberin
yanında dokuz sene kadar hizmette bulunmuştur (İbn Abdilber, I, 109-110).
Ebû Ubeyde Humeyd b. Ebî Humeyd Tîrûye el-Basrî (ö. 143/760)
Talha b. Abdullah b. Halef’in âzatlısı olduğu için Huzâî nisbesiyle anılır (İbn
Sa'd, VIII, 252). Humeyd, çok hadis rivayet etmekle bilinen tabiinin sika
hadis hâfızlarındandır (İcli, I, 51).
Ebû Seleme Hammâd b. Seleme b. Dînâr el-Basrî el-Hırakî (ö. 167/784)
Künyesi Ebû Seleme olup, Hümeyd et-Tavîl’in yeğenidir. İbn Sa’d Ebû Seleme’nin sika ve çok hadis rivayet ettiğini fakat münker rivayetlerinin de bulunduğunu kaydetmiştir (İbn Sa'd, VII, 208). Zehebî alimlerin Ebû Seleme
hakkındaki pek çok olumlu görüşüne yer vererek onun güvenilir bir ravi
olduğuna işaret etmektedir (Zehebî, IV, 342-46’a).
İsmâîl b. Ca‘fer b. Ebî Kesîr el-Ensârî el-Medenî (ö. 180/796)
Zürekî ve Katavânî nispetleriyle anılmaktadır. Kıraat alanındaki üstün kabiliyetiyle meşhurdur. Abdullah b. Dînar, Abdullah b. Abdurrahman,
Humeyd et-Tavîl, Hişâm b. Urve gibi âlimlerden ve Mâlik b. Enes’ten hadis
rivayet etmiştir. Hâfız ve sikadır (İbn Sa'd, VII, 327).
Muhammed b. İbrahim Ebu Adî el-Basrî es-Sülemî (ö. 194/760)
Künyesinin Ebu Amr olduğu belirtilmektedir. İbn Sa’d, Ebu Hatim er-Râzî,
Zehebî ve diğer âlimler Ebu Adî’yi sika bir ravi olduğuna işaret etmişlerdir
(İbn Sa'd, VII, 292).
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Ebû Hâlid Yezîd b. Hârûn b. Zâzân es-Sülemî el-Vâsıtî (ö. 206/821)
Künyesi Ebu Hâlid’dir. Hayatının sonuna doğru gözlerinin kaybetmesi ve
hafızasının zayıfladığı dönemlerdeki hadis rivayetine yönelik birkaç tenkide
tabi tutulmuşsa da (Güler,“Yezîd b. Hârûn”, XLIII, 521-522). İbn Sa’d ve Zehebî gibi âlimler onun güvenirliği konusunda tereddüt etmemiş, şeyhu’lislâm, hâfız, sika, büyük şöhret sahibi olarak vasıflandırmıştır (İbn Sa’d, VII,
228; Zehebî, IX, 358-9c).
Abdullah b. Bekir b. Habîb es-Sehmî (ö. 208/823)
Künyesi Ebu Vehb’dir. Aslen Basra’lı olup, Bağdat’a daha sonra gitmiş ve
orada bulunan alimlerden tahsil almıştır. Ayrıca babası, Humeyd et-Tavîl,
İbn Avn, Hişam b. Hassâni ve diğer alimlerden hadis öğrenmiştir. Sika ve
sadık olarak vasıflandırılmıştır (İbn Sa'd, VII, 295).
Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdillâh b. Müsennâ el-Ensârî (ö. 215/830)
Künyesi Ebu Abdullah’tır. Basra’da kadılık görevini üstlenmiştir. İbn Sa’d
hakkında sadık demiştir (İbn Sa’d, VII, 294). Zehebî de imam, allâme,
muhaddis diye övgüyle bahsetmektedir. Genç yaşından itibaren tahsile
başlamış ve Süleyman et-Teymî, Humeyd et-Tavîl, Said ec-Cürcânî ve diğer
alimlerden hadis öğrenmiştir (Zehebî, IX, 532c).
Ebû Osman Affân b. Müslim b. Abdillâh es-Saffâr el-Basrî (ö. 220/835)
Lakabı “es-Saffar”, künyesi ise Ebu Osman’dır. Kaynaklarda sika, hüccet ve
çok hadis rivayet ettiği belirtilmektedir. Hammâd b. Seleme ile Hammâd b.
Zeyd ve Şu‘be b. Haccâc gibi alimlerden hadis okumuştur (el-Bağdadî, XIV,
201).
Musa b. İsmail et-Tebuzekî el-Becelî (ö. 223/838)
Künyesi Ebu Seleme’dir. Hakkında sika, çok hadis rivayet eden, sadık, hucce
ve hâfız olduğu kaydedilmektedir Yakub el-Kûmî, İbrahim b. Sa’d, İbnü’lMübarek ve diğer alimlerden hadis nakletmiştir (Zehebî, IX, 220c).
Ebû Hayseme Züheyr b. Harb b. Şeddâd en-Nesâî (ö. 234/849)
Künyesi Ebu Heyseme’dir. Sika, sebt, itkan, hâfız ve hucce olarak
vasıflandırılmaktadır. Cerir b. Abdülhamid, Velid b. Müslim, Süfyan b.
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Uyeyne, Yezîd b. Hârûn ve başka muhaddislerden hadis tahsil etmiştir (İbn
Sa’d, VII, 218, 354; Güler, “Yezîd b. Hârûn”, XLIII, 521-522).
Ebü’l-Hasen Alî b. Hucr b. İyâs es-Sa‘dî el-Mervezî (ö. 244/858-59)
Hadisleri Merv’de daha çok yayılmıştır. Şerik b. Abdullah, Ali b. Mesher,
Atâb b. Beşîr, Süfyan b. Uyeyne’den hadis almıştır. Güvenilirliğiyle ilgili
sadık, sika, hâfız, allâme ve hucce tabirleri kullanılmıştır (el-Bağdadî, IX, 509;
İbn Hibban, VIII, 256).
Alî b. Ma’bed b. Nûh Ebu’l-Hasan el-Bağdâdî (ö. 259/873)
el-Mısrî nisbesiyle de anılmaktadır. Künyesi Ebü’l-Hasan’dır. Ahmed b. Hanbel, Ömer el-Vâsıtî, Esved b. Amir Şâzan ve pek çok âlimden hadis rivayet
etmiştir. Hakkında âlimler sika, sahibü’s-sünne, saduk, müstakimü’l-hadis
tabirlerini kullanmışlardır (Mizzi, XXI, 142).
Ebû Hâtim Muhammed b. İdrîs b. Münzir er-Râzî (ö. 277/890)
Hanzalî nisbesiyle de anılmaktadır. Asmaî, Ebû Nuaym Fazl b. Dükeyn,
Affân b. Müslim, Âdem b. Ebû İyâs, Ahmed b. Hanbel ve Buhârî başta olmak
üzere birçok âlimden faydalanmıştır. İmâm, hâfız, şeyhü’l-muhaddisîn sıfatlarıyla övülen Razî, güvenilir bir râvidir ( er-Razi, I, 4).
Ebû Saîd Osman b. Saîd b. Hâlid ed-Dârimî (ö. 280/894)
Dârimî, hadis, fıkıh, tefsir ve akait ilimlerinde yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır. Ayrıca çok rihle yapmasıyla da meşhur olup, Yahyâ b. Maîn, Ali b.
Medînî, Ahmed b. Hanbel gibi otoritelerden hadis öğrenmiştir. Sika, âlim,
imam, hâfız ve zâhid bir zat olduğu kaydedilmiştir (Zehebî, XIII, 319c).
Abdûs b. el-Hüseyin en-Nasrâbâzî (ö. 334/946)
Semânî, Muhammed b. Abdulvehhâb ve onun tabakasındakilerden hadis rivayet etmiştir. Güvenirliği konusunda ise kaynaklarda herhangi net bir açıklamaya rasgelmedik. Ancak durumunun meçhul olduğuna dair ufak bir bilgi
yanında (el-Mansûri, II, 1123). Zehebî, başka bir râvi olan Muhammed b.
Hasan’dan bahsederken onu “amcası Abdûs b. Hüseyin en-Nasrâbâzî gibi
âlimlerden biri’dir” demesi, Abdûs’un da güvenilir olduğuna bir işaret kabul
edilebilir (Zehebî, XVI, 66c).
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Ebü’l-Hasan Ahmed b. Abdûs b. Seleme el-Anzî (ö. 346/958)
eş-Şeyh, el-Müsnedü’l-Emîn sıfatlarıyla anılan el-Anzî, saduk bir ravîdir.
Muhammed b. Eşras, Serî b. Huzeyme, Osman b. Saîd ed-Dârmî ve diğer
âlimlerden hadis tahsil etmiştir (Zehebî, X, 519c).
Muhammed b. Abdüllaziz Ebu Tâhir el-Fakih eş-Şâfî (ö. 359/970)
Hakkında şeyh, celîl ve muammer sıfatları kullanılan Ebu Tâhir el-Fakih,
Bekir b. Sehl, Cafer Firyâbî, Sâlih b. Şuayb, Mikdâm b. Daud ve diğerlerinden
hadis nakletmiştir (İbn Kesir, VIII, 139).
Buraya kadar Nevruzla ilişkilendirilen hadisin tespit edebildiğimiz bütün
tariklerini incelemeye çalıştık. Rical ve cerh-tadil kitaplarına dayanılarak
tanıtılmaya çalışılan ravilerin güvenilir olduğu tetkik edilmiş ve genel olarak
bütün senetlerin sahih olduğu kanaatine varılmıştır. Hadisi nakleden raviler
arasında hocalık-talebelik ilişkisinin bulunması da isnadı daha da
güçlendirmektedir. Zira Hâkim’in de bu rivayetin Müslim’in şartlarına göre
sahih olduğunu belirtmesi kanaatimizi desteklemektedir. Öte yandan son
dönem hadis âlimlerinden merhum el-Elbânî’nin (ö. 1914-1999) de söz
konusu rivayeti sahih kabul etmesi bunun bir başka delili kabul edilebilir
(el-Elbânî, V, 34). Ancak rivayetin ilk geçtiği kaynak Ahmed b. Hanbel’dir.
Rivayet ise onun oğlu Abdullah vasıtasıyla gelmiştir. Bu durumun hadis ilmi
açısından bir farklılık arz ettiği (Çakan, 2016: 58-59). ve diğer kaynakların
Ahmed b. Hanbel’den nakletmiş olması dikkat çekicidir. Öte yandan rivayetin anlaşılmasında konumuzu esas ilgilendiren hadisin metnidir. Bu sebepten dolayı sonraki bölümlerde söz konusu rivayetin metni ele alınarak
tahlil edilmeye çalışılacaktır.
Metin Tenkidi
Bu bölümde rivayet edilen metinleri karşılaştırmalı halde ele alarak, metin
farklılıklarını ortaya koymaya çalışacağız. Metinler arasındaki farklılıkları,
lafız farklılıkları, ziyadelik-noksanlık gibi taraflarını ele alarak, bir tablo
halinde sunmaya çalışacağız.
Konumuz olan hadis, sadece Enes b. Mâlik tarikiyle gelmektedir.
Tek tarikle gelen hadisin muhtevasına bakıldığında genel olarak rivayetin
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iki farklı şekilde aktarıldığına müşahede etmekteyiz. Bunlardan ilki;
Resûlullah (s.a.v.) Medine’ye teşrif ettiklerinde, Medinelilerin eğlendikleri
iki günleri vardı. Resûlullah (s.a.v.):
- “Bu günler nedir?” diye sordu.
Medineliler:
- “Biz cahiliye devrinde bu günlerde eğlenirdik”, dediler. Bunun üzerine
Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
- “Şüphesiz Allah size, o iki günün yerine daha hayırlı olan iki bayramı: Kurban bayramı ile Ramazan bayramını vermiştir” , şeklindedir.
Diğeri ise şöyledir;
Resûlullah (s.a.v.) Medine’ye teşrif ettiklerinde, Medinelilerin cahiliye devrinde eğlendikleri iki günleri vardı. Resûlullah (s.a.v.): “Şüphesiz Allah size,
o iki günün yerine daha hayırlı olan iki bayramı: Kurban bayramı ile Ramazan bayramını vermiştir” buyurdu.
İkinci sırada zikrettiğimiz hadis, aynı muhtevayı yansıtarak farklı lafızlarla
nakledilmiştir. Buna şu örneği gösterebiliriz:
Resûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: “Medine’ye geldim ve ehl-i Medine’nin
cahiliye devrinde eğlendikleri iki günleri vardı ve yine buyurdu ki: “Sizlere
geldiğimde eğlendiğiniz iki günü gördüm. Allah Azze ve Celle, o iki günün
yerine daha hayırlı olan iki bayramı: Kurban bayramı ile Ramazan bayramını
vermiştir.”
Örnek olarak gösterilen hadislerden anlaşılacağı gibi rivayetler arasındaki
temel fark, ilk rivayette Resûlullah (s.a.v.) Medine’ye geldiğinde onların
eğlendiği iki günün ne olduğunu bilemeyip kendilerinden sormaktadır.
Diğer iki hadiste ise, söz konusu olan iki günün mahiyetini biliyor ve
dolayısıyla bunlarla ilgili herhangi bir soru sormayıp Allah’ın lütfettiği daha
hayırlı olan iki bayramdan bahsediyor. Bu iki farklı rivayeti
karşılaştırdığımızda ilkinin öncelikli olarak vuku bulduğunu, diğer farklı
tariklerin ise bu rivayetten hareketle ortaya çıktığını söyleyebiliriz.
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Hadisin lafız farklılıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir:
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Muhteva Tenkidi
Araştırmanın konusu olan hadisin muhtevasına bakıldığında esas mevzunun
İslâm geleneğinde önemli yere sahip olan bayramlarla ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Bayramları ise toplumda görülen olağan üstü günler olarak
niteleyebiliriz. Bu günlerde görülen eğlencelerin mahiyeti insanların ahlâk
anlayışıyla bağlantılıdır. Bazı toplumlarda başka zaman yapılması hoş
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karşılanmayan, hatta suç oluşturan hareketlerin dahi bayramlarda büyük bir
serbestlik içinde yapılabildiği görülmüştür (Erdem, “Bayram”, V, 257-59).
Ancak İslâm’da dinî bayramların evrensel ölçekte öne çıkan ahlâkî bazı
değerler üzerinde şekillenmiştir. Bununla birlikte Müslümanların gayri Müslimlerin dinî özelliği temsil eden bayramlarına iştirak etmeleri ve bayramdan
ötürü hediyeleşmeleri onların inancını ve inançlarının tezahürü ve sembollerini kabul etme ve onaylama anlamına gelmiş ve pek çok İslâm âlimi
tarafından olumsuz tepkilerle karşılanmıştır (Özel, “Gayri Müslim”, XIII,
418-427). Hatta bu tür yaklaşımları sergileyen Müslümanların kâfir olacağına
dair hükümler de bulunmaktadır. Bunun en açık örnekleri Nevruz bayramı
ve buna ilişkin alimlerin yorum ve fetvalarında görülmektedir. Araştırmanın
giriş kısmında bahsedildiği üzere Kırgızistan gibi Orta Asya’nın bazı Müslüman Türk devletlerindeki belli bir din görevlilerinin Nevruz’u haram
olduğuna dair kesin hükümlerinin temeli de muhtemelen bu fetvalara
dayanmaktadır. Alimlerin Nevruz bayramıyla ilişkilendirdikleri rivayetin
şerh ve buna dair fetvaları şöyle sıralayabiliriz:
Hadisi şerh eden Ali el-Kârî (ö. 1014/1605) şöyle kaydeder:
“Enes’ten gelen rivayette o şöyle demiştir: “Nebî (s.a.v.) Medine’ye
geldiğinde”, yani Mekke’den hicretten sonra. “Onlarda”, yani Medine
ehlinde, “iki günleri vardı ki bunlarda eğleniyorlardı”. Bu iki gün Nevruz
ve Mihrican’dır. Şarihler şöyle açıklamışlardır; Bu iki gün içinde hava serin
olup ne soğuk ne de sıcaktır. Bu günlerde gece ve gündüz eşitleşir. Bu yüzden
geçmişin bilginleri söz konusu günleri bayram yapmış olabilirler. Muasırları
ise bilginlerinin akıllı olduklarına inanmak adına onları taklit etmişlerdir.
Ancak Nebîler, bilginlerin ortaya koyduğu bu bayramları kaldırmışlardır. (Ali
el-Kari, V, 94; el-Mübârekfûrî, III, 1069; el-Hacendi, 1997: 33-42).
Resûlullah (s.a.v.):
- “Bu günler nedir?” diye sordu.
Medineliler:
- “Bu günlerde eğlenirdik”, dediler. Yani iki günde.
82
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- “Cahiliye devrinde”. Yani İslâm gelmeden önceki cahiliye devrinde.
Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
- “Şüphesiz Allah, o iki günü daha hayırlı olana değiştirdi”. Yani hem dünya
hem de ahirette daha hayırlı olana değiştirmiştir. “”اريخ, “Hayran” “Tefdil”
babından değildir. Çünkü o iki günde (Nevruz ve Mihrican) hiç bir hayır yoktur.” (el-Azimabadi, Avnü'l-ma'bud, III, 341).
Tibî (ö. 743/1342):
“Bu iki günde (Nevruz ve Mihrican) eğlenmek ve sevinç yasaklanmıştır. Bu
günde ibadet emredilmiştir zira gerçek sevinç ibadettedir. Nitekim Allah (c.c)
şöyle buyurmaktadır:
Söyle onlara, (sevineceklerse) Allah’ın lütfu
ve rahmetiyle, evet bununla sevinsinler”. Bu ayetten anlaşıldığı üzere
Nevruz ve Mihrican gibi kâfirlerin bayramının yüceltilmesi nehyedilmiştir.”
(Tibî, IV, 1295).
Beyhakî (ö. 458/1066):
“Ramazan Bayramı’nda namaz kılınır ve sadaka verilir. Kurban Bayramı’nda
ise namaz kılınır ve kurban kesilir. Ancak Nevruz, Mihrican ve benzerlerinde
bu günler yüceltilir bu da yasaklanmıştır.” (Münavî, IV, 511).
Ebu Hafs el-Kebîr el-Hanefî (ö. 217/832) ise rivayetten hüküm çıkararak
şöyle demiştir:
“Kim Nevruz’u yüceltmek için o günde müşrike bir yumurta hediye ederse,
kafir olur ve amelleri hebaya uğrar.” (Ali el-Kari, V, 94).
Bir başka yerde:
“Bir kişi Allah’a elli yıl ibadet ederse ve Nevruz geldiğinde bugünü yüceltmek
adına bazı müşriklere bir yumurta miktarında dahi bir hediye verirse kafir
olur ve ilmi boşa gider.” (Kadıhan, III, 368; el-Hacendî, 1997: s. 38-39).
el-Kâdî Ebu’l-Mehâsin el-Hasen b. Mansûr el-Hanefî (ö. 592/1196) şöyle
demiştir:
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“Her kim (nevruz gününde) başka günlerde almadığı herhangi bir şeyi satın
alırsa veya başka günlerde hediye etmediği bir şeyi hediye ederse ve bununla
bu günü kafirlerin yücelttiği (tazim ettiği) gibi yüceltme amacını taşırsa kafir
olur. Şayet (nevruzu kutlama) amacı olmaksızın hoşuna gittiği/sevdiği için
satın almışsa, âdet olduğu üzere muhabbet maksadıyla hediye vermiş ise kafir
olmaz. Ancak bu da kâfilere benzeme söz konusu olduğu için mekruh olur.
Bundan da sakınması gerekir.” (Azimabadi, III, 342).
el-Kemâl b. el-Hümâm (ö. 861/1457) ise şöyle der:
“Nevruz ve Mihrican gününde oruç tutmak mekruhtur. Çünkü bu günleri
yüceltmekten nehyedildik. Ancak kişinin öteden beri alışkanlık haline getirdiği oruç bugünlere rastlarsa, bunda bir beis yoktur.” (el-Hacendî, 1997:
37-38).
el-Fetâva el-Hindiyye’de şöyle geçmektedir:
“Oruç, kişinin öteden beri alışkanlık haline getirdiği günlere rastlamayıp,
Nevruz ve Mihrican günleri için kasten tutulursa mekruh sayılır. Bu günlerde oruç tutmanın tercihi hususunda; eğer (bir kişi) daha önce aynı günde
oruç tutmayı alışkanlık haline getirdiyse o takdirde tutması daha iyidir. Şayet
böyle değilse o zaman tutmaması efdaldir. Çünkü bu Nevruz’u yüceltmeye
benzer. Bu da haramdır.” (Şeyh Nizam, I, 201).
el-Haniyye adlı eserde şöyle denilmektedir:
“Nevruz ve Mihrican gününde oruç tutmak mekruhtur. Çünkü bugünlerde
Nevruz’u yüceltmek vardır ve biz bundan nehyedildik. Ancak kişinin öteden
beri alışkanlık haline getirdiği oruç bugünlere rastlarsa, bunda bir beis yoktur.”
Yine aynı eserde yapılması mekruh sayılan fiiller arasında Nevruz’la ilgili
şöyle denilmiştir:
“Nevruz gününde levhaya (Allah’ın isimlerinden yahut kelamından) bir şey
yazıp kapı üzerine yapıştırılması mekruhtur. Çünkü böyle bir şeyin yapılması
Allah ve Peygamber’in ismine hürmetsizlik ve saygısızlık olur.” (Şeyh Nizam,
V, 356).
Eserin bir başka yerinde şöyle kaydedilir:
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“Bazı kavimler Nevruz ve Hac zamanı geldiğinde çalgı ve davullar alıp çalarlar. İmam Muhammed b. el-Fazl’a göre bu bir eğlence ve oyundur, küfür sayılmaz. Ancak bu şiddetli mekruhlardandır” (el-Hacendî, 1997:36-38).
el-Kuhustânî adlı eserde şöyle kaydedilmiştir:
“Orucu, kişinin öteden beri alışkanlık haline getirdiği günlere rastlamadığı
halde Nevruz ve Mihrican günlerinde tutmak mekruhtur. Ancak alışkanlık
haline getirdiği günlere denk gelirse tercih edilen görüş mekruh olmadığı
yönündedir.” (el-Hacendî, 1997:38-39).
el-Fetâva el-Bezzaziye’de:
“Mecusilerin Nevruz’una gitmek ve yaptıklarına katılmak küfürdür. O gün,
bayram yapan Müslümanın imanı gider de haberi olmaz. Mecusiler Nevruz
gününde toplanınca bir Müslümanın onlara karşı “Hûb Seyret Nehavend”
derse küfretmiş olur (el-Hacendî, 1997:39).
Aynı şekilde eğer bir Mecûsî’ye:
“Ceh yeşude Mesal” derse kafir olur. Nevruz gününde bir Mecûsî’ye bir yumurta hediye vermesiyle de kafir olur.”
“Nevruz günü Mecusilerin yiyeceklerinden muhterem (saygılı) kişilere ikram
edildiğinde bildikleri halde onların yaptıklarına katılmak amacıyla kabul etmeleri caiz değildir. Şayet onlara katılmak amacını taşımadan kabul ederse
bunda bir sakınca yoktur. Ancak her iki durumda muteber olan almamaktır.”
(el-Hacendî, 1997:39).
“Bir Müslüman başka bir Müslümana Nevruz’u tazim etme amacını taşımadan bazı insanların âdet edindiği üzere hediye verirse kâfir olmaz. Ancak
bunu onlara (Mecusilere) benzememek için Nevruz gününde değil bir önceki
veya sonraki gün yapmalıdır” (Şeyh Nizam, VI, 446).
Buraya kadar kaydedilen bilgilerden genel olarak Nevruz bayramını yücelterek (batıl inançları kabul ederek) kutlamanın küfre kadar götürdüğü, bir
Müslümanın bugünlerde oruç gibi ibadetlerini yerine getirmede kâfirlere
82
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benzememek için ihtiyatlı davranması gerektiği sonucu doğmaktadır. Ancak
daha sonraki dönemlerde bazı bir İslâm devlet yöneticilerinin bu bayrama
çok önem verdiği, hatta devletin resmî bayramı haline getirdikleri bile
görülmektedir. Bu durum, aynı zamanda Nevruz hakkında İslâm âlimlerinin
verdikleri olumsuz fetvalara rağmen belli bir süreç içerisinde İslâm topraklarında kutlanır hale gelmesinde etkin olan birçok faktöre işaret etmektedir.
Tabii olarak bu tür etkenleri tespiti ayrı bir çalışmayı gerektirdiğinden biz
burada bunların üzerinde detaylı durmayacağız. Ancak konuyla alakalı âlimlerin fetvalarını değerlendirmede Nevruz’un kısaca tarihine göz atmak
doğru tespit yapmamız bakımından önemlidir. Dolayısıyla şimdi Nevruz’un
kaynağıyla ilgili ortaya konulan görüşleri incelemeye gayret edeceğiz.
Nevruz Bayramının Kısaca Tarihi
Nevruz bayramının ne zaman nerede ortaya çıktığı tartışmalı bir konu olmanın yanı sıra en erken referansların İran kaynaklarında görüldüğü ileri
sürülmektedir. Zerdüşt öncesi dönemlerde Mihrican ve Nevruz bayramının
kutlandığı buna dair delillerin Ahamenidler devrine ait (m.ö. 559-330)
kabartmalarda rastlandığı belirtilmiştir (Gündüz, “Nevruz”, XXXIII, 60-61).
Ancak bu bilgiye itirazen Ahamenidler ve Aşkanîler dönemiyle ilgili kaynakların Nevruz hakkında kesin bilgi vermediği, ancak Sasaniler döneminden itibaren Nevruz’dan bahsedilmeye başladığı Abdulhalûk M. Çay
tarafından kaydedilmiştir (Çay, 1999: 1-19).
Bu tarz görüşü savunanlar Nevruz’un ulusal bir Türk bayramı olduğunu ve
Türkler vasıtasıyla Orta Asya’dan Ortadoğu’ya ve diğer yerlere yayıldığını
kaydetmişlerdir. Şimdi farklı topluluklarda tarihi süreç içerisinde kutlanan
Nevruz bayramı ve buna benzer geleneklerin mahiyetine kısaca değinmek
faydalı olacaktır.
Eski Ortadoğu’da Yeni Yıl-Bahar Kutlamaları
Oldukça erken dönemlerden itibaren Sümerliler, Babilliler ve çeşitli Samî
kavimlerde kozmogonik ve tarımsal karakterli bahar ve güz festivallerinin
kutlana geldiği kaydedilmektedir. Sümerliler, tarla işlerinin bitimini bir festivalle kutlamış, hasat bayramı görünümünde olan tarımsal karakterli bu
güz festivalini “A-Ki-Ti(l)” (ya da Zagmuk) olarak adlandırmışlardır. “Til”
kelimesi Sümercede “yeniden doğuş” anlamına gelmektedir (Çay, 1999:1-19).
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Yine aynı şekilde Akitu festivali eski Babil’de Nisan’ın ilk 12 gününde kutlanmıştır. Bu bayram tanrılar panteonunun zirvesinde bulunan yüce varlık
adına düzenlenmiş ve bayramın varlığı M.Ö. 18. yy. dan itibaren bilinmektedir.
Mezopotamya yılı, arpa hasadı sonrası baharda gündüz gece eşitliğiyle
başlamış; dolayısıyla Babil takviminde 1 Nisan tarihi bizim takvimimize göre
21 Marta denk düştüğü kaydedilmiştir. Böylelikle bahardaki gündüz gece
eşitliği tarihiyle başlayan Akitu kutlamaları da 21 Marta tekabül etmiş bulunmaktadır.
Diğer birçok Ortadoğu topluluğunda olduğu gibi İbranilerde de tarımsal
karakterli çeşitli yeni yıl kutlamaları dikkati çekmektedir. Örneğin, İbranilerin birinci (Nisan), altıncı (Elul), yedinci (Tışri) ve dokuzuncu (Kislev) ayların ilk günlerini “yeni yıl günü” olarak kutladıkları belirtilmektedir.
Yahudilerce Nisan ayı ortasında (15 Nisanda) kutlanan Pesah (Fısıh) ya da
Passover de kış yağmurlarının sonunu simgeleyen ve bahar başlangıcında
dolunayda kutlanan bir çeşit yeni yıl festivali olarak kabul edilmiştir. Aynı
zamanda İsrailoğullarının Mısır’dan kurtulmalarını ve bir ulus olarak
varoluşlarının anısına kutlanmaktadır (Abdurrahman Küçük, Günay Tümer
ve Mehmet Alparslan, 2009: 322). Günümüzde ay yılı ile güneş yılının uyumlaştırılmasına dayalı Yahudi takviminde Nisan, güneş yılını esas alan Gregoryen takvimine göre Mart-Nisan aylarına tekabül etmektedir.
Pesah ile yakından ilişkili olan ve Nisan’ın ilk Pazar gününe denk düşen
Hristiyanların Easter (Paskalya) bayramı da yine dirilişle, yeniden varoluşla
ilgili olan bir festivaldir. Bu bayramın İsa Mesih’in dirilişini (resurrection)
simgelediği malumdur.
Buraya kadar kaydedilen bilgilerden Sümerliler, Babilliler ve İbraniler gibi
çeşitli Ortadoğu topluluklarında M.Ö. 18. yy. gibi oldukça erken sayılabilecek bir dönemden itibaren 21 Marta ya da Mart sonuyla Nisan başına denk
düşen yeni yıl kutlamalarının mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Genellikle
kışın bitimini ve baharın başlangıcını ilân eden tarımsal karakterli bu yeni
yıl kutlamalarının Babilllilerde olduğu gibi tabiatın yaratılışını ve İbranilerde olduğu gibi bir topluluğun (İsrailoğullarının) yeniden varoluşunu
simgelemesi de dikkatleri çeken önemli hususlardandır (Gündüz,
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“Nevruz”, XXXIII, 60-61).
İran’da Nevruz
Nevruz’un en erken dönemlerden itibaren kutlandığını ortaya koyan görüşlerin ağırlıklı bir kısmı İran’ı referans göstermektedir. Bu görüşü savunanlar
Ahamenidler devrine (M.Ö. 559-330) ait saray duvarlarında bulunan resimlerin Nevruz bayramında krala yapılan yıllık hediye takdimini temsil ettiğini
düşünmektedirler (Gündüz, “Nevruz”, XXXIII, 60-61). Ancak bu döneme ait
kaynakların kesin bilgi ifade etmediği, Nevruz hakkında Sasanîler döneminden itibaren bahsedilmeye başladığı ve bu döneme ait bilgilerin birtakım
İran efsanelerine dayandırılmaya çalışıldığı da kaydedilmiştir. Bu görüşe
göre, İran geleneğindeki Nevruz kutlamaları Türk Nevruz kutlamalarından
tamamen farklıdır. Başka bir deyişle eski İran bahar bayramı ile ilgili
malumatlar Sasanîler devrinde, Firdevsî’nin Şehnamesinde zikredilmiştir.
Firdevsî, Zerdüşt inançtan Manihaizm’e kadar uzanan inançları kaba bir şekilde anokronize etmiş ve Nevruz, dinî temele oturtulmaya çalışılmıştır. Fakat
Zerdüştlüğün kitabı Avesta’da ve onun tefsiri kabul edilen Zend’de Nevruzla
ilgili hiçbir kayıtın olmadığı vurgulanmaktadır. Ayrıca İran düşüncesinde
Nevruzla ilgili temel kabul edilmek istenen olayların, yeniden varoluşu ifade
etmekten uzak olduğu ileri sürülmektedir (Çay, 1999: 1-19).
İranlılarda Nevruz’un ortaya çıkışıyla ilgili bazı rivayetler günümüze kadar
intikal etmiş bunlar İran kralı Cemşid ve Mecusiliğin kurucusu Zerdüşt’le
ilişkilendirilmiştir.
Bunların dışında İran geleneğinde Nevruzun tarımsal ve kozmogonik karakterli bir festival olarak kutlandığı ve bunun Mecusilerce genelde tabiatın,
özelde ise ateşin yaratılışıyla ilişkili olan Nevruz’un ateşin efendisi Aşa
Vahişta’ya atfedildiği belirtilmektedir. Bu bakımdan Türk geleneğiyle İran
geleneğinde kutlanan Nevruz’un çok farklı olduğunu savunanların kaydettiği; “Nevruz’un yeniden varoluşu ifade etmekten uzak olduğu” görüşüne
zıt fikirler ortaya çıkmaktadır. Bu görüşte, İranlıların Nevruz’a ilişkin yaklaşımlarında Ortadoğu’nun birçok geleneğinde gözlemlenen “ölüp yeniden
dirilme” motifinin varoluşu tespit edilmektedir. Zira İranlılar için Nevruz,
bir bakıma sonbaharda yeryüzünden ayrılan bitkilerin ve suların koruyucu
tanrısal varlığı Rapitvan’ın baharda tekrar yeryüzüne dönüşünü kutlamaktır.
İran mitolojisindeki Rapitvan’ın yer altı âlemine inişi ve baharda tekrar
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yeryüzüne yükselişi tasavvuruyla eski Mezopotamya geleneğindeki bitki
tanrısı Tamımız ya da Dumuzi’nin sonbaharda yer altı alemine inişi ve baharda tekrar yeryüzüne çıkışı düşüncesi arasındaki yakın paralellik
görülmektedir. Bu ve benzeri özelliklerinden hareketle M.Ö. iki binli yıllardan itibaren birçok Ortadoğu toplumunda varlığı bilinen dinsel karakterli
yeni yıl kutlamalarının İran versiyonu olduğu yönündeki tespitlere katılmak
mümkündür. Dolayısıyla İran geleneğindeki Nevruz bayramının kaynağının
Babil olduğu ya da İran Nevruz kutlamalarındaki birçok ritüelin
Mezopotamya geleneğinden etkilendiği de düşünülebilir (Gündüz,
“Nevruz”, XXXIII, 60-61).
Türklerde Yeni Yıl Ve Bahar Kutlamaları
Pek çok ulusta olduğu gibi geçmişte ve günümüzde Asya’dan Avrupa’ya
geniş bir coğrafyada yaşayan Türk boylarında da yeni yıl ve bahar kutlamalarına rastlanmaktadır. Çin kaynaklarında 21 Mart tarihinde Türklerin
yaptıkları kutlama ve şenliklere ilişkin çeşitli rivayetler vardır. Bu rivayetlerden bir kısmı 21 Mart tarihinin Hunlarca tabiatın yeniden uyanışı ve tarımsal
faaliyetlerin başlangıcı günü olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. Gerek Çin
kaynaklarında gerekse Türk destanlarında Türklerin, Ergenekon’dan (Çin
kaynaklarına göre "ecdat mağarası") çıkışları anlatılmaktadır. Mitolojiye göre
düşmanlarınca tamamen öldürülen ya da tutsak alınan Türklerden Kıyan ve
Negüş eşleriyle birlikte kaçarak Ergenekon’a sığınırlar. 400 yıl sonra burada
oldukça güçlenmiş olarak Türkler, artık Ergenekon’dan çıkış yolları aramaktadırlar. Nihayet bir demir dağını eritip yol açmak suretiyle buradan çıkarlar
ve düşmanlarından atalarının intikamını alıp yeniden kendi aslî vatanlarında
egemen olurlar. Sonraki dönemlerde Türk boyları Ergenekon’dan çıkış günü
olarak gördükleri 21 Mart tarihini Ergenekon ya da Bozkurt günü olarak kutlamışlardır. Bunun dışında Ortaçağdan itibaren çeşitli Türk boylarında tabiatın yeniden uyanışını ve tarımsal faaliyetlerin başlangıcını ifade eden 21
Mart bahar kutlamalarının yapıldığı ve buna Nevruz isminin verildiği bilinmektedir. Araştırmacıların çoğu Ergenekon destanına dayalı eskatolojik
karakterli bu kutlama ile tabiatın uyanışı ve dirilişiyle ilişkili tarımsal karakterli bahar festivalinin birbirinden temelde farklı olduğunu belirtmektedirler.
Ayrıca 21 Mart tarihinin Türklerce kullanılan çeşitli takvimlerin başlangıcı
yani yılbaşı olarak kabul edildiği de bilinmektedir. Günümüzde de Kırım
Türkleri "Navrez", Harezmliler "Navsarji", Soğdaklılar "Navsarız", Çuvaşlar
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"Noris ohaye" ya da "Navrus", Kırgızlar "Nooruz", Tacikler "Gülnavrız",
Tatarlar "Noruz", Batı Trakya Türkleri "Mevris" ve Anadolu Türkleri
"Nevruz" ya da "Sultan Nevruz" adını vermektedirler. Diğer taraftan çeşitli
Türk boylarında 21 Mart kutlamalarına "Ergenekon", "Ergenen Kün",
"Bozkurt", "Gül Gardon", "Bayşeşek", "Su bayramı", "Babu Marta", "Ulıstın
Ulı Küni", "Yengi Kün" ve "Canı Cıl" gibi isimler de verilmektedir. Kazaklar,
Tacikler ve benzeri Türk boylarında bu isimlerden bir ya da birkaçı Nevruz
ismiyle birlikte kullanılmaktadır. Bazı araştırmalarda konuyla ilgili Türklerin
Farsça olan Nevruz kelimesini sırf İranlılar bu ananeye alışsınlar diye kullanıldığı ve Nevruzun aslen Türklere has bir bayram olduğu doğrultusundaki bilgiler kaydedilmekteyse de bu bilgilerin tutarlı olmadığı
kanaatindeyiz. Diğer topluluklarda olduğu gibi Türklerin de kendilerine has
tabiatla ilişkilendirdikleri yeni yıl kutlamalarının mevcudiyeti kabul
edilebilir. Ancak dünyanın birçok yöresinde örneklerine rastladığımız gibi,
Türklerin ilişki içerisinde oldukları toplulukların yeni yıl ve bahar kutlamalarından etkilenmeleri ve bu konudaki kendi gelenekleriyle etkileşimde
bulundukları toplulukların geleneklerini meze etmiş olmaları olağanüstü bir
hal değildir. Nitekim, bizzat Nevruz teriminin Farsça olması bir tarafa, çeşitli
Türk boylarının Nevruz kutlamalarında önemli yer tutan birçok ritüelin İran
geleneğini yansıtması, Türklerin İran geleneğinden etkilendiklerini ve kendi
bahar/yeni yıl kutlamalarıyla İran menşeli bahar/yeni yıl kutlamaları
arasında bir sentez yaptıklarını ortaya koymaktadır. Bu durumda Türklerin
21 Mart tarihinde öteden beri kutlaya geldikleri yeni yıl ve varoluş festivalleriyle yine aynı tarihte kutlanan İran kökenli Nevruz festivali arasında bir
irtibat kurdukları ve zamanla birçok Türk boyunun kendi festivallerine
Nevruz adını verdikleri söylenebilir. Bu sürecin oluşumunda gerek İslâmî
dönemde başta Şia olmak üzere İran kaynaklı hareketlerin gerekse İslâmî
dönem öncesi İran kültürünün çeşitli Türk boylarıyla etkileşim içerisinde olması önemli rol oynamış olmalıdır. Zira Türk boylarının Nevruz ritüelleri
arasında gördüğümüz, başta ateş kültünü yansıtan törenler olmak üzere
birçok husus İran geleneğine ait Nevruz ile Türklerin tarımsal karakterli yeni
yıl ve eskatolojik karakterli varoluş festivalleri arasındaki etkileşime örnek
teşkil etmektedir. 21 Mart tarihindeki Nevruz kutlamaları gerek Asya’daki
çeşitli Türk boylarında gerekse Selçuklular ve Osmanlılar dönemi
Türklerinde büyük bir coşkuyla kutlanmıştır. Osmanlılar döneminde Nevruz
için kaleme alınan Nevruziyeler, Nevruz için hazırlanan Nevruz macunları
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ve Nevruz bahşişleri bilinmektedir. Nevruz kutlamaları Asya’daki çeşitli
Türk topluluklarında yüzyıllarca resmiyetten uzak halk bayramı şeklinde
varlığını sürdürülmüş, Türk cumhuriyetleri üzerindeki Sovyet egemenliğinin kalkmasına paralel olarak 1990 yıllardan itibaren tarımsal karakterli
bir bahar bayramı olarak resmî bir hüviyet kazanmıştır. Biraz önce belirtildiği
üzere Asya Türk topluluklarında görülen Nevruz kutlamalarında dikkat çekici önemli uygulamalar İran geleneğinden etkilenmiş olabileceğini bir
bakıma ortaya koymaktadır. Örneğin ateş kültü ve 7 sayısıyla ilgili törenler,
öküz kurbanı, bazı bitkilerin çimlendirilmesi ve suyla ilgili rimeller bunlardan bazılarıdır. Nitekim Orta Asya’da Kırgızların kutlamalarına kadar
Nevruz kutlamalarında ateşin özel bir yeri olmuştur. Kırgızlar Nevruz bayramında yeni yılın ateş gibi sıcak olması için, dışarıda ateş yakıp, “bu yıl bize
ateş gibi sıcak bir hayat getirsin” diyerek onun üzerinden atlayıp oyun oynamaktaydılar. Fakat Kırgızlarda bu eğlence türünün gittikçe hoş
görülmemesi ve İslamî bilginin yaygınlaşması şeklinde açıklanabilir.
Bununla birlikte Nevruz’da pişirilen Sümölök (Su melek) adlı yemeğe İslamî
motif kazandırılmış ve Hz. Ömer zamanında meydana geldiği rivayet edilen
bir olayın benzerinin, Türkler arasında yaşanmış halinin nakli şeklinde genel
kabul görmüştür. Öyküye göre çocuklarına yemek bulamayan anne su dolu
tenceresine koyduğu birkaç buğday tanesi ile birkaç taşı, ateşin üstünde
karıştırmaya başlamış ve çocuklarını rızıklandırması için Allah’a dua etmiştir. Sonuçta onun çaresizlik içinde kıvrandığını gören Allah, bunu çok
leziz bir yemek haline dönüştürmüştür (Mustafa, E. (1999). Kırgızistan’da
Nevruz Kutlamaları, Dinî Araştırmalar, II. 4, 169-176). Kırgızlardaki
Nevruz’un İslamî kimliğinin en belirgin bir başka özelliği Kur’an okunmasıyla başlamasıdır. Herkesin büyük bir huşu ile dinlediği Kur’an’ı, yapılan
dua tamamlar. Duadan sonra kan çıkarma işlemi yani kurban kesme olayı
Allah rızası için gerçekleştirilmektedir.
Bütün bunlardan Türk Dünyasının, Nevruz kutlamalarında İran kültüründen belli bir ölçüde etkilendiği, İslam’ı benimsedikten sonra ise, tarihten
gelen kültürel değerlerini tamamen terk etmediği ve bunların İslam’a uymayanlarını ıslah etmeye çalıştıkları söylenebilir. İslam’a uyanlarını ise yeni
dini inançlarıyla birlikte aynen uygulamakta bir sakınca görmediği de
kaydedilebilir. Dolayısıyla Türk dünyasında Nevruz, Türklerin İslam’dan
önce de uygulaya geldikleri bir bayram olmakla birlikte, açılışı Kur’an-ı
Kerim ile yapılan ve çeşitli İslami motiflerle süslenen tarihi, kültürel, dini ve
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sosyal bir bayram özelliğini kazanmaktadır (Sönmez, K. (2001). Kırgız
Türklerinde Nevruz Kutlamaları, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli
Araştırma Dergisi, VII. 17, 181-188).
Netice olarak Nevruz’la ilişkilendirilen hadisin anlaşılması üzerinde yapılan
acizane araştırmanın sonucunda şu değerlendirmeler yapılabilir:
İslâm’da, diğer konularda olduğu gibi bayramlarda da ahlâkî değerlerin korunması ve bunlara aykırı hareketlerin yapılmasının dinen caiz olmadığı
görülmektedir.
Müslümanların, gayri Müslimlerin dinî özelliği temsil eden bayramlarına
katılarak onların inancını onaylayan tavırlarda bulunması haram olmakla
birlikte küfre kadar götürdüğü aşikârdır.
Ancak, kafirlerin bayramlarında onların dinî inançlarını kabul etmemekle
birlikte adet üzere hediyeleşmesi veya devam eden orucunun o güne tekabül
etmesinden dolayı tutmasının alimlerin fikrine göre bir sakıncası yoktur.
Fakat, hadisi şerifte belirtildiği üzere başka kavme benzememek için bu günlerde hediyeleşmemek ve benzeri tavırları sergilememenin doğru olduğuna
da katılabiliriz.
Nevruz’la ilgili hadisin muhtevasına bakıldığında hadis metninde Nevruz
kelimesinin geçmediği, bu günlerin Nevruz ve Mihrican olduğuna yönelik
açıklamaların daha sonradan yapıldığı ise dikkat çekicidir. Bu durumu bazı
İslam âlimlerinin kendi dönemine ait kişisel yorumlar olarak da değerlendirmek mümkündür.
Hadisin ilk geçtiği kaynak Ahmed b. Hanbel’in Müsned’i olup, rivayet
Ahmed b. Hanbel’in oğlu Abdullah vasıtasıyla gelmektedir. Bu durumun
hadis ilminde bir farklı nüansı olduğu dikkate alınabilir. Ayrıca daha sonraki
âlimlerden Ebu Davud, Nesâî ve el-Hâkim’in rivayeti Ahmed b. Hanbel’e
isnat etmesi de önem arz etmektedir.
Rivayetin muhtevasına dikkat edildiğinde, Hz. Peygamber’in söz konusu iki
bayramı kesin bir şekilde yasaklayan kelimeleri kullanmadığı, bunun yerine
“daha hayırlı olan” şeklindeki tavsiye diyebileceğimiz ifadenin kullandığı
dikkatleri çeken bir başka husustur. Zira Hz. Peygamber isteseydi bu iki
bayramı kesin bir şekilde yasaklayabileceği akla farklı soruları getirmektedir.
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Öte yandan Habeşlilerin oyunu olan kılıç kalkan ekibinin mescitte bir gösteride bulunmasına Efendimizin (s.a.v) karşı koymadığı bilinmektedir. O
zaman kılıç kalkan ekibinin de yasaklanması gerekmez miydi? Bu bakımdan
yasak uygulamanın içeriğine göre hükmün değişeceği belirtilmelidir.
Nitekim Hz. Peygamberin söylemediği bir yasağı koymak doğru değildir.
Bazı fıkıh ulemasının koyduğu yasağa gelince, bunun Nevruz’un içeriğindeki haram uygulamalara yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Bu da daha sonra
gelen âlimlerin içtihadı olmakla birlikte bu yasaklamanın Hz. Peygamber
tarafından kesin bir şekilde yapıldığını söylemek tarafımızca çok da doğru
değildir.
Elbette Nevruz’un içeriğinde haram olan uygulamaların hükmü bellidir ve
bunlar tahsis edilerek haram olanı ayıklanabilir. Günümüzde Nevruz’u kutlanabileceğini belirten âlimlerin bu durumu dikkate alarak fetva vermesi,
orta çağda yaşayan ulemanın yaptığı içtihadın başka bir türü olarak kabul
edilebilir.
Nevruzu haram olduğunu belirten hükümlerin ortaya çıkmasında etkin olan
önemli faktörlerin biri de İslâm kaynaklarında bu bayramın İran veya Mecûsî
kökenli olduğu ve batıl inancı kutsamak için bayramlaştırıldığı düşüncesidir.
Ancak günümüzde yapılan araştırmaların bir kısmı bu bayramı ilk kez
Türkler tarafından kutlandığını savunmaktaysa diğeri de M.Ö. iki binli yıllardan itibaren birçok Ortadoğu toplumu tarafından kutlana geldiğini kaydetmektedir. Her iki görüşün de kendine has haklı payları bulunmaktadır.
Zira Nevruz’un ilk defa Türkler tarafından kutlandığı görüşü makbul olmamakla birlikte kadim Çin kaynaklarında kaydedildiği üzere Türklerin kendilerine ait yeni yıl bahar kutlamalarının var olduğu çoğunluk tarafından kabul
edilmiştir. Ayrıca Nevruz’un kaynağı hakkında en erken referansların İran
kaynakları olmadığı, Sümerliler, Babilliler ve İbraniler gibi çeşitli Ortadoğu
topluluklarında M.Ö. 18. yy. gibi oldukça erken sayılabilecek bir dönemden
itibaren 21 Marta ya da Mart sonuyla Nisan başına denk düşen yeni yıl kutlamalarının mevcut olduğu görülmektedir. Dolayısıyla İran geleneğindeki
Nevruz bayramının kaynağının Babil olduğu ya da İran Nevruz kutlamalarındaki birçok ritüelin Mezopotamya geleneğinden etkilenmiş olması
İslâm âlimlerinin Nevruz’un menşei konusunda kaydettiği bilgileri yeterince
doğru olmadığını ortaya koymaktadır. Öte yandan Türkler 21 Mart tarihinde
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eskiden beri kutlaya geldikleri yeni yıl ve varoluş festivalleriyle yine aynı
tarihte kutlanan İran kökenli Nevruz festivali arasında bir irtibat kurmuş
kendi Nevruz ritüelleri arasında başta ateş kültünü yansıtan İran kökenli
törenleri de uygulamışlardır. Arap kültüründe ise, yeni yıl kutlamalarına ilişkin herhangi bir bayramın olduğuna dair bir bilgiye sahip değiliz. Ancak
Medinelilerin İranlıların bayramından (Nevruz) etkilendiği birçok araştırmacı tarafından dile getirilmektedir. Bütün bunlardan hareketle Nevruz’un
İslâm alimleri tarafından yasaklanmasının temelinde bu bayramın ateşe tapmak gibi batıl inançları kutsamaktan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Ancak
Türk Müslüman topluluğunda bir bahar kutlaması olarak öteden beri devam
eden millî bir kültürün mevcut olduğunu dikkate almakla birlikte İslam’dan
sonra bu kültürde yer alan ve şirke götüren unsurların Allah inancına
değiştirilmesi ve şeriata uygun olmayanları ayıklayarak İslâmî ve millî kimlik kazandırılması Nevruzun günümüzde kutlanabileceğini göstermektedir.
Zira İslam’dan sonra İran kültüründe de Nevruz hakkındaki rivayetlerin İslamî hikayelere dönüştürülmesi Nevruz bayramının bir nevi reform
edildiğine delil kabul edilebilir.
Sonuç
Hadis kaynakları içinde Ahmed b. Hanbel, Ebu Davud, Hâkim en-Nîsâbûrî,
Tahâvî, Ebû Ya’la el-Mevsılî ve diğer hadis âlimleri tarafından rivayet edilerek şerh ve fetva kitaplarında Nevruz’la ilişkilendirilen hadisin günümüz
açısından büyük bir önem taşıdığı müşahede edilmektedir. Sened tenkidi
açısından bu rivayet tek isnatla gelmiş olup isnadında yer alan ravilerin
hepsi sika ve güvenilirdir. Bu durum hadisin sahih bir yolla kaynaklara
ulaştığını göstermektedir. Ancak ilk geçtiği kaynağın Ahmed b. Hanbel’in
Müsned’i olması ve rivayetin onun oğlu Abdullah vasıtasıyla aktarılmasının
hadis ilminde bir farklı nüansı olduğu dikkate alınabilir. Nitekim sonraki
âlimlerden Ebu Davud, Nesâî ve el-Hâkim rivayeti Ahmed b. Hanbel’e isnat
etmişlerdir. Ayrıca rivayet bunların dışında başka klasik kaynaklarda
geçmemektedir. Metinlerdeki lafız farklılığına bakılırsa, fazla farklılık olmadığı rivayetlerin bir kısmında iki günün Hz. Peygamber tarafından bilinmeyip Medinelilere sorduğu, bir başka tariklerinde ise iki günün mahiyetini
bildiği dolayısıyla bunlarla ilgili herhangi bir soru sormayıp Allah’ın lütfettiği daha hayırlı olan iki bayramdan bahsettiği tespit edilmektedir. Bu rivayetler karşılaştırıldığında ilkinin öncelikli olarak vuku bulduğu, diğer
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farklı tariklerin ise bu rivayetten hareketle nakledildiği anlaşılmaktadır.
Ancak bu fark, hadisin manasını değiştirecek mahiyette değildir. Dolaysıyla
hem sened hem metin tenkidi açısından hadisin sahihliğine engel teşkil edecek açık bir durum söz konusu değildir.
Muhteva açısından yapılan tespitler neticesinde ise hadisin metninde
“Nevruz” kelimesinin geçmediği ancak daha sonra gelen alimler tarafından
Nevruz olarak açıklandığı görülmektedir. Ayrıca söz konusu iki günün kutlanmasının yasaklandığına dair kesin ifade Hz. Peygamber tarafından dile
getirilmemiş, bunun yerine “daha hayırlı olan” tabiri kullanılmıştır. Nevruz
bayramını kutlamanın yasak olduğunu belirten fetvalar ise, daha gelen bazı
fıkıh uleması tarafında koyulmuştur. Bu yasaklar da Mecûsî ve diğer batıl
inançları kutsayarak kutlanan Nevruz’un içeriğindeki haram uygulamalara
yöneliktir. Ancak başta Kırgızlar olmak üzere Türk dünyasındaki Nevruz’un
Kur’an-ı Kerim ile açılması, çeşitli İslamî motiflerle süslenmesi, İslâm’a aykırı
olan unsurlardan ayıklanarak her türlü millî ve kültürel eğlencelerle kutlamanın bir sakıncasının olmadığı belirtilebilir.
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2001 Yılında Başlayan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İşgalinin
Afganistan Halkı Üzerindeki Sosyo-Ekonomik Etkileri
Abdul Hannan Doghan
Özet: Bu çalışma, 1989 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) Ordusunun Afganistan’dan çekilmesinden sonra Afganistan’ın iç savaşına seyirci kalarak veya bu savaşı
körükleyerek kendi işgal zeminini hazırlayan Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin 11 Eylül 2001
tarihinde gerçekleşen terör olaylarını bahane ederek Afganistan’a girmesi ve bu işgalin Afganistan halkı üzerindeki sosyo-ekonomik, ahlaki ve travmatik etkilerini sosyolojik açıdan inceleyip
ortaya koymayı hedeflemiştir.
Yaptığımız çalışmayla, New York’ta meydana gelen 11 Eylül 2001 terör olaylarının doğrudan
sorumlusu Afganistan olmamasına rağmen ABD ve müttefiklerinin bu olaydan daha önce Afganistan’da iktidara getirdikleri Taliban’ı sorumlu tutarak Taliban’a karşı yaptıkları askeri müdahalenin Afganistan’a özgürlük, insan hakları ve toplumsal refah getirmediğini, Afganistan’ı
dünyanın en fakir, en güvensiz ve uyuşturucunun serbestçe yetiştirilip dünya pazarına özellikle
de Rusya, İran ve Çin gibi ABD’nin siyasi rakipleri olan ülke pazarlarına ticaretinin rahatça yapılabildiği ve milyarlarca dolar kara paranın aklandığı bir bölge haline gelmesini işgal öncesiyle
karşılaştırılarak bilgi verilmek istenmiştir.
Yine bu çalışmada, 2001 yılında başlayan,18 yıldır devam eden Amerika Birleşik Devletleri işgalinin yansımaları olarak Afganistan’da meydana gelen toplumsal tabakalaşma, sosyal adaletsizlik, siyasi istikrarsızlık, toplumsal travma ve ülkenin sosyo-ekonomik durumu Afganistan
devlet arşivi, Birleşmiş Milletler (BM) raporları, özellikle de 2001 sonrası Afganistan üzerine
yapılan akademik çalışmaların bulgularından da yararlanılarak söz konusu çalışmalarda
değinilmemiş olan ek bilgiler sunulmuştur.
Sonuç olarak yürüttüğümüz çalışma, ABD ve müttefiklerinin işgal öncesi dünya kamuoyuna,
özellikle de Afganistan halkına vaat ettikleriyle işgal sonrası gerçekleşen durum arasındaki fark
üzerinde durarak 18 yıllık işgalin toplumsal, ekonomik ve ahlaki sonuçlarını ele almış, söz konusu
durumdan çok az zararla çıkış yollarına dair öneriler sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: ABD, Afganistan, İşgal, İstikrarsızlık, Toplumsal Etkiler

Giriş
Günümüz Afganistan İslam Cumhuriyeti, coğrafi açıdan dünya hâkimiyetini
sağlayabilmek için mutlaka kontrol edilmesi gereken ülkeler arasında yer alması, Rusya, Hindistan ve Pakistan gibi elinde nükleer güç bulunduran üç
ülkeyle ortak sınırının bulunması nedeniyle büyük askeri öneme sahiptir.
Hazar Havzası petrolü ile doğalgazının Hint Okyanusu’na aktarılabilmesi
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için geçiş güzergâhı üzerinde bulunması açısından ekonomik öneme sahip
konumundan dolayı tarihi boyunca dönemin süper güçlerinin ilgi odağı olmuştur.
Büyük İskender, Pers İmparatorluğu, Cengiz liderliğindeki Moğol Ordusu,
Büyük Britanya ve yakın zamanda da 1979 yılında Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birliği ve 11 Eylül 2001 tarihindeki terör olaylarından sonra
Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin işgaline uğramış bu işgallerle
siyasi, toplumsal ve ekonomik açıdan büyük yaralar almıştır.
Genellikle Sovyetler Birliğinin Afganistan’ı işgal ettiği 1979 yılından bu yana,
özellikle de 11 Eylül 2001 terör olayları ve Amerika Birleşik Devletleri’nin
Afganistan’ı işgalinden sonra Afganistan üzerine uluslararası ilişkiler anabilim dalı başta olmak üzere hukuk, tarih, felsefe ve din bilimleri ve
ekonomi… vs. bölümlerinde birçok akademik çalışma yapılmıştır.
Yapılan bütün çalışmalar, Amerika Birleşik Devletleri’nin Afganistan’a
düzenlediği askeri müdahale, 11 Eylül sonrası Batıyı tehdit eden Afganistan’daki güvenlik sorunu, 11 Eylül terör saldırısı sonrası ABD-Afganistan
ilişkisi… vb. alanlarda yapılmış ve söz konusu olayların hukuksal, siyasi ve
askeri sonuçları üzerinde durularak bu gelişmelerin toplumsal etkilerine ise
hiç değinilmemiş veya yüzeysel olarak temas edilmiştir.
Yaptığımız bu çalışma, araştırmalarda değinilmemiş olan genellikle 1979 Afganistan’daki Sovyet-Amerikan, mücadelesi özellikle de 2001 Amerikan işgalinden günümüze Afganistan’da meydana gelen olayların Afganistan halkı
üzerindeki toplumsal, ekonomik ve ahlaki sonuçlarını incelediği ve işgaller
sonrası vaat edilenlerin gerçekleşmediğini ortaya koyduğu için alanında
önem arz etmektedir.
1947 yılında başlayan Soğuk Savaş döneminde Doğu Blok’unda Sovyetler
Birliği ve Batı Blok’unda Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birbirine
karşıt ideolojiye sahip iki blok oluşmuştur bu iki blok, siyasi, ideolojik ve
ekonomik açıdan büyük mücadele ve savaşa girmiştir. İki bloğun bu mücadelesi Afganistan vb. dünya ülkelerinde savaşlara ve toplumsal ayrışmalara neden olmuştur.
Soğuk savaşın tüm şiddetiyle devam ettiği bu dönemlerde 1947-1978 yılları
arasında Sovyetler Birliği kendi arka bahçesi olarak gördüğü Afganistan’a
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büyük askeri ve ekonomik yardımlar yapmıştır. Bu yardımlar Afganistan’da
altyapı inşası ile başlayıp Afgan öğrencilerin eğitim için burslu olarak
Moskova’ya götürülmesiyle devam etmiştir.
Afganistan’ın bu denli Sovyetler Birliğiyle yakınlaşmasından rahatsızlık
duyan Amerika Birleşik Devletleri duruma müdahil olmuş, Afganistan ve
Pakistan’daki Vahhabi ve Selefi ekolunu destekleyerek Sosyalist Sovyet
Cumhuriyetler Birliği’nin Afganistan politikasına ve Sovyetler Birliğiyle
giderek yakınlaşan Afgan hükümetine karşı silahlı direnişe teşvik etmiş ve
Afganistan’ın kanlı tarihini başlatmıştır.
Bu çalışmada giriş bölümünde Afganistan’ın tarih boyu süper güçler tarafından işgale uğramasının altında yatan siyasi ve bölgesel sebepler üzerinde
durulduktan sonra, birinci başlık altında ABD’nin, Sovyetlerin Afganistan
işgaline tepki olarak Afganistan ve Pakistan’daki Selefilik ve Vehhabilik ekollerine mensup cihatçı grupları destekleyerek bölgede radikal İslam’ın gelişimindeki rolü ve ABD işgaline giden süreç tartışılmıştır. İkinci olarak ABD’nin
2001 yılında başlayıp günümüze kadar devam eden işgalinin Afganistan
halkı üzerindeki toplumsal, ekonomik ve güvenlik etkileri genel çerçevesiyle
ele alınmıştır. Üçüncü olarak ise üzerinde durulan bütün başlıklar göz önüne
alınarak durumun genel değerlendirmesi yapılmış ve işgal öncesi durumla
işgal sonrası gerçekleşen durum arasındaki fark üzerinde durulmuştur.
1979-1996 Afganistan’da Radikal İslam’ın Gelişimi ve ABD İşgaline Giden
Süreç
İkinci Dünya Savaşından sonra Afganistan’ın, Batı Avrupa ülkeleri liderliğinde oluşturulan (Batı Bloku) ve Sovyetler Birliği liderliğinde oluşturulan
(Doğu Bloku) arasında bir duvar olarak kalması her iki bloğun de Afganistan’a girme ve bölgede hâkimiyet sağlama konusunda iştahını kabartmıştır.
Her iki blok da Afganistan’ı kazanmak için bölgeye ekonomik yardımlar yapmıştır. Dünyanın her iki yarısından da ekonomik yardım ve destek alan Afganistan kısa sürede toplumsal refaha kavuşmuştur.
19. yüzyılda başlayan stratejik bölgelerin büyük güçler tarafından paylaşılma
mücadelesi olan (Büyük Oyun Mücadelesinde) Afganistan’ı İngilizlere kaptıran Sovyetler Birliği, sağlayacağı avantajlarla Afganistan’ın stratejik önemini hiçbir zaman dış politikaları arasından çıkarılmamış ve gündeminde
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tutmuştur (Muhtat, 2011:28).
İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerikalılar ekonomik yardımlarla Afganistan’ı
kendi safına çekmek isterken SSCB, ise ekonomik yardımların yanı sıra
Afgan öğrencileri Sovyetler Birliği üniversitelerine burslu olarak kabul edip
Marksist ideoloji ile yetiştirdikten sonra Afganistan’a geri göndererek
bölgedeki nüfuzunu artırma yollarını ideolojik açıdan da aramıştır.
Sovyetler Birliğinin Afganistan’la giderek yaklaştığı bu dönemde Sovyetler
Birliğinin ezeli rakibi ABD de kurulduğu 1947 yılından beri Afganistan’la
sınır hattı konusunda anlaşmazlıklar ve ciddi sorunlar yaşayan Pakistan’a
büyük ekonomik ve askeri yardımlar yaparak Afganistan’ın birtakım sıkıntılar yaşamasına ve zorunlu olarak Sovyet nüfuzuna girmesine neden olmuştur. Bu açıdan bakıldığında 1979 yılında Afganistan’ın Sovyetler Birliği
tarafından işgal edilmesiyle sonuçlanacak olan Afgan-Sovyet yakınlaşmasına
ABD sebep olmuştur.
1960 yılında Sovyet-Afgan hükümetleri arasında Kültür Antlaşması imzalanmış ve bu antlaşmayla Afgan öğrencilerin öğrenim için Sovyet Rusya’ya
gitmesi, üniversitelerde görevli Profesörlerin karşılıklı olarak ülkelerde ders
ve konferanslar vermesi kararlaştırılmıştır. Sovyet profesörler doğal olarak
bu fırsatı mümkün olduğu kadar Afgan üniversitelerinde Marksizm’i anlatmak için kullanmıştır (Saray,1997:240).
Anlaşmanın adı kültür anlaşması olması hasebiyle söz konusu kültürel çalışmalar sadece öğrencilerin eğitim için Sovyetler Birliği Ülkelerine gönderilmesiyle de sınırlı kalmamıştır. Afganistan toplumunun muhafazakâr
yapısını bozmak için Kabil başta olmak üzere bütün büyük şehirlerde kadın
teşkilatları, gençlik teşkilatları ve 7-13 yaş arası küçük çocuklara Sovyet standartlında özel eğitim kolejleri açarak Afganistan içerisinde de İslam karşıtı
Marksist faaliyetlere devam edilmiş ve Sovyet politikaları halka benimsetilmeye çalışılmıştır (Oğuz,2001:1634).
1960’tan 1979 yılı Afganistan’ın Sovyetler tarafından işgaline kadar geçen
süreçte Rusların Afganistan’daki uygulamalarına ve bu uygulamalara
müsaade eden Afgan hükümetine karşı ayaklanmalar başlamıştır. Rusları Afganistan tuzağına düşürmek için pusuda bekleyen Amerika Birleşik Devletleri’nin duruma müdahil olarak ayaklanmaları hem silah hem de finansal
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açıdan desteklemesiyle büyük silahlı çatışmaya dönüşmüştür. ABD destekli
isyancılar Afganistan’daki Sovyet askeri danışmanlarına ve Afganistan milli
ordu birliklerine daha fazla zarar verebilmek için silahlı isyanlarını ve çatışmaları ülkenin kırsal alanına taşımıştır.
Afgan hükümetinin Sovyetler Birliğiyle Aralık 1978’de imzalamış olduğu
(İyi Komşuluk ve İş Birliği) Anlaşması sonrası isyancılar, bu anlaşmayı kendi
lehinde propagandaya dönüştürerek halktan da büyük destek görmüştür.
Şehir merkezlerinde ve üniversitelerde kitlesel gösteriler, kırsal alanda silahlı
çatışmalar Afganistan’ı hızla büyük krize sokmuştur. Afganistan’ın yirmi
dokuz ilinin yirmisinde Rus danışmanlar gözetimindeki Afgan ordusuyla ile
ABD destekli İslami direniş örgütleri arasında büyük çatışmalar başlamıştır
(Muhtat,2011:34).
1978 yılına kadar muhalif gruplar adıyla anılan isyancılar, bir anda mücahit
gruplar olarak anılmaya başlamış ve sergiledikleri direniş küffara karşı cihat
olarak görülüp kutsanmış ve büyük kitleleri mücahit saflarına çekmiştir.
Rusların Afganistan’la yakınlaşmaya ve bölgedeki nüfuzunu gözle görülür
şekilde arttırmaya başladığı 1973-1978 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri de Pakistan ve Afganistan’ın kırsal alanlarında geleneksel eğitim kurumları adı altında Radikal İslamcı görüşlü insanlar yetiştiren illegal binlerce
medrese açıp finansal destek vermiştir.
Pakistan Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2011 yılında açıkladığı resmi rakamlara
göre, çoğu 1980’lı yıllarda açılan hala da eğitim faaliyetlerine devam eden
13.075 medrese bulunmaktadır. Bu medreselerde okuyan öğrenci sayısı ise
1.759.000’e ulaşmaktadır (Pakistan Education Statistics,2011:7).
ABD’nin finansal desteğiyle açılan ve Sovyetlere karşı verilen savaşta
sağladığı elemanla büyük rol oynayan bu medreselerin sayısı Afganistan’da
da küçümsenmeyecek kadar fazladır. Afganistan Milli Eğitim Bakanlığının,
Amerikan Sesi (Ashna Radyosu) ile birlikte 2013 yılında ülke çapında yaptığı
bir eğitim araştırması raporuna göre Afganistan’da çoğunluğunun kuruluş
tarihi Sovyetlere karşı savaşın devam ettiği 1980’lı yıllara dayanan 13000
kayıtsız medrese bulunmaktadır. Bu rakamdan sadece 1200’ü Afganistan
Millî Eğitim Bakanlığınca kayıt altına alınabilmiş ve denetlenmiştir. Bakanlık
sözcüsünün açıklamasına göre söz konusu medreselerin kayıt altına alınamamasının nedeni medreseler halk tarafından kurulduğu için halk
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medreselerin devlete kaydolmasını istememektedir. (Radyo Ashna Seday-i
Amrika, 2013).
Dönemin Cumhurbaşkanı Babrak Karmal liderliğindeki Afgan hükümeti
büyük şehirlerdeki toplumsal olaylara ve ülkenin kırsal alanındaki ABD
destekli silahlı çatışmalara karşı koyamayınca Sovyetlerle Aralık 1978’de
imzalamış olduğu (İyi Komşuluk ve İş Birliği Anlaşması)’na dayanarak
Sovyetler Birliğinden muhalefeti bastırmak için yardım talep etmiştir
(Oğuz,2001:134). Böylece Sovyetler kâğıt üzerinde bile olsa Afganistan’a
girmeye hukuki zemin bulmuş ve anlaşmadan bir yıl sonra Aralık 1979’da
Afganistan’ı resmen işgal etmiş ve Afganistan topraklarında SovyetAmerikan mücadelesi resmen başlamıştır.
Sovyetlerin hızlı bir zafer kazanma umuduyla başlattıkları ve en fazla iki yıl
süreceğini hesap ettikleri bu askeri müdahale Batı Avrupa’da büyük şaşkınlığa yol açmıştır. ABD ise, ulusal güvenlik danışmanı Zbigniew Brzezinski’nin “Şimdi Sovyetler Birliğine kendi Vietnam savaşımızı yaşatma şansına
sahibiz.” sözünden de anlaşılacağı üzere böyle bir işgal ve savaşa çok da
hazırlıksız yakalanmamıştır. Böylece küresel ölçekte süren güç mücadelesi
Afganistan toprakları üzerinde kendisine yeni bir savaş alanı bulmuştur
(Ersoy,2015:45).
Artık Afganistan’da başlayan bu savaş sadece Afgan mücahitleriyle Rus ordusu ve Afgan hükümetine bağlı ordu birlikleri arasında değil, Rus İstihbarat
Teşkilatı (KGB) ile Amerika istihbarat Teşkilatı (CIA) arasında bir savaşa
dönüşmüştür. Amerika Birleşik Devletleri’nden büyük silah ve istihbarat
desteği ve körfez ülkelerinden finansal destek alan Afgan direnişçilerin sayısı
her geçen gün artmış ve kısa sürede Afganistan topraklarında bulunan Rus
birliklerine ve onları yardıma çağıran Afgan milli ordusuna karşı büyük
başarılar elde etmiştir.
Savaşın ilk beş yılında ABD, Afganlı mücahitlere yaptığı 600 milyon dolarlık
silah yardımını, daha sonraki beş yılda 1,3 milyar dolara çıkarmıştır. 1980'li
yılların ortalarından itibaren mücahitlerin ABD yapımı Stinger füzelerini kullanmaya başlamaları Sovyetler Birliği'nin hava üstünlüğünü büyük ölçüde
ortadan kaldırmıştır (Muhtat,2011:37).
Amerika Birleşik Devletleri, Ruslarla olan mücadelesini Afganistan’la en
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uzun ortak sınıra sahip olan Pakistan üzerinden yapmıştır. Çoğunluğu 1980
sonrası açılan ve ABD tarafından büyük finansal destek gören medreselerde
yetişen cihatçı gruplara silah ve lojistik yardımlar Pakistan istihbarat teşkilatı
(İSİ) aracılığıyla yapılmış, cihatçılara gerilla taktiği askeri eğitimler yine Pakistan’ın Afganistan’a yakın eyaleti olan Peshawar’daki askeri kamplarda verilmiştir.
Amerikan İstihbaratının Afgan mücahitlerine gerilla eğitimi vermesindeki
amaç Ruslara daha fazla kayıp verdirmek, bunun sonucunda Sovyet Ordusunun intikam duygusunu kabartmak ve sivil halkı katletmesini sağlamaktır.
ABD, böylece sivil katliamları gerekçe gösterilerek uluslararası kamuoyunda
Sovyetlere karşı cephe oluşturmak istemiştir. Sonuç olarak Afganistan’daki
savaşın gidişatı ABD’nin istediği gibi de olmuştur.
Mücahitlerin vur kaç taktiğinden gına gelen Sovyet Birlikleri saldırı düzenlenen veya düzenlenmesi muhtemel olan ve mücahitlerin barınabilecekleri
köy ve kasabaları tamamen yok etme politikasına başvurmuş ve hava bombardımanları ve kimyasal silah saldırılarıyla geniş çaplı sivil katliamlara
imza atmıştır. Buradan hareketle şunu diye biliriz; Afganistan’da 10 yıl süren
Sovyet işgaline gösterilen tepki ve direnişin dönemin Afgan yetkililerinin
defalarca müzakere ve barış çağırısı yapmalarına rağmen ölümcül savaşa
dönüşmesi ve iki milyon Afgan sivilin ölümüne, yaklaşık 6 milyon Afgan’ın
mülteci durumuna düşmesinde Amerika Birleşik Devletleri’nin rolü büyük
olmuştur.
Amerika Birleşik Devletleri’nin, işgalin başlamasından bir yıl sonra 1980’nin
başından itibaren Afgan mücahitlerine modern tanksavar ve uçaksavar
silahları vermeye başlamasıyla Sovyetler Birliği, yaklaşık 10 yıl süren Afganistan savaşında 15000’nin üzerinde asker, 451 helikopter ve uçak, 1000’den
fazla tank ve askeri araç kaybetmiştir (BBC,2014).
Afganistan dağlarında verilen bu askeri ve maddi zayiat Sovyetler Birliğini,
Amerikalıların istediği gibi hem askeri ve hem ekonomik olarak çökertmiştir.
Afganistan topraklarında gerçekleşen Sovyet-Amerikan mücadelesi olan bu
savaş ABD’nin lehine tamamlanmış olsa da bölge insan ve dünya için savaş
ve tehlike yeni başlamıştır.
1989’de Sovyetlerin Afganistan’ı terk etmesinden sonra ellerinde milyarca
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dolarlık Amerikan yapımı modern silah bulunan mücahit gruplar, Moskova
yanlısı son hükümet olan Dr. Necibullah iktidarına karşı savaşmaya devam
etmiştir. 17 Nisan 1992’de ABD destekli mücahitler, Dr. Necibullah’ı devirerek Afganistan’ın başkenti Kabili ele geçirmiş ve Afganistan’ın kanlı tarihi
başlamıştır (Hamnawa,2013:75).
Finansal ve silah açısından çok zengin olan muzaffer mücahit gruplar,
1992’de iktidardan uzaklaştırdıkları Dr. Necibullah’tan boşalan koltuğa
oturma konusunda anlaşmazlıklar yaşayarak biri biriyle savaşmaya
başlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri, gelecek on yılda Afganistan’ı işgali
sırasında kendi yapımı olan ve Ruslara karşı kullanılmak üzere Afgan mücahitlerine vermiş olduğu silahların kendileri açısından tehlike arz etmemesi
için Afganistan’ın iç savaşını ve bu silahların kullanılıp bitirilmesini önemli
bir fırsat olarak görmüş ve bu yüzden Afganistan’ın ölümcül iç savaşına
seyirci kalmıştır.
1992–1996 mücahitler dönemi, yaşanan yoğun iç savaş, sonu gelmeyen can
kayıpları, artan yoksullaşma… vb. durumlar ülkenin mahvına neden olmuş,
başkent Kabil dâhil ülkenin gelir kaynaklarını teşkil eden bütün altyapısı
harap olmuştur. 1989-1996, yedi yıllık mücahit gruplar arasındaki savaşta
tehlikeli silahların kullanılıp bittiğinden büyük ölçüde emin olan ABD, 1996
yılında Pakistan istihbarat Teşkilatı’ndan lojistik destek ve Suudi Arabistan
başta olmak üzere Körfez ülkelerinden finansal destek alarak Taliban’ı iktidara getirmiştir (Andeshmand,2005:52).
ABD, Taliban hükümetiyle 1996-2000 İktidarı döneminde çıkar çatışması
yaşamaya başlamış ve yollarını ayırmıştır. Bu ayrılıktan sonra Taliban’la
yakın işbirliği içerisinde olan El-Kaide, ilk olarak, 7 Ağustos 1998 tarihinde
Kenya ve Tanzanya’daki Amerikan Büyükelçiliklerine saldırılar düzenleyerek 258 kişi ölümüne, 5 bin kişinin de yaralanmasına sebep olmuş ve ardından da Amerika ile dünyanın her yerinde mücadele edeceklerini açıklamıştır.
(Ataıe,2014:154).
ABD, Kendilerinin Sovyetlere karşı savaşmaları için finansa ederek ortaya
çıkardıkları aşırı İslamcı örgütler (Taliban ve El-Kaide) tarafından Kenya ve
Tanzanya’daki büyükelçiliklerine yapılan saldırılardan sonra bu örgütlerle
mücadeleye konulan ABD, 11 Eylül 2001’de New York’ta meydana gelen
terör olayından da Taliban’ı sorumlu tutarak aynı yıl Taliban ve işbirlikçisi
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El Kaide’ye karşı askeri operasyon başlatmış ve Afganistan’ı işgal etmiştir.
Amerikan işgali, savaş, yoksulluk, adaletsizlik ve büyük ekonomik sıkıntılarla pençeleşen Afganistan’ı daha da kötü ve güvensiz ülke haline getirmiştir. Artık bundan sonra Afganistan, ABD’nin hasımlarıyla mücadele
etmesi için bir cephe hattı görevini üstlenmiştir.
2001 ABD İşgalinin Toplumsal Etkileri ve Afganistan’da Kaybolan İstikrar
11 Eylül 2001 tarihinde New York, Washington D.C. ve Pennsylvania'da meydana gelen terör saldırıları, sosyoloji, psikoloji ve hukuk alanlarında tüm
ebatlarıyla ele alınması gereken olaylar olup uluslararası ilişkiler bağlamında
ise son dönemlerin teorik veya pratik anlamda temel değişim noktalarından
birisi olarak görülmektedir. Söz konusu olaylar dünya üzerinde önemli bir
değişim işareti olarak uluslararası ilişkilerin gramerini değiştiren olaylardan
birisidir. Gerçek anlamda 11 Eylül olaylarından en çok ve yıkıcı şekilde etkilenen ülke ise Afganistan ve Afganistan halkı olmuştur.
2001 11 Eylül olaylarının doğrudan sorumlusu Afganistan olmamasına rağmen ABD ve müttefiklerinin Afganistan’a yaptığı askeri müdahale nefsi
müdafaa olarak meşru görülmüştür. Amerika Birleşik Devletleri müdahale
sırasında ve sonrasında Afganistan için öngördüğü inşa sürecini yürütme
noktasında ise başarısız olmuştur (Acet,2017:59). Bölgesel ve toplumsal
durum göz önüne alarak incelendiğinde ise, Afganistan-ABD ilişkileri 11
Eylül olayları sonrası işgal ve işbirliği sürecinde asimetrik olarak ABD’nin
üstün pozisyonda olduğu bir ilişki ve işbirliği modeli olduğu görülecektir.
Birleşik Devletlerin kalbinde meydana gelen 11 Eylül olaylarının zamanlamasına ve gerçekleşme şekline ise konu uzmanları ve bilim insanları tarafından şüpheyle yaklaşılmış ve üzerinden 18 yıl geçmesine rağmen dünya
kamuoyu hala aydınlatılamamıştır. Sovyet Ordusunun Afganistan’da yenilmesinde büyük rol oynayan Ahmet Şah Mesudun 9 Eylül 2001’de
öldürülmesi ve iki gün sonra ABD’nin Afganistan’ı işgal gerekçesi olan 11
Eylül olaylarının gerçekleşmesi, New York’ta kaçırılan uçakların Dünya
Ticaret Merkezine çarptıktan sonra binaların saniyeler içerisinde mühendislik kurallarına aykırı bir şekilde çökmesi… vb. gibi durumlar şüpheleri
sadece dünyada değil, ABD’de de arttırmış ve üzerine birçok akademik
araştırma ve bilimsel belgeseller yapılmıştır.

128

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -2- Din-Tarih-Sosyoloji

Bu olaydan hemen sonra ABD olayın sorumlusu olarak 1985 yılında bizzat
eğitip Sovyetlerle savaşması için Afganistan’a gönderdiği El-Kaide
örgütünün kurucusu Suudi asıllı Usame Bin Ladin’i sorumlu tutmuştur. O
dönemde Taliban hükümetiyle yakın işbirliği içerisinde olan ve Taliban’a
büyük ekonomik yardımlar yapan Ladin, ABD’nin taleplerine rağmen Taliban Hükümeti tarafından teslim edilmemiştir. Bunun üzerine ABD, BM
Güvenlik Konseyi kararlarının böyle bir olaya karşılık olarak bir ülkeye karşı
askeri güç kullanımına izin vermemesine rağmen 7 Ekim 2001’de Afganistan’a yönelik “Kalıcı Özgürlük Operasyonu” başlatmış ve belirsiz bir süre
ile Afganistan’ı işgal etmiştir (Polat,2006:94). Böylece tüm dünyanın dikkati
yıllardır iç savaş, yoksulluk ve Taliban emirliğinin baskıcı yönetimine rağmen unutulmuş ve kendi kaderine terk edilmiş olan Afganistan üzerine
yoğunlaşmıştır.
ABD işgali Afganistan’a ve Afgan halkına demokrasi, özgürlük, insan hakları
ve sosyal adalet getirmediği gibi Afganistan’ı dünyanın en fakir, en güvensiz,
yoksullukla boğuşan, sivil ölümlerin en yüksek olduğu ve uyuşturucunun
serbestçe yetiştirilip bölge ülkelerine pazarlandığı ve milyonlarca dolarlık
kara paranın aklandığı bir ülke haline getirmiştir.
2001 yılında başlayıp 2019 yılı itibarıyla hala devam eden 18 yıllık Amerika
Birleşik Devletleri’nin Afganistan işgalini toplumsal adaletsizlik, güvensizlik,
toplumsal tabakalaşma, halkın devletten uzaklaşması ve sivil ölümleri
yönünden 1979 yılında başlayıp 1989 yılında son bulan Sovyet işgaliyle
karşılaştırdığımızda ABD işgalinin daha ölümcül ve toplumsal etkisi daha
olumsuz olduğu gözlemlenmektedir.
Ülke arşivleri incelendiğinde Sovyetler, 10 yıllık Afganistan işgali boyunca
Afgan devletiyle birlikte idari ıslahat kapsamında kamu idarelerinde rüşvet
ve yoksulluğa son verip ülkede sosyal adaletsizliği ortadan kaldırmak ve
toplumsal eşitliği sağlamak için birtakım politikalar ürettikleri görülmektedir. ABD’ ise bölgede yıllarca görev yapan diplomatının “yerel kültür ve geleneklere dayanmayan, dışarıdan bir gücün empoze ettiği politik sistem ya
da ideolojinin yaşama şansı bulunmamaktadır.”(Ersoy,2015:121). Ön
yargısından yola çıkarak Afganistan işgali boyunca politika üretme
konusunda yerel savaş ağaları ve eski savaş komutanlarıyla işbirliği yaparak
onların önerileri doğrultusunda hareket etmiş böylece toplumsal adaletsizlik,
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yoksulluk ve zulümler eskisi gibi devam etmiştir.
Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası koalisyon ortakları, Afganistan’ı
işgal ederken Afgan halkına ve dünya kamuoyuna birinci öncülüğümüz
terörizmle savaş ve terörün gelir kaynağı olan uyuşturucuyla mücadele etmektir diyerek söz vermiş olsalar da işgal sırasında ve sonrasında gerçekleşen durum hiç de ABD’nin söylediği ve söz verdiği gibi olmamıştır.
10 yıllık Sovyet işgalinin ve karışıklığın sona erdiği 1990 yılında Afganistan’daki yasadışı afyon üretimi yıllık 1570 ton iken, ABD’nin 2001 işgali sonrası
Afganistan’da uyuşturucuyla mücadele için harcadığı 6 milyar dolara rağmen (Ersoy,2015:123). İşgalin 16. yılı 2017 yılında Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin raporuna göre yüzde 87 artarak 1994’ten beri
Afganistan’da haşhaş ekimi tarihinde zirve nokta olan 9000 tona çıkmıştır
(Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi,2011-2012 raporu). Bu da Afganistan’ın tek başına dünyadaki yasadışı afyon üretiminin yüzde doksandan fazlasını karşıladığı anlamına gelmektedir.
Amerika Birleşik Devletleri işgal ettiği Afganistan’da sadece uyuşturucuyla
mücadele konusunda başarısız olmamıştır, güvenlik, sosyal adaleti sağlama
ve yoksullukla mücadele konusunda da başarılı olamamış veya olmak istememiştir. 2001 yılına kadar büyük şehirlerde sivil halka yönelik intihar
saldırıları yaşanmıyorken, 2001 sonrası 1980’lı yıllarda Pakistan ve Afganistan’da açılan ABD destekli medreselerde yetişen radikal İslamcı militanlarca Kabil başta olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde işgalci güçlere ve
sivil halka yönelik ortalama olarak her 12 gün arayla bir intihar saldırısı
düzenlenmiştir. (Afganistan İçişleri Bakanlığı 2017-2018 yıllık raporu).
Afganistan’ın yeniden inşası için yapılan uluslararası yardımların bölgeler
arasında adaletsiz dağıtılmasının yanı sıra, eski savaş ağalarının halktan
haraç alması, yasadışı örgütlerin yol kesip yolcuları yağmalama ve istediklerini araçtan indirip öldürmesi, faili meçhul cinayetlerin artması… vb. olaylar ABD işgali sonrası Afganistan’da aratarak devam hayatın bir parçası
haline gelmiş olaylardır.

85
iCasualties.org, bağımsız bir web sitesi olarak Mayıs 2003'te Afganistan Savaşı ve Irak Savaşı'ndaki zayiatı izlemek ve resmi rapor haline getirmek
için yazılım mühendisi olan Michael White tarafından yaratılmıştır.

130

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -2- Din-Tarih-Sosyoloji

2001 yılında başlayan 18 yıldır devam eden Amerikan işgalinin faturası hem
ABD açısından hem de Afganistan halkı açısında gün geçtikçe kabarmaktadır. 18 yıllık savaşın maliyeti ABD için yıllık 45 milyar dolar olmak üzere
810 milyar dolar olurken 2400 Amerikan askeri ölmüş 20000’den fazla asker
de yaralanmıştır ( iCasualties.org: 2019).
2018 yılında ABD Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan rapora göre
2017-2018 yıllarında Afganistan’daki sivil ölümleri yüzde 73 oranında artarak ilk altı ayda 4220 kişi olmuştur. Dünya tarihindeki savaşlarda olduğu
gibi ABD işgalinden de en çok etkilenen Afganistan’da yaşayan çocuklar olmuştur. Anadolu ajansının yaptığı bir toplumsal araştırma sonuçlarına göre
32 milyon olan Afganistan nüfusunun %48’ni 15 yaş altı çocuklar oluşturmaktadır. Bu rakamdan 3,7 milyon çocuk ülkede devam istikrarsızlıklar nedeniyle eğitimden mahrum kalırken, 600 bin çocuk yetersiz beslenmektedir
(AA,2019).
1979’den günümüze kadar Afganistan’daki savaşlarda bilinçsizce gömülen
mayın, el yapımı patlayıcı maddeler ve atılan patlayıcılar nedeniyle ölen ve
kalıcı şekilde sakat kalanların %84’nü çocuklar oluştururken, ülkede 4 milyon çocuk insani yardıma ve desteğe muhtaç durumdadır (Save The Children ,2010).
Afganistan’da çoğu 1980’lı yıllarda ABD desteğiyle Sovyetler Birliğine karşı
savaşmak için ortaya çıkan ve hala da varlığını sürdüren, ülkenin istikrarsızlığında büyük rol oynayan ve savaşlarda genellikle çocukları kullanan farklı
isimlerde 20’nin üzerinde terör grubu faaliyet göstermektedir.
1979 yılında başlayan Sovyetlerin Afganistan işgali ve savaşlar nedeniyle
başlayan ülkeden kaçışlar, ABD işgaliyle yok olan istikrar, artan terör olayları, işsizlik, can ve mal güvenliğinin kalmaması gibi sebeplerden dolayı artarak devam etmiştir. Afganistan Mültecilik ve Geri Dönüş Bakanlığının
Nisan 2019 tarihinde yaptığı bir araştırma raporuna göre 2012-2018 yılları
arasında 2.291.584 Afganistan vatandaşı ülkeyi terk edip dışarı ülkelere
sığınma talebinde bulunmuştur (Afganistan Mültecilik ve Geri Dönüş Bakanlığı, 2019). Amerika Birleşik Devletleri’nin 2001 yılında başlayan Afganistan
işgali sadece Afganistan’da istikrarın kaybolması, terörün artması, toplumsal
adalet ve insan haklarının ortadan kalkmasına neden olmamıştır aynı zamanda Afganistan halkı üzerinde ciddi travmatik etkiler de bırakmıştır.
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Afganistan Sağlık Bakanlığının, Dünya Sağlık Örgütü sponsorluğuyla 19
Temmuz 2019 tarihinde yaptığı bir sağlık araştırması raporunun sonuca göre,
Afganistan nüfusunun %50’si farklı sebeplerden dolayı ruhsal bunalım yaşamaktadır. Devlet idarelerinde çalışanların da %20’si yaptığı işten elde ettiği
gelirle geçinemediği için işinden memnun değildir (Afganistan Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü,2019).
ABD’nin, Sovyetler Birliğinin Afganistan’ı işgal ettiği 1979 yılından
günümüze kadar Afganistan ve bölgeyle ilgili izlediği politikalarını değerlendiren Amerikan eski dışişleri bakanlarından Hillary Clinton New York’ta
katıldığı bir televizyon kanalında önemli itiraflarda bulunmuştur.
Clinton’un yapmış olduğu açıklamaları ABD’nin Orta Asya, özellikle de Afganistan’daki terör örgütleriyle olan ilişkilerini, radikal İslamcılık ve Vahhabi
ideolojisinin nasıl yayıldığını ve bölge yıkımındaki parmak izlerini anlamak
ve araştırmamızda istenilen sonuca ulaşmak açısından önemlidir.
“Bugün savaşmakta olduğumuz grupları 20 yıl önce biz finansa ederek ortaya
çıkardık. Böyle yaptık çünkü Sovyetler birliğiyle olan mücadelemizde sıkışıp
kalmıştık. Onlar Afganistan’ı işgal etmişlerdi. Biz ise onların Orta Asya’yı
kontrol etmelerini istemiyorduk. Bu yüzden işe koyulduk. Başkan Reagan ve
Demokratların liderliğindeki kongre şöyle demişti: Pakistan istihbaratı (İSİ)
ve Pakistan ordusu meselesine eğilelim ve destek verelim. Mücahitleri buraya
toplayalım, Suudi Arabistan ve başka yerlerden bazı grupları buraya getirelim, Vahhabi İslam anlayışını bölgeye taşıyalım bu şekilde Sovyetler Birliğini
alt edebiliriz.
Sonuç olarak 1989 yılında Sovyetler geri çekildiler ve milyarca dolar kaybettiler bu da Sovyetler Birliğinin çöküşünü getirdi. Burada yaptıklarımız
önemli idi, bu iş Sovyetler Birliğini sona erdirme açısından büyük önem taşıyordu. Aslına bakarsak kötü bir yatırım değildi bizim için. Ancak ne ektiğimize
dikkat etmemiz lazım çünkü ileride onu biçeceğiz. İşimiz bittikten sonra Pakistan’dan çıktık ve dedik ki pekâlâ ülkenizin her tarafına bıraktığımız kapanlarla siz uğraşın, sınırınız boyunca uzanan mayınları siz halledin! Artık size
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Yaygın olarak Çocukları Kurtar adıyla bilinen Çocukları Koruma Fonu, 1919 yılında daha iyi eğitim, sağlık ve ekonomik fırsatlar ile çocukların
hayatlarını iyileştirmek ve doğal afetler, savaş ve diğer durumlara karşı çocukları kurumak için Birleşik Krallık Başkenti Londra’da kurulmuştur.
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hiçbir şey yapmak istemiyoruz. Böylece Pakistan istihbaratı (İSİ) ve Pakistan
ordusundan elimizi çektik. Şimdi ise kaybettiğimiz bu uzun zamanı telafi
ediyoruz. Bu zaman diliminde büyüyen ve bugün kendimize savaş açan
terörle mücadele ediyoruz” (CNN National, 2010).
Genel Değerlendirme ve Sonuçlar
Günümüz Afganistan İslam Cumhuriyeti’nin tarihi boyunca hep dönemin
süper güçlerinin ilgi odağı olması ve işgaline maruz kalmasının nedeni bu
ülkenin askeri ve ekonomik açıdan önemli konumda olmasıdır. Afganistan,
dünya hâkimiyetini sağlayabilmek için mutlaka kontrol edilmesi gereken
ülkeler arasında yer almaktadır çünkü Hazar Havzası petrolü ile doğalgazının Hint Okyanusu’na aktarılabilmesi için geçiş güzergâhı üzerinde bulunmaktadır.
Afganistan, bulunduğu ipek ticaret yolu güzergâhı üzerindeki konumu nedeniyle Büyük İskender’le başlayıp, Pers İmparatorluğu, Moğollar ve Büyük
Britanya son olarak Sovyetler Birliği gibi ülkeler tarafından işgal edildiğinde
hep ikinci bir güç bu işgale karşı çıkmış ve Afganistan topraklarında biri
biriyle mücadele etmiş ve savaş deneyimlerini sergilemişleridir.
Çin, Rusya, Hindistan ve 1947 yılında İngilizlerin Afganistan’ı kontrol etmek
ve Afgan-İngiliz savaşındaki mağlubiyetlerinin öcünü almak için kurdukları
Pakistan gibi küresel politikaları etkileyen aktörlerle enerji kaynaklarına ve
boru hatlarına coğrafi olarak yakın durumda bulunması Afganistan’ın bölge
politikalarından ve bölgesel hâkimiyet mücadelelerinden soyutlanmasını ve
kurtulmasını imkânsız hale getirmektedir.
Afganistan, tarihi boyunca uğradığı bütün işgallerden toplumsal ve
ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenmiştir. Fakat 1979 yılında gerçekleşen
Sosyalist Sovyet Cumhuriyetler Birliği (SSCB) işgali ve Sovyetlerin Orta
Asya’da özellikle Afganistan’da hâkimiyet kurmasını istemeyen Amerika
Birleşik Devletleri (ABD)’nin bu işgale bölgede Vahhabi ideolojisini ve
Radikalizmi geliştirerek ve destekleyerek karşı koyması ve ortaya çıkardığı
radikal İslamcı gruplarla çıkarları çatışınca da çeşitli bahanelerle onlara savaş
ilan edip Afganistan’ı işgal etmesinden ise gelecek on yıllar boyunca acı etkisi
devam edecek şekilde etkilenmiştir.
2001 yılında (Kalıcı Özgürlük Operasyonu) adı altında başlayan ABD’nin Af-
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ganistan işgali, İran ve Rusya gibi ABD’nin bölgesel rakiplerinin Taliban’a
gizli veya açıktan destek vermesiyle 18 yıl sürmesine rağmen hiçbir başarı
elde edememiştir. İşgal, Amerikalılara 810 milyar dolara ve 2400 asker kaybına, Afganistan için de milyonlarca sivilin ölümüne ve milyonlarca insanın
ülkesini terk edip mülteci durumuna düşmesine neden olmasına rağmen Afganistan’a özgürlük, insan hakları, toplumsal refah ve güvenlik getirememiştir.
Amerika, Afganistan’da sadece güvenliği sağlama ve insan haklarını
gözetme ve yerine getirme konusunda başarısız olmamıştır aynı zamanda
işgal öncesi vaatlerinin başında gelen uyuşturucuyla mücadele konusunda
da olumlu herhangi bir başarı elde edememiştir. Sovyet işgalinin ve savaşın
tüm şiddetiyle devam ettiği 1985-1988 yılında Afganistan’da yasadışı afyon
üretimi yıllık 1570 ton iken, ABD’nin, 2001 işgali sonrası Afganistan’da uyuşturucuyla mücadele için harcanan milyarlarca dolara rağmen 6,5 kat artarak
9000 tona çıkmıştır.
ABD işgaliyle Afganistan’daki afyon problemi sadece ekiminin artmasıyla
da sınırlı kalmamıştır afyon tüketimi ve eroin bağımlılığı da işgal sonrası her
geçen yıl artmıştır. İşgalin dördüncü yılı 2005 yılında Afganistan genelinde
uyuşturucu kullananların sayısı 92000 iken, işgalin sekizinci yılı 2009 yılında
1 milyon, işgalin 11’inci yılı olan 2012 yılında bu rakam 1,6 milyon kişiye
yükselmiştir. 2018 yılında Afganistan devletinin, BM Uyuşturucuyla Mücadele Ofisi ve ABD’nin Kanunu Hâkim Kılma İdaresiyle birlikte yaptığı bir
araştırmaya göre ise Afganistan’da uyuşturucu kullananların sayısı 3 milyonu geçmiştir.
ABD müdahalesinden önce Afganistan tek başına dünyadaki yasadışı afyon
üretiminin yüzde 15-20’lik kısmını karşılarken 2001 ABD işgali sonrası Afganistan dünyadaki yasadışı afyon üretiminin %90’ninden fazlasını karşılar
hale gelmiştir. Bu durum, Afganistan’la ortak sınırı bulunan ve ABD’nin
bölgesel ve tarihi rakipleri olan Rusya, İran ve Çin gibi ülkelerde uyuşturucunun gençler arasında hızla yayılmasına neden olmuştur ki ABD’nin amacı
buydu.
Kişi başına düşen milli gelirin 160 dolar olduğu ve dünyanın en fakir 5.
Ülkesi olan (Hürriyet, 2001), Afganistan kaynaklı afyondan elde edilen 5560 milyar dolarlık yasadışı ekonominin ancak %5 Afganistan’da kalmış ve
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Afgan çiftçilerine verilmiştir. Geri kalan %95’lik kısmı ise uluslararası
kaçakçılığı organize eden ve tüketim pazarında kullanıcılara ulaştıran suç
örgütleri arasında paylaşılmaktadır (Ersoy,2015:95).
Afganistan’da yetiştirilen uyuşturucu kaynaklı kara paranın büyük bir kısmı
uluslararası finans merkezlerinde aklanarak yasal dolaşıma girmektedir. Afganistan’da iç savaşın başladığı 1989, Taliban iktidarı 1996’dan Amerikan işgali 2001 sonrası Afganistan’da uyuşturucu üretiminin zirveye çıktığı 2017
yılına kadar aklanan yasadışı milyarlarca dolarlık ekonomiyle dünyadaki
para transferlerini organize eden bazı Amerikan bankaları iflastan kurtulmuştur.
Yine ABD işgali öncesi 1960-1980 yılları arasında Afganistan’da devletin
izlediği bazı politikalarına parlamentoda barışçıl biçimde karşı çıkan tek bir
muhalefet varken, 2001 işgali sonrasında Afganistan’da, ABD’nin 1980’lı yıllarda Sovyetlere karşı savaşmaları için finansal destek vererek ortaya
çıkardığı aşırı İslamcı ideolojiye sahip medreselerde yetişen ve uluslararası
camiada 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’de meydana gelen terör olaylarının
faili olarak bilinen El Kaide terör örgütünün uzantısı veya aynı ideolojiye
sahip 20’nin üzerinde terör örgütü meydana gelmiştir.
Kısacası ABD, kalıcı özgürlük getirmek, işgal sonrası toplumu yeniden inşa
etmek vadiyle 2001 yılında işgal ettiği Afganistan’ı daha önceki kriz ve kargaşalı dönemlere göre daha karmaşık hale getirmiş ve büyük insani ve
ekonomik krize sokmuştur. İç savaş dönemlerinde her partinin asker sayısı
ve kullanılan silah sayısı aşağı yukarı belli iken, 2017 itibarıyla ABD, Taliban’a karşı başarısız olunca yerel halkı Taliban’a karşı silahlandırmaya
başlamasıyla ülke genelinde on binlerce kayıt dışı silah taşıyan militan
yaratılmıştır.
Paralı asker olarak Taliban’a karşı yeniden silahlanan kişilerin çoğunluğu
eski savaş ağalarının elemanları oldukları için savaş ağaları yeniden halk
nezdinde güç ve söz sahibi olmuş, faili meçhul cinayetler, silah zoruyla haraç
toplama, soygunlar vb. olaylar hızla artmıştır.
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20. Yüzyılın Başlarında Azerbaycan`da İlk Anadilli Basın - Şark-i Rus
Goshgar Baylarov
Polad Alikhanlı
Özet: Birinci bölümde 20. Yüzyılın başlarında Çarlık Rusyası`nda ve Azerbaycan`da olan siyasi
durum, Şark-i Rus gazetesinin yayına başlaması ve büyük aydın Muhammed ağa Şahtatlı`nın
uzun süredir Azerbaycan`da olmayan anadilli basını nasıl oluşturabildiği hakkında kısa bilgi
verilmiştir.
Çalışmanın ikinci bölümünde Şark-i Rus gazetesinin siyasi ideolijisi, kültürel yazıları, kısacası
bir gazete olarak içeriği analiz edilmiştir. Muhammed ağa Şahtahtlı Şark-i Rus`un birinci
sayısında yayınlanmış "Niyet ve Meramımız" başlıklı makalesinde gazetenin fikri yönü, hangi
idealler uğruna mücadele edeceği hakkında basit bir dille yazmıştır ki, Şark-i Rus`un meramı
halkın bilgilenmesine, fikirlerinin aydınlanmasına, dolayısıyla kültürel gelişimine hizmet etmektir.
Muhammed ağa Şahtatlı ve Ahmet Ağaoğlu arasında yapılan ve gazetede yer alan polemikler
de çalışmanın araştırma konuları arasında kendisine yer bulmaktadır.
Çalışmanın Sonuç kısmında gazetenin kapanması ve bunun nedenleri belirtilmiştir. Gazetenin
kapanmasında kişisel faktörlerin, ona karşı yönelik sert eleştirilerin rolu araştırılmıştır.
Çalışmada nitel araştırma ve veri toplama yöntemlerinden olan döküman analizi kullanılmıştır.
Arşiv belgeleri, kitaplar ve akademik makaleler kaynak olarak kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çarlık Rusyası, Anadilli Basın, Şark-i Rus, Muhammed ağa Şahtatlı, Ahmet
Ağaoğlu

Giriş
Yirminci yüzyılın başlarında Rusya'da yaşanan grevler ve siyasi huzursuzluk
petrol ve milyonlar şehri Bakü'de de kendini göstermeye başlamıştı. İstilaya
maruz kalan, yer altı, yer üstü kaynakları işletilen, esaret altında yaşayan ve
istismar edilen halkla Rus Çarizm rejimi arasında derin uçurum oluşmuştu.
Halk temsilcileri onun menfaatlerine aykırı siyaset yapan bu rejime karşı
kendi protestolarını bildirirmeğe başlamıştılar. 1900 yılından itibaren fabrika
ve tesislerde grev arttı. Rusya'da yaşanan bu süreçler benzer olarak Azerbaycan'a etkiliyordu. Böyle bir tarihi siyasi gelişmelerin seyri içinde halkı
teşkilatlandırarak, onları kendi hakları için mücadeleye seslemek için anadilli
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basın organlarına büyük zorunluluk oluşmuştu.
Halka ana dilinde basın organı vermek için mücadele eden aydınlardan biri
de Muhammed ağa Şahtahlı olmuştur.
Büyük alim, halk adamı ve eğitimci gibi döneminde meşhur olan Şahtahtlı
hem de seçkin gazeteci olmuştur. Gazetecilik faaliyetine 1870 yılından
başlayan M. Şahtahtlı Petersburg ve Moskova gazeteleriyle düzenli işbirliği
yapmakla birlikte, İstanbul'da yayınlanan Türk, Fars ve Fransız
gazetelerinde de makaleler yayınlatmıştır. O, Bakü'de Rusça çıkan Kaspi
gazetesinde 1891 yılında geçici editör olarak çalışmıştır. Sonra gazetenin editör-yayıncısı N. Sokolonski Bakü'den gitmeli olduğundan onun yerine M.
Şahtahtlı editör tayin edilmiştir. Böylece 38 yıla yakın yayını devam eden
Kaspi gazetesinin dört Azerbaycanlı editöründen biri M. Şahtahtlı olmuştur.
Şark-i Rus Gazetesinin Yayına Başlaması ve Muhammed Ağa Şahtatlı
Muhammed ağa Şahtahtlı gazete yayınlanması ile ilgili 1896 Aralık ayının
17`de Petersburg'a - Genel Basın İşler İdaresi`ne yazdığı dilekçesinde gazetecilik faaliyetini şöyle hülasa etmiştir:
“Ben 70'li yılların sonundan gazetecilik yapmaktayım. Bazı nedenlerden
Rusya tarafından uluslararası mahkemeye verildiğimden İstanbul'a gitmiş,
birkaç yıl oradan merkezi Moskovskiy Vedomosti gazetesine siyasi mektuplar
yazdım ... İstanbul'da olduğum zaman Türk ve Fransız gazetelerine, ayrıca
orada Farsça yayınlanan Ehter gazetesine birçok makale yazdım”.
Nahçıvan'da şehir okulunu, Tiflis'te gimnazyumu bitirdikten sonra Peterburg'da Alman dilini öğrenmiş, Almanya'nın Leipzig Üniversitesi Felsefe,
Tarih ve Hukuk fakültelerinde eğitim almıştır. Sonra Paris'te Doğu Dilleri
Okulu'nda derslere katılmış, Fransızca ve İngilizce`yi mükemmel öğrenmiştir. Aynı zamanda Türkçe, Arapça, Rusça ve Farsça biliyordu.
Uzun süre Rusya'nın merkez şehirlerinde ve yurtdışında yaşayan yazar bir
süre de Tiflis'te yaşamıştır. Bu dönemde Keşkül`de yayınladığı makalelerinde
M. Şahtahtlı Azerbaycan Türkçesinin saflaştırılması lüzumundan, gelişmiş
ülkelerde bilim ve kültürün ilerlemesinin sebeplerinden söz etmiştir. O,
gelişimi halkın eğitim seviyesinin yükseltilmesinde görüyordu. Ona göre bir
halkın gelişimine başlıca sebep onun eğitim merkezleri ve basınıdır.
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M. Şahtahtlı bir grup aydın ile işbirliği yaparak doğma ana dilinde gazete
çıkarmak, aynı zamanda yayıncılık alanında tedbirler uygulamaya gayretle
çalışmıştır. O dönemler Azerbaycan halkının bir tane de olsa basını - gazete
ve dergisi yoktu. Bu sebepten Azerbaycanlılar Bahçesaray`da çıkan Tercüman ve Farsça, Arapça ve Türkçe yabancı ülkelerden alınan gazete ve dergileri okumak zorunda idiler.
Tercüman bir broşürdü. Dışarıdan getirilen gazete ve dergilerde özellikle
Avrupa'ya, az durumlarda Rusya'ya ait yazılar yayımlanıyordu. Rus
gazetelerini sadece devlet memuru olan Azerbaycanlılar okuya biliyordu.
Rusça bilmeyenler ise bu gazeteleri okuyamıyorlardı. Böylece, Rus yaşamı,
kültürü, sanatı ile, ülke genelinde yaşanan olaylardan haberleri olmuyordu.
Tüm bu sorunlar ana dilinde bir gazetenin yayınına ihtiyacın olduğunu gösteriyordu. Böyle bir zamanda M. Şahtahtlı bağımsız olarak gazete çıkarmak
istemesi konusunda 1896 yılının sonunda haftalık Tiflis adında gazete
yayınına Genel Basın İşleri İdaresi`nden izin istemişti. Bu gazete “siyasiedebi gazete” olmalıydı. Edip bu gazete aracılığıyla Rus-Azerbaycan kültürel
ve edebi ilişkilerini genişletmeye çalışacaktı. Öncü Rus ve Avrupa
kültürünün kendi halkı arasında yayılmasına, böylece onun ilerlemesine
çalışan M. Şahtahtlı gazetecilik faaliyetinde bu kültürlerin yayıcılarından olmuştur.
M. Şahtahtlı gazetesinde Azerbaycan Türkçesinde yazılardan başka Farsça
ve Arapça yazılara da yer vereceğini öngörüyordu. Fakat Kafkas Sansür
Komitesi`nin Tiflis gazetesinin meramnamesi ve yayıncı-editör hakkındaki
görüşü Genel Basın İşler İdaresi`ni temin etmemiştir. Böyle olmasaydı,
Kafkas Sansür Komitesi`nin görüşünü bitirdikten sonra onu profesör
Smirnova göndermezdi. Profesör Rusya İmparatorluğu`nda yaşayan Müslüman halklarının ana dilinde süreli yayınlarının olmasının net bir şekilde
aleyhine olmuştur. Onun görüşünü aldıktan sonra, 1897 yılının Ocak ayında
Kafkas Sansür Komitesi`ne yazmıştı:
“Yerel Tatarlarla (Azerbaycanlılarla) Rus halkı arasında daha yakın ilişkilerin kurulmasına dilekçe verenin tercih ettiği yol isabetli değildir.
Bize sivil millet ve sivil dindaşların yaklaşması sadece eğitimin yayılması
ile olur ki onun da silahı Rusça olmalıdır. Aksi takdirde genel Müslüman
devri basını yayınının gelişimi Müslümanları Rus vatandaşlarına yakın-
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laştırmaz, hatta uzaklaştırır”.
M. Şahtahtlı`nın Azerbaycan Türkçesinde gazete yayınını esaslandırması bu
zamana kadar olmayan kabile dilinde özel gazetecilik başlangıcını koyacak,
böylelikle de, Kafkasya Tatarları`nın Rusya'dan daha fazla uzaklaşmasına
neden olacaktır.
Bu değerlendirmelere göre Genel Basın İşleri İdaresi M. Şahtahtlı`nın temennisinin mümkün olmadığını itiraf etmiş ve bu hakta Kafkasya Sansür
Komitesi`ne malumat vermiştir.
Dilekçesine ret cevap alan M. Şahtahtlı ümidini kesmiyor, izin almak
umuduyla Petersburg'a Genel Basın İşleri İdaresi`nin reisi Solivyov`un
yanına gitmiş, ama oradan da eli boş dönmüştür.
Muhemmed ağa Şahtahtlı 1902 yılında hayatında dördüncü kez Tiflis'e dönmüştür. Yeni aşamada yazar, aydın, editör, nasirin dönüşü artık düşünülmüş,
maksatlı pratik faaliyete yönelmişti. M. Şahtahtlı esasen iki alanda ciddi
hizmetler göstermiştir: Alfabe ve basın. Basın alanında faaliyeti Muhemmed
ağa Şahtahtlı`ya yaşadığı sürece eşlik etmiştir. Yirminci yüzyılın başlarında
ise onun basınla ilişkisi kendisinin en yüksek zirvesine ulaşmıştır. Öyle ki,
Şark-i Rus gazetesinin yayını hem Azerbaycan milli basını tarihinde önemli
bir olay, hem de M.Şahtahtlı`nın basın alanındaki çokyıllık faaliyetinin
önemli sonucuydu (Veliyev, 2005:42).
Kafkasya'da Azerbaycan Türkçesinde devri basının yokluğu, kitap baskısının
ise çok düşük düzeyde olması yabancı ülkelerde (İran, Türkiye, Hindistan,
Mısır vb.) Farsça, Arapça ve Türkçe çıkan çeşitli gazete ve dergilerin, ayrıca,
ders kitaplarının, dini ve dünyevi kitapların büyük miktarda Kafkasya'ya
getirilip okuyucular arasında yaygınlaşması aydınların fikri gelişmesine
neden olmuş, bazen de okuyucu kitlesinin bilgi derecesine bağlı olarak onların mefkuresine çeşitli yönlerden etki göstermiş, birçok durumda ise onlarda komşu Müslüman devletlerin politikalarına sempati hissi doğurmuştur
(Aşırlı, 2009:86).
19. Yüzyılın sonlarında yükselmeye başlayıp, 20. Yüzyılın başlarında eğitim
ve kültürün nispeten yükselmesi ve başka faktörler nedeniyle Kafkasya Müslümanları arasında gelişimci atmosfer, işçi kitlelerin çıkışları, basına olan
ihtiyaç, ana dilde basının yokluğu yüzünden dış ülkelerden alınan basın ve
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edebiyatın okunmasına ilgi vb. Çarlık rejimini Azerbaycan basını hakkında
yürütdükleri politikaları değiştirmeye zorlamıştır. Mevcut durumu derinlemesine öğrenip çözüm bulmak için Kafkasya'nın Baş Hakimi özel
komisyon oluşturmuştur. Durumu analiz eden komisyon üyeleri oybirliğiyle
böyle bir karara varmışlardır ki, dışarıdan getirilen basını okumaktan okuyucuları uzaklaştırmak ve onları “zararlı” etkiden korumak için Azerbaycan
Türkçesinde, hem de devlete yararlı bir şahsın editörlüğünde çıkan bir
gazetenin yayını gerekli ve önemlidir. Bu, kendi içinde “panislamizmin yayılmasını önlemek” çalışmasına yardım edecek, Azerbaycanlı okuyucuyu yabancı basının “olumsuz” etkisinden koruyacaktı. Tartışmalar sonucu yayını
planlanan gazetenin başında M. Şahtahtlı`nın durması önerilmiş ve uygun
görülmüştür (Мирзоев, 1925:27).
Ona Petersburg hükümetinin Azerbaycan Türkçesinde gazete çıkarmak izni
1903 yılında verilmiştir. 1902 yılında yurtdışından Rusya'ya gelen
Muhammed ağa Şahtahtlı Şark-i Rus gazetesini yayınlamak için Şahtahtlı
köyündeki baba mülkünün kendisine ait olan bölümünü 18 bin manata satarak Tiflis'te matbaa kurmaya sarf etmiştir. Matbaanın baskı makinaları
Moskova'daki Alman firmasının avukatı Miller'ın aracılığıyla elde edilip Tiflis'e getirilmiştir. Ayrıca M. Şahtahtlı hem matbaa, hem de düzenleme için
uygun heyet, yazarlar ekibi oluşturmuştur (Hüseynov, 2004:65).
Yirminci yüzyılın başlarında ana dilinde ilk yayın organı olan Şark-i Rus
gazetesinin ilk sayısı 30 Mart 1903 tarihinde çıkmıştır. Gazete, daha önce haftada 3 kez çıkmış, 8 Haziran 1904 tarihinden itibaren günlük gazeteye
dönüşmüştür.
Hasan Bey Zerdabi Keşkül gazetesi ile Şark-i Rus gazetesi arasında geçen 13
yılı Azerbaycan toplumunun karanlık dönemi olarak nitelendirmiştir.
Muhammed Ağa Şahtahtlı Batı Avrupa'ya ve Orta Rusya gazete ve dergilerinde etkin faaliyet göstererek gazeteciliğin Batı standartlarına da yeterince
vâkıf olmuştur. O sebeptendir ki o, Ekinci geleneklerine sadık kalarak halkın
eğitim seviyesinin yükseltilmesi, kadın özgürlüğü, fanatizmin eleştirilmesi,
toplumda demokratik ilkelerin oluşumu vb. uğruna kararlılıkla mücadele
etmiştir. M. Şahtahtlı M.F.Akhundov`un Arap alfabesinin ıslahı alanında
başladığı işi hem de dilbilimci bir alim gibi geliştirip kendisinin hazırladığı
Muhemmed Ağa hattını Şark-i Rus aracılığıyla pratik şekilde uygulamıştır.
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M. Şahtahtlı gazeteciliğin demokratik prensiplerini de kendi gazetesinin sayfalarında emeli şekilde uygulamıştır. O, hem kendisinin alfabe projesi, hem
de gazetede kaldırılan diğer sosyo-kültürel sorunlar hakkında Şark-i Rus`un
sayfalarında açık polemiklere meydan vermiştir (Ağayev, 2008:67).
Uzun vadeli bir aradan sonra M. Şahtahtlı`nın editörlüğünde Şark-i Rus
gazetesi yayımı Azerbaycan aydınlarının büyük sevincine sebep olmuştur.
Bu sebeple onların büyük bir kısmı bu gazeteyle çalışmaya başlamış, ilk
kalem tecrübelerini bu basın organında yayınlatmıştırlar. Gazetenin
faaliyetini araştırırken bu yöndeki çalışmalarını özel olarak belirtmek gerekmektedir. Çünki yeni gazeteciler neslinin yetişmesinde Şark-i Rus`un büyük
hizmetleri olmuştur. Örneğin Ömer Faik Nemanzade ve Celil Mehmetkuluzade gibi büyük gazetecilerin gazeteciliğe gelişinde Şark-i Rus`un editörü
Muhammedağa Şahtatlı`nın rolü çok büyüktür (Mehtiyev, 2013:31).
Ö. F. Nemanzade`nin dediği gibi “Türk aleminin merkezi” Tiflis'te “Türkçe
basın yayını için uygun ve değerli bir yer” de yayınlanmıştır. O, böyle bir
gazeteyi milletin milli uyanışında, sosyal ve siyasi gelişiminde “taze parlayan ışık” olarak görmüştür. Gazetenin etrafına toplananların çoğunluğu
da onun gibi vatan, halk fedaisi, milletin soğuyup buza dönmüş hayatını
kendi ateşli yürekleri ile ısıtmak isteyen mücadeleci kalem sahipleri idi.
Şark-i Rus`un yayını sebebiyle M. E. Resulzade Şark-i Rus gazetesinin 2
Mayıs 1903 tarihli 14. sayında şöyle yazmıştır:
“Hamd olsun yaradana yıllardır yolunu beklediğimiz ve gece-gündüz
arzusunda olduğumuz Türk Azerbaycan gazetesi hümmetli Sayın
Muhammed Ağa'nın kaleminin ağzından Tiflis'te Şark-i Rus adında yayına
başladı. Şükür ve bin kere şükür! Ki biz Kafkasya Müslümanları da bir gazete
sahibi olduk. Allah milletimiz arasında hümmetli insanlarımızı çoğaltsın,
böylece yavaş yavaş her şey düzelebilir” (Resulzade 1992:14).
Gazetenin temel amacı halkına yardım etmek, maarifi ve kültürü yaymak,
“dünya işlerin” den bilgi vermek ve bu yolda hizmet göstermekti. Bununla
birlikte, Şark-i Rus çok çelişkili gazeteydi. Öyle ki, gazetede maarif ve kültür,
ilerleme ve yükselişi savunan yazılarla birlikte, Çarlık rejimine karşı ve
birçok başka konularda liberal düşünceli yazılar da az değildi. Bu da sebepsiz değildi. Çünkü “Şark-i Rus” hem devrimci mücadelenin kızıştığı, hem
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de gerici hakim kesimlerinin basıncının arttığı bir zamanda yayınlanıyordu.
Hayat hayli karışmış, siyasi ve mefkurevi mücadeleler çeşitli şekil almış,
Çarizmin durumu ağırlaşmıştı. Böylece, Çarizm hakimiyeti elinde tutmak
için türlü tuzaklar kullanıyordu. “Siyasette ve hayatta istikrar, güven
kalmamıştı”.
O dönemde basının toplumsal düşünceye etkisini anlayan her sosyal-siyasi
cereyan basını kendi tarafına çekmeye çalışıyordu. Böyle bir zamanda Şarki Rus için ilerici-demokratik yönü devamlı sürdürmek zor meseleydi.
Gazetenin ikibaşlılığı taktik mülahazalarla da izah edilebilir. Çünkü o zaman
Çarlık irticasının çok güçlendiğini, özgürlüğü destekleyenleri hemen sürgün
ve zindan hayatı beklediğini dikkate almak gerekir (Yıldırım, 2013:6).
C. Mehmetkuluzade anılarında şöyle yazıyordu:
“Şark-i Rus gazetesinin meslekine gelince söyleyebilirim ki, bilinen bir şeydir
ki, o asırda ve o ortam içinde hiç bir kesin cüreti olamazdı ki, kalemi ile özgür
olsun ve yüzyılın hükümetinin istibdadı ile mücadele girsin. Yahut dikkatli
da olmuş olsa, hükümet ile oppozisiyonda olabilsin. Ve doğaldır ki, böyle bir
özgür gazeteye hiçbir şekilde izin almak mümkün olmazdı. Onun için
Muhammed ağanın, onun bizler gibi kalem yardımcılarının mesleki ve fikri
Müslüman cemaatini maarif ve kültüre teklif ve tergîb etmekden başka bir
şey olamazdı”.
Şark- i Rus Gazetesinin İçeriği
M. Şahtahtlı Şark-i Rus`un birinci sayısında yayınlanmış “Niyet ve Meramımız” başlıklı makalesinde gazetenin fikri yönü, hangi idealler uğruna
mücadele edeceği basit bir dille yazmıştır ki, Şark-i Rus`un meramı halkın
bilgilenmesine, fikirlerinin aydınlanmasına, dolayısıyla kültürel gelişimine
hizmet etmektir.
Böylece, gazete kurulduğu günden ciddi kontrol altında idi ve onun yazarları
tüm istediklerini açık yazamiyorlardı. Bazen de istemedikleri yazıları yayınlamak zorunda kalıyorlardı. Buna rağmen, gazete çok mutedil şekilde de olsa
zamanının canlı meselelerinden, abi-havanı tutmuş ideallardan konuşuyor,
eşitlik, özgürlük, demokrai gibi sorunlara dokunuyordu. Fakat onun
demokrasiyi çok sınırlıydı, “ulusal eşitlik ve özgürlük”, “dil birliği”, “söz ve
düşünce özgürlüğü” gibi şeyler hakkında o, ritorik, soyut ve dumanlı yazılar
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yayınlıyordu. Aynı zamanda “gazetede büyük meseleleri dumanlandıran,
küçük meseleleri abartan yazılar da kendine yer buluyordu” (Zeynalzade,
2006:74).
Gazetenin editörü Şark-i Rus`un 1903 yılı, 29. sayısında yazıyordu:
“Dilsizlikten ve fikirsizlikten kendisinin sağlığına bile şüphesi olan Rus
tabaası -Türk ve Tatarlar Şark-i Rus`u görünce vücutlarında milli kanın
dolandığını hissedip, “Hamd olsun biz de sağız!” diyerek çok mutlu oldular
... Yüzyılın icab ettiği yolların tamamını gösteren millet nicatgahı, bir Türk
hayatgahı meydana çıkmıştı”.
Ahmet Ağaoğlu Şark-i Rus gazetesinde “Rusya'nın hali-hazırı” köşesinde
“Rusya'da Olan Partiler” makalesinde yazıyordu ki, bizim için gereken öncelikli olan şey Rusya'da olan fırkalar ve onların ünitesinde kongre hakkında
bilgi elde etmektir. Çünkü bu fırka ve şubelerin hayal ve beklentilere biz
Müslüman milletine uygundur. Bazıları ise uygun ve münasip değildir. Eğer
biz bu fırkalar hakkında bilgili olursak, onların ne istediklerini bilsek, ne yaptıklarından haberdar olursak onlardan en uygun olanı beğenip en azından
söz ile ona yardım ederiz. Bu vaatle aynı parti ve şubenin ileride bize
yardımcı ve yardımına ümit oluruz (Şahverdiyev, 2006:72).
M. E. Resulzade'nin basına gelişi de Şark-i Rus`ta Rusculuğa karşı devrimci
bir hamleyi belirten ilk yazısıyla başlamıştır. Yazar ilk yazısıyla ilgili
hatıralarında gösteriyordu:
“1903 yılının baharında, Galadibi parkında gençlerle birlikteyim. Hepsi
Rusça konuşuyor. Ana dili olan Türkçe yerine bozuk da olsa Rusça tercih
ediliyordu ... Rusça konuşanları eleştiren bir makale yazdım ... Konunun
gazetenin adına ve gayesine uygun olmadığını düşünmeden günlerce Tiflis
postasını bekledim ... “Bakü'den mektup” başlığıyla yayın yapıldığını
gördüğümde hissettiyim sevinci anlatamam” (Resulzade 1992:14).
M. E. Resulzade çok genç - 19 yaşında Şark-i Rus gazetesinde yayınlanan
“Hümmet ve Gayret Zamanı” başlıklı mektubunda yazıyordu:
“İlahi, ne zamana kadar bizler gece gündüz fikre gark milletimizin derdini
ve dalda kalmanı kendimize görev bileceğiz? Hâlâ bizlere ilerlemeye engel
vardır? Evet, vardır. Nedir bize engel olan? Hümmetsizlik, kibir ve gurur,

145

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -2- Din-Tarih-Sosyoloji

kültüre adem-eğilim. Müslümanım deyip, oturup, bakmak. Evet, bir para aydınlarımız yeri geldiğinde eski İslam medeniyyetile gurur duyuyor ki, bu hal
alim babası ile övünen cahil torunun gülünç haline benzer ... Gelin hep beraber birleşelim, okullar açalım, hayır vakfları tahsis edelim, fukaraya el tutalım. Allah ta bizim elimizden tutsun” (Resulzade 1992:15).
Şark-i Rus kendisinin eleştirilmesine atfedilen yazıları yayınlamaktan da korkmamıştır. Şark-i Rus özgür ve demokratik sözün, fikir, düşünce ve mevkiler mücadelesinin meydanına dönüşmüştür. 1903-1905 yıllarında çıkan ve
Mirze Elekber Sabir, Celil Mehmetkuluzade, Abbas Sahhat, Ömer Faik Nemanzade, Mehmet Said Ordubadi, Hüseyin Cavid, Alikulu Gamküsar, Ali
Nazmi gibi maarifçileri kendi etrafında birleştiren Şark-i Rus gazetesi Azerbaycan'da basının gelişmesinde yeni aşamanın başlangıcını belirlemiştir. Bu
gazetede çalıştığı sürede profesyonel gazeteci olarak yetişen Celil
Mehmetkuluzade`nin yazarlık yeteneği esasını koyduğu ilk milli hiciv Molla
Nasrettin dergisinde daha parlak şekilde ortaya çıkmıştır (Hüseynzade,
2007:45).
Şark-i Rus Azerbaycan halkının sosyal hayatında, milli rönesansında, maariflenmesinde özel bir rol oynamıştır. Doğu bilimleri üzre büyük alim Lüsyen
Buva Paris'te çıkan Jurnal Aziyatik mecmuesi`nin 2. sayısında yayınladığı
“Azeri Türkleri`nde bir siyasi-sosyal gazete” başlıklı makalesinde Şark-i
Rus`u yüksek değerlendirerek yazmıştır: “Kafkasya'nın Türk Müslümanlarını eğitmek ve bilgilendirmek amacıyla Şark-i Rus gazetesi tüm çalışanları
istek, arzu ve beklentilerini açık söylemeye, onları bilimsel yolla savunmaya
çağırıyor” (Nevruzov, 1988:7).
Şark-i Rus`un yayınlanmasını Mirze Elekber Sabir, Mehmet Said Ordubadi,
Ali Nazmi ve başkaları yürekten alkışlamıştırlar. Onlar kendi fikirlerini bu
gazetede yayınladıkları basın şiirleri ve mektupları ile dile getirmiştirler.
Diğer anadilli yayın organları gibi, bu gazetenin de başlıca amacı Türk-Müslüman nüfusunu eğitmek olmuştur. Bu yüzden gazetenin sayfalarında
dünyevî ilimlerle beraber, ana dili ve kadın özgürlüğü ile ilgili değerli yazılar
yayınlanmıştır (Mehtiyev, 2013:31).
Şark-i Rus gazetesi 1903 yılı 16 Nisan tarihli sayısında hakikat carçısı olmak
istediğinden, mesleğinden sohbet açarak yazıyordu: “Bizim borcumuz
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gerçeği söylemektir. İyiliği dediğimiz gibi kötülüğü de gizletmeyeceğiz. Biz
meydana onun için çıktık ki, halka doğru söz diyelim, ona buna methiyeler
okumak için değil. Biz İbn-Haldanız, Gaani değiliz” (Hüseynov, 2007:94).
Bir çok yabancı dil bilen Muhammed Ağa Şahtahtlı`nın faaliyetinin bir
bölümü alfabe reformu ile ilgili olmuştur. O, bu alanda sürekli çalışmış, bu
konuda sadece Azerbaycan türkçesinde değil, aynı zamanda Fransızca ve
Rusça kitaplar yayınlatmıştır. Onun bu reformu hakkında etkinliğini değerlendiren hem negatif, hem de pozitif makaleler yazılmıştır.
Muhammed ağa Şahtahtlı`nın kültür ve sosyal yaşamda değişiklikler yapmak fikri (alfabenin yenilenmesi, başörtüsü meselesi) Kafkas Sansür
Komitesi`nde egemen olan Kişmişov, Karahanov gibi Azerbaycan basınının
gelişmesine düşman olan sansürcüler tarafından Şark-i Rus`un şiddetli
saldırılara maruz kalmasına neden olmuş, gazetenin aleyhine iftiralardan
ibaret makaleler yazılmıştır. Bu makaleleri Karahanov “Hanzade”, Kişmişov
ise “X-X” imzası ile yayınlatmıştırlar (Akhundov, 1959:14).
Kafkasya'da Azerbaycan Türkçesinde yayın yapan tek gazete ilerici, işe yarar
materyaller yayınlamakla beraber, kendi okuyucularını bir yandan Çarizm
yapısına sadık kalıp itaat etmeye, öbür yandan da İslam dinine sıkı tutunarak
Müslüman ruhanilerine tabi olmaya çağırmıştır. Büyük edip Celil
Mehmetkuluzade “Hatıratım” eserinde Şark-i Rus gazetesinin basın aleminde genel tutumu, mesleki hakkında fikir yürüterek belirtmiştir ki o
zaman hiçbir gazetenin çıkmasına Petersburg`dan izin almak olmazdı.
“Hatıratım” da şöyle yazılmıştır: “Onun için Muhammed Ağa`nın, onun
bizim gibi yardımcılarının mevkisi ve fikri işte Müslüman cemaatini eğitim
ve kültüre seslemekten başka bir şey olamazdı. Hatta din hususunda söz
söylemek bile mümkün değildi. Hatırlıyorum ki, Müslüman kadınlara
eğitimin lüzumu hakkında Muhammed Ağa tarafından gazetede yazılmış
bir makalede “kadın özgürlüğü” gibi iki kelimeye göre Müslümanlar
arasında büyük tartışmalar yaşandı. Diğer bir taraftan siyasi meseleler, bu
konuda sağır olayım: o yüzyılın sansürünün istekleri o kadar ağır idi ki
siyasetin “s” harfini yazmaya cüret etmezdik (Mehmetkuluzade, 1985:140).
Şark-i Rus dönemin bazı aydınları tarafından iyi karşılanmamış, eleştirilere
maruz kalmıştır. Buna neden Muhammed ağa Şahtahlı`nın Rus itaatini kabul
etmesi, bazı ciddi meselelerin gazete sayfalarına çıkarılmasının aleyhine ol-
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ması, hükümetle uzlaşma politikası yürütmesi olmuştur. Türk dünyasının
milli-manevi birliğini, “dilde, fikirde, işte birlik” formülünü sahibi olduğu
Tercüman gazetesinin ana tezine çevirmiş İsmail Bey Gaspıralı da
Muhammed ağa Şahtahtlı`nın tuttuğu yolu beğenmemiştir. Hatta onun alfabe reformu konularında Şahtahtlı`nı ciddi eleştirmesi Şark-i Rus`un
itibarına halel getirmiştir.
Şark-i Rus yayına başladıktan az sonra M. Şahtahtlı ile A. Ağaoğlu ve A.
Topçubaşov`un ulusal basının amaç ve görevlerine ilişkilerinin farklı mahiyet
taşıdığı ortaya çıkmıştır. Azerbaycan toplumunun bu üç mükemmel eğitim
almış, Doğu`yu ve Batı`yı güzel bilen, millete hizmet etmek gayesiyle
yaşayan büyük simaları biri birbirlerine karşı suçlamalar ileri sürmeye
başlamıştırlar.
Suçlamaların herhangi özel sebeplerden kaynaklandığını söylemeye esas
yoktur. Tartışmalar daha çok sosyal içerik taşımıştır ve temelinde basına ilişki, özellikle ana dilinde gazete yayınlanması ile ilgili beklentiler durmuştur.
Bu anlamda Şark-i Rus ilk sayılarında gazetecilik işine yüksek sosyal kriter
ve işçilik talepleri ile yanaşan A. Ağaoğlu`yu tatmin etmemişti. “Frenk
Ahmet Bey” sözü yüze söyleyen, deli-dolu ve prensipleri olan bir adam gibi
tanındığından Şahtahtlı`nın yayınına ilişkin de sahte diplomasiye el atmamış, düşündüklerini açıkça dile getirmiştir. “Birkaç hafta boyunca
gazetenin karakteri, yön ve ifade tarzı tam anlaşılmıştır. Ve artık teessüf hissi
ile diyebiliriz ki Şark-i Rus öne sürülen amaçlar açısından gerekli yükseklikte
durmuyor. Gazetenin tonu etik ve pratik açıdan arzuedilmez, tuttuğu yön
ise onu mutlaka yıkıma götürecek” diye o, meslektaşını üstlendiği önemli
işe sorumluluk ve ciddiyetle ele alma çağrısında bulunmuştur.
Muhammed ağa Şahtahtlı ise bu toplumsal eleştiriye çok keskin şekilde, hem
de kişisel hakaretle cevap vermiştir. O, “Merdan Bey`in Merdaneliği” adlı
makalesinin sonraki bölümünde Alimerdan Bey`in “merdaneliğinin”
arkasında aslında “namertlik” durduğunu, Kaspi`nin editörü Ahmet Bey`i
körükleyerek onun üstüne düşürdüğünü iddia ederek yazıyordu:
“Merdan bey vadesine merdane emel etmiştir. Serseriği ile meşhuri-cahan
değilse de merufi-Kafkas olan Ahmet bey Ağaoğlu`nun eline kalem verip
üstüme salmıştır. Dünyada ne edepsizlik, yalan ve iftira varsa, hepsini benim
adresime şerefsizce ve vicdansızca söyleyip bağırmaktadır. Kaba küfürleri,
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rezil saygısızlıkları Rusların gözünde biraz perdelemek için orada-burada
meslekten, kültürden falan bahsediyor. Ahmet Bey-meslek? Ahmet Beykültür? Ne sürpriz!”.
O, makalesinde basın ile bir araya sığmayan benzetmelerle Ahmet Ağaoğlu'nun panislamistlerle ilişkisine dikkati çekmeye çalışarak yazmıştır:
“Cahilin gözünde iki dakikalık bir şöhret kazanmak veya panislamist
gazetelerden bir tehsin almak için Ahmet Bey gibi mesleksiz, ahlaksız ve akılsız adam daha neler yapmaz?”.
Ağaoğlu - Şahtahtlı polemiğine karışmayan, tüm konularda yüksek temkin
ve kültür sergileyen Alimerdan Bey Topçubaşov da sadece Kaspi`nin
yayıncısı olduğuna göre Muhammed Ağa`nın hakaretlerine uğramıştır:
“Merdan Bey`in bu tür iftiralar ile gazetesini doldurmakta amacı benim
gazetemden müşterileri kaçırarak bu yolla ağası ve velinimeti Hacı Zeynalabdin`e vicdansızca lekeli bir hizmettir” (Aşırlı, 2009:112).
Etik sınırları aşan bu polemik A. Ağaoğlu`nun Kaspi`de yayınlanan “Şark-i
Rus`un Adresine Birkaç Samimi Söz” (1903, N 88) makalesinden sonra
başlamıştır. Bu yazıda A. Ağaoğlu gerçekten samimi şekilde, en önemlisi ise
yüksek edebi profesyonellik ve kültür çerçevesinde yeni Azerbaycan
gazetesini nasıl görmek istediği ile ilgili görüşlerini dile getirmiştir.
Şark-i Rus gazetesi 8 Haziran 1904 tarihinden itibaren her gün çıkmaya
başlamış ve bu sebeple matbaada iş hayli artmıştır. Bu konuda Celil
Mehmetkuluzade hatıralarında şu bilgileri vermektedir... son zamanlarda
gazete günlük oldu, o zaman dahi geceler uyku uyumak bize haram oldu.
Gecenin yarısınadek gazeteyi gözden geçiriyor, düzenliyor ve anca gece saat
ikiyedek makinede gazetenin baskısına başlayabiliyorduk” (Mehmetkuluzade, 1985:144).
1904 Kasım 25'den itibaren Muhammed Ağa Şahtahtlı gazetenin editörlüğünü geçici olarak Celil Mehmetkuluzade`ye bırakmıştır. Gazetenin 1904
yılı 26 Kasım tarihli 233. sayısında gazetenin editörü ve yayıncısı
Muhammed Ağa Şahtahtlı`nın önemli konuları çözmek için kısa süreye
Bakü'ye gittiği ve Kafkasya serdarının izni ile geçici editör görevini Mirze
Celil Mehmetkuluzade`nin yapacağı konusunda gazetenin duyurusu yayın-
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lanmıştır.
1905 yılı Ocak ve Şubat aylarında gazetenin eşyaları kutulara doldurularak
bağlanmıştır. Bu işler bittikten sonra ise bağlanmış kutular kendi yerinde
kalmıştır. Celil Mehmetkuluzade yazıyordu:
“Söylediğim hikmet bu idi ki ne Şark-i Rus gazetesi Bakü'ye taşındı ne de
Muhemmed Ağa Bakü'ye gitti. Sonunda yüzlerce abone sahiplerinin abonelik
paraları sahiplerine geri gönderildi ve onlara bildirildi ki Şark-i Rus gazetesi
geçici olarak kapanmıştır. Bu geçici kapanış sonunda ebedi oldu” (Mehmetkuluzade, 1985:145).
M. Şahtahtlı`nın “Seçilmiş Eserleri” ni ilk kez yayına hazırlamakla Azerbaycan milli edebi fikir tarihine ciddi katkı sağlayan akademik İsa Habibbeyli
kitaba yazdığı “Milletin Canlı Heykeli” adlı mukaddemede Şark-i Rus`un
Bakü`de yayınlanmasının sonuçsuz kalmasını şu şekilde açıklamıştır:
“Muhemmed ağa Şahtahtlı`nın 1905 yılında Şark-i Rus gazetesini Bakü'ye
aktarmak, Bakü'deki Ahmet bey Ağaoğlu gibi Azerbaycan aydınları ile birlikte gazetenin yayınını sürdürmek, mali sıkıntılarını gidermek için ünlü
hayırsever Hacı Zeynelabidin Tağıyev`le ittifaka girmek çabaları onun
Batıyönlü eğitimci fikirleri ile uymadığı için olmamıştır” (Şahtatlı, 2007:14).
Sonuç
Şark-i Rus`un faaliyetini Bakü'de sürdürebilmemesini doğuran nedenler ise
Vilayet Guliyev`in fikrince başka olmuştur. Onun sözlerine göre Yirminci
yüzyılın başlarında sadece ekonomik değil, kültürel ve ideolojik bakımdan
da Azerbaycan'ın baş kentine dönüşen Bakü'de ana dilli basın organının
oluşturulması günün en önemli meselesine dönüşmüştü. Tağıyev'in mali
yardımı ile bu yönde çalışan A. Topçubaşov, A. Ağaoğlu ve A. Hüseynzade
gibi aydınlar esasen iki seçenek üzerinde çalışmıştırlar:
1. Petersburg`dan Azerbaycan Türkçesinde yeni gazete yayınına izin almak;
2. M. Şahtahtlı ile anlaşarak Şark-i Rus`u Bakü'ye aktarmak, burada onun
fikir yönünü değiştirmek ve ulusal gazeteye çevirmek.
Her iki yönde çalışma parelel yapılmıştır. 1905 yılının Nisan ayında, Şark-i
Rus artık matbaasını kapatarak Bakü'ye taşınmaya hazır olduğu sırada Pe-
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tersburg Sansür Kurulu`nun A. Topçubaşov`un rehberliği, A. Ağaoğlu ve A.
Hüseynzade`nin editörlüğünde Hayat gazetesinin yayınına izin verdiği ortaya çıkmıştır. Daha M. Şahtahtlı`nın basın brendinden kullanıma lüzum
kalmamıştı. Üstelik, muhtemelen geçmiş anlaşmazlıklar, huy itibari ile M.
Şahtahtlı`nın ve A. Ağaoğlu`nun anlaşamaması hatırlanmış, sonuçta yollar
ayrılmıştır. Maddi ve manevi kaynakları tükenmek üzere olan Muhemmed
Ağa artık tek başına gazete çıkarmak iktidarında değildi. Böylece, Yirminci
yüzyılın ilk anadilli basın organı olan Şark-i Rus`un yayınına son konulmuştur.
Şark-i Rus gazetesinin son sayısı 15 Ocak 1905 tarihinde yayınlanmıştır.
Böylece, Azerbaycan basınının Tiflis dönemi bu gazeteyle bitmiştir.
Gazetenin kapanmasında kişisel faktörlerin, ona karşı yönelik sert eleştirilerin, nihayet, olumsuzlukla sonuçlanan Tiflis-Bakü aktarmasının hangi rolü
olmuştu? Bu soruya Celil Mehmetkuluzade`nin ünlü fikrini biraz
değiştirmekle cevap vermek mümkündür - Molla Nasrettin`i doğa ve zemane kendisi yarattığı gibi Şark-i Rus`u da doğa ve zemane aradan çıkarmıştı.
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Afganistan'da Savaşın ve Barışın Kökenleri ve Nedenleri
Mehrabuddin Sherzad
Özet: Barış, bir toplumun tüm değerlerinin korunduğu, vatandaşların güvenli ve güvende olduğu,
merkezi hükümetin bürokrasisinin ve egemenliğinin yaşadığı tüm coğrafyası, ulusal çıkarlara
taşındığı bir durum olduğu söylenmektedir. Elbette, Batı teorilerine bakarsak, Aristoteles ve
Socrates'ten, bütün siyasi düşünürler ideal olarak entelektüel sınırları içerisinde boğulmuşlardır
ve bu ideallerin yerine getirilip getirilmediği hala belirsizdir. Bu düşünceler yoluyla, şiddet, silahlı
mücadele, suikast ve intihara başvurarak tipik olarak çok sayıda vatandaşın katılımını içeren
devletin gücünü devirme girişimine karşı olan muhaliflerini ifade ettiler öte yandan Savaş, çeşitli
nedenlerle, farklı insan topluluklar tarafından kabul edilmiştir ve yaygın bir olgudur. Savaş
katkıda bulunan faktörleri genellikle karmaşıktır, farklı fikirlerle tartışılabilir ve toplumdaki bireylerin konumlarından ve sosyal konumundan ve ideolojik farklılıklara ve hatta bireylerin, topluların
ve ülkelerin entelektüel ve coğrafi hırslarına kadar olabilmektedir. Soğuk Savaş’tan bu yana
savaş ve barışla mücadele eden Afganistan, bu coğrafyadaki farklı ideolojileri, düşünceleri ve
amaçları oluğu nedenleriyle, rekabet ve anlaşmazlıklar meydan geldikten sonra, milyonlarca şehitler, engelliler, yetimler, dullar, göçmenler miras olarak bırakılmıştır. Afganistan, Sovyetler Birliği'nin yenilgisinin ardından iç savaşla karşı karşıya kaldı ve Taliban, Afganistan'ın
Afganistan'da barış ve huzur kuruldu ve Bonn şehrinde iç savaşta yer alan tüm cihadi gruplar
bir araya gelip ve yeni Afganistan'ın Kurulması için yeni bir aşamaya girdiler. Taliban yönetimi
on sekiz yıl geçtikten sonra, hala Afgan hükümeti ile çatışma, bombalama ve intihar savaşları
içinde yer almaktadır. Bütün bu askeri güçlerin ve mali yardım varlığıyla Afganistan'daki savaşın
sona ermesi ve barışın ulaşması konuda başarısızdı ve hatta bölgesel ve küresel seviyelere
yayılıp ve barışı sağlamak daha zor hale gelmiştir. Yüksek Barış Konseyi barış getirmek için
çok çaba sarf ederken, bugünlerde ABD Afganistan'da barış çağrısında bulunmuştur. Bu çalışmada, Afganistan'daki savaş ve barışın uzamasının kökenlerine ve sebeplerini incelemektedir.
Anahtar Kelimeler: Afganistan, Taliban, İç Savaşı, Vekil Savaşı, Soğuk Savaşı

Giriş
Çatışma genellikle, belirli insan gruplarının (kabile, etnik, dilsel, dini,
ekonomik, politik, sosyal, vb.), Amaçlarının uyuşmazlığı nedeniyle, diğer
belirli insan gruplarıyla çatıştığı bir durumu ifade etmesini söylenmektedir.
Louis Kozer çatışmayı şöyle tanımlar: Çatışma, her grubun onur, güç, kıt kaynakların, değerleri ve talepleri üzerine rakiplerini engellemek, zarar vermek
veya yok etmek istediği bir mücadeledir. Çatışma, insanların birbirleriyle
etkileşimidir ve bireylerin fiziksel çevreleriyle mücadelelerini içermez.
Çatışma saf rekabet ile aynı değil. İnsanlar, rakiplerini tam olarak bilmeden
veya amaçlarına ulaşmalarını engellemeden, kıt kaynaklar için birbirleriyle
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rekabet edebilirler. Taraflar başkalarının pozisyonlarını düşürerek,
başkalarının hedeflerine ulaşmalarını engelleyerek ve hatta rakiplerini yok
ederek ya da uzaklaştırarak yavaş yavaş rekabet, çatışma haline gelir. Çatışmalar şiddetli veya şiddetsiz, açık veya gizli, kontrollü veya kontrolsüz ve
çözülebilir, çözülemez olarak koşullara bağlı olabilmektedir. Çatışma aynı
zamanda gerilimden farklıdır, genellikle, gerilime kavramı: gizlenme, korku,
şüphe, çıkar çatışması ve hâkimiyet veya intikam alma arzusu anlamına
gelmektedir. Bununla birlikte, gerilim mutlaka tutum ve algı düzeyinin ötesine geçmez ve pratik çatışma ve karşı caydırıcılık çabalarını içermez. Gerilim genellikle çatışmadan önce gelmesine rağmen, her zaman çatışma ile
eşanlamlı değildir ve her zaman işbirliği ile uyumsuz değildir. (Doughbery
& Pfltzgreff, 1981).
Teorik Çerçevesi
Farklı teoriler savaşın kökenini analiz etmektedir. Kent Waltz, "İnsan, Devlet
ve Savaş" adlı eserinde uluslararası ilişkilerin üç farklı görüntüsünü sunar.
İlk görüşüne göre, savaşın kökü insan doğasına ve davranışlarına incelenmelidir. İkinci görüşün savunucuları, savaşı devletlerin iç yapısı açısından
açıklarlar. Üçüncü görüşüne göre, savaşın kökü eski siyasi yorumcuların
"uluslararası referans eksikliği" olarak adlandırdığı bir durumda yatmaktadır.
Bu görüşlerini dayanarak, iki tür çatışma açıklaması önerilmiştir:
Birincisi: mikro çatışma teorileri: insan doğası ve davranışı ile ilgilenir. Bu
teorinin analistleri bilinçsiz saldırganlık sinyallerini ararken, her tipteki her
bireysel üyeye bakar ve sosyal ve uluslararası çatışmalar için bilinçli motivasyonların bulunabileceğini konusunda şüphelenir. Sistematik Mikro
Çatışma Teorileri birinci teorilerde: biyolojik, psikolojik ve sosyal öğrenmeyi
ifade eder.
İkincisi: Büyük Çatışma Teorileri: Daha geniş sosyal ve politik güçlerle ilgilenir. Makro analistler genellikle, toplum içinde şiddete başvurmanın nedenlerini ve motivasyonlarını açıkça ifade etmenin önemli olduğunu
buluyorlar. Bu tür ifadeleri, belirli taraflar arasında ve belirli zamanlarda,
belirli çatışmaların neden ortaya çıktığını açıklamak için önemli olduğunu
düşünmektedir. Makro sistematik teoriler çatışmayı (savaş ve barış) ulus-
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lararası düzeyde ve özelliklerine göre açıklar. Militanlığı teşvik eden veya
kısıtlayan, sistemin kurucu birimler seviyesindeki değişkenler değil, sistematik değişkenlerdir. Bu sistemik teoriler arasında neo-realizm, neo-liberalizm
ve konstrüktivizm yer almaktadır. Bu teorilere dayanarak, konstrüktivizm
teorisi ile analiz edeceğiz.
Yapısal konstrüktivizm: Bu teorinin, pozitivist rasyonalist ve postmodernist
radikal teorilerin sınırları arasında orta bir temeli vardır.
Konstrüktivizm üç seçenek üzerinde durur: İlk önce normatif ve doktrin
yapılar, maddi yapıları kadar önemlidir. İkincisi, maddi olmayan yapıların,
aktörlerin kimliklerini nasıl kısıtladığını anlamaktır, aktörlerin çıkarlarının
ve etkisinin nasıl tanımlandığını değerlendirmek önemlidir. Üçüncüsü, ajanlar ve yapılar karşılıklı olarak yaratılmıştır. (Necat, Hafez nıa, Ahmadi poor,
& Qawam, 2014).
Literatür Taraması
Bir araştırma makalesi olarak, bu konu ile ilgili şu ana kadar konstrüktivizm
teoriyle dayanarak savaş ve barış konusunu Afganistan’da bulunmamaktadır. Afganistan'daki savaş ve barışla ilgili makalelerin çoğu, ekonomik,
politik, sosyal ve kültürel konular gibi iç meselelerle ilgilenmekte ve bilimsel,
akademik olmayan gazetelerde ve web sitelerinde yayınlanmıştır. Afgan
savaşında ve barışında yer alan iç faktörlerin üzerine birtakım kaynaklar
yazmış ve diş kaynakları göz ardı etmiştir.
Örneğin, Afganistan'daki Krizin Faktörleri ve Motivasyonları başlıklı Jawan
adlandırılan bir haber sitesinde: Kriz yaratmada devlet liderliğinin rolü,
deneyimsiz personel, yasa ve politikaların yanlış uygulanması, medya rolü,
demokrasinin olumsuz kullanımı, okuryazarlık eksikliği, muhalefetin etnik
nefreti, NATO uygulamaları, mafya ekonomisi, hükümetteki yer alan Cihadi
savaşçılar, yoksulluk, haksızlık gibi faktörleri sayılmaktadır (Jawedan, 2011).
" Afganistan Savaşı Nasıl Sona Erer: Barış Üzerine Yeni Bir Etki İncelemesi "
başlıklı Kit Klark; Terörizme yol açan, kötü yönetişim, militarizasyon, etnik
köken uyuşmazlık, yozlaşma, uzmanlık eğitimi eksikliği, sınırlı hizmetler,
yeraltı kaynakları, işsizlik, yolsuzluk, yasadışı askeri güçler, Uzmanlık eksikliği, dış müdahaleyi önemli bir faktörler olarak belirtti (Klark, 2018).
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Dr. Omar Sadr'ın “Afgan çatışmanın siyasi çözümü başlıkta”, yeni araştırmada, yerel faktörlere daha fazla odaklanmıştı, hükümetin muhalefetle
bütünleşme çabalarına, yerli aktörlerle röportaj ve görüşme yapma ve çeşitli
çatışma teorilerini uygulanmasına odaklandı, ancak Afgan savaşının dış faktörlerini tartışmadı (Sadr, 2018).
Türk yazılarında, " Afganistan'da istikrarsız ve temel sebepleri " başlıklı
yazan Mustafa Arsalan; coğrafi yapı, ulaşım yollarının olmaması, ekonomik
problemler, yoksunluk, ev güvenliği eksikliği, su ve kıtlık yapıları, etnik grupların çeşitliliği, eğitim sistemi zayıflığı, uyuşturucu kaçaklığı gibi faktörlerden bahseder (Arslan, 2016).
Bu çalışmaların bazılarında, rezonans sorunları, ana sebep olarak, maddi sebeplerden, normatif nedenlerden ziyade seçilmiştir. Silahlı muhalefet, İslamcı
mülkiyetteki kafir yabancıların varlığı ve devlet yetkililerinin de katılımıyla
devam etmesi için normatif ve dini savaşı olarak inceleyebiliriz. Bu araştırmada, Afgan savaşı ve barışın, normlarının açısından tarihsel kökenlerini
doğrusal bir şekilde: iç faktörleri, komşu ülkeler, bölge ülkeleri ve dünya ele
almaktadır. Farklı konuları karıştırarak bir sonuca varılamaz.
Herhangi bir çatışmada, başta krizdeki ulusal ve kişisel normatif çıkarların
dikkate alınmasına dayanan ve rol oynayan bir dizi aktör vardır.
Afganistan çatışma oyuncuları dört kategoriye ayrılabilir:
1: Siyasi gruplarla ilgili iç aktörler
2: Komşu ülkelerdeki aktörler ve sınır çıkarları
3: Bölgesel ülkelerin aktörleri ve vekâlet savaşı
4: Süper güç ülkelerinin oyuncu kadrosu
Afganistan'daki bu aktörlerin her birinin temelde dört bileşenden incelenebilecek hedefleri vardır: jeopolitik, jeo-kültürel, jeo-ekonomik, jeo-stratejik. Bu hedefler genellikle en önemli araçlarla: askeri güç, ekonomik güç,
siyasi güç ve nihayetinde güvenlik gücü amaçlar olarak takıp edilir. Bu güç
eylemlerinin etkileri, yenilgi ya başarısızlık, zafer ve güç dengesi şeklinde
görünür.
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Afganistan
Denize kıyısı bulunmayan bir Orta Asya ülkesi olan Afganistan, kuzeyinde
Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan, kuzeydoğusunda Çin, doğusunda
ve güneyinde Pakistan, batısında İran ile komşudur. Konumu ve işgal
geçmişi dolayısıyla farklı etnik unsurlara ev sahipliği yapan ülkenin toplam
nüfusu (2014 tahmini) 31.822.848’dir. 652.864 kilometrekare yüz ölçümüne
sahip olan ülke 34 vilayete ayrılmıştır. Yaklaşık olarak 55 farklı etnik grubun
bir arada yaşadığı ülkede nüfusun %42’sini Peştun, %27’sini Tacik, %9’unu
Hazara, %9’unu Özbek, %4’ünü Türkmen, %2’sini Baluç ve %4’ünü diğer
etnik unsurlar oluşturmaktadır. Ülke halkının %80’ini Sünni, %19’unu Şii
Müslümanlar ve %1’lik kısmını da diğer dinî inanışlar teşkil etmektedir.
Etnik unsurların bu kadar fazla olduğu ülkede konuşulan diller de aynı derecede çeşitlilik göstermektedir. Farsça ve Peştunca olmak üzere iki resmî dilin
bulunduğu Afganistan’da %50 oranında Dari (Afgan Farsçası) ve %35
oranında Peştun dilleri konuşulurken, Türk dilleri (genellikle Özbekçe ve
Türkmence) %11 ve diğer diller %4 oranında konuşulmaktadır (Riphenburg,
2005) .
Tarih boyunca birçok devletin hâkimiyeti yaşayan Afganistan, 1919 yılında
İngilizlerin bağımsızlığını tanımasının ardından, 1979 Sovyet işgaline kadar
deyim yerindeyse rahat bir nefes almıştır. Sovyet işgali hem ülkenin durumunu ekonomik ve siyasi alanda geriletmiş hem de Afganistan’ı radikal terör
unsurlarının buluşma noktası haline getirmiştir. İşgalin 1989’da sonlandırılmasının ardından güç mücadelesine sahne olan Afganistan’da 1996 yılında
Peştunların oluşturduğu Sünni İslamcı grup olan Taliban yönetimi ele geçirmiştir. 2001 yılına gelindiğinde ise, Amerika Birleşik Devletleri’nin uğradığı
terörist saldırıların sorumluluğu Afganistan’daki Taliban yönetimine yüklenmiş ve bu sefer ülke 13 yıl boyunca ABD öncülüğündeki Koalisyon Güçleri’nin hava ve kara operasyonlarına maruz kalmıştır (Sasaoğlu, 2014).
Siyasi Gruplarla İlgili İç Aktörler
Afganistan’ın Mojahedin’i, 1970’lerin sonlarında iktidara geldiğinden beri
Afganistan’ın Demokratik Cumhuriyeti hükümetine karşı çıkan ve Sovyet
güçlerine karşı savaşa giren birçok Afgan gerilla grubunun halka açık ismiydi. Bu grupların savaşları, Sovyet ordusunun Afganistan'dan 1989
yılında çekilmesine ve Afgan hükümetinin 1992 yılında devrilmesine yol açtı.

157

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -2- Din-Tarih-Sosyoloji

Daha sonra Mücahidin grupları arasında Taliban'ın düşüşüne kadar devam
eden Afgan iç savaşı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle başladı (Amili,
1999).
Çeşitli Afganistan kabilelerinden oluşan Mücahitler, Komünist rejimin
Sovyetler Birliği tarafından Komünist subaylarının darbesinin ardından
yarattığı Nur Muhammed Torak'ın önderliğindeki Afganistan Halk
Demokrat Partisi (NDP) tarafından Komünist rejimin ile silahlı mücadeleye
karşı çıktılar. Bu savaşlar Afganistan’daki Kızıl Ordu’nun girmesiyle
genişledi ve Afganistan’daki durumun rejim veya direniş güçleri lehine dış
müdahalelere yol açtı (Andishmand, 2014).
Pakistan ve İran'da sınırın diğer tarafında, din adamları insanları komünist
rejime karşı ayaklanmalarına devam etmeye teşvik etti. Yavaş yavaş, din
adamlarından, İslamcı düşünülerden ve göçmenlerden oluşan cihadi partiler
ortaya çıktı. Pakistan'da, daha sonra Yedi Sünni Koalisyonu olarak bilinen
grup, Mücahitlerin ve Mücahitlerin faaliyetlerinin odak noktası haline geldi
ve İran'da Yedi Şii Koalisyonu, çeşitli partilere ve liderler de ortaya çıktı
(Khairandish, 2000).
Komünist rejimin memurları ve rejimi deviren siyasetçilere, özellikle de dini
cemaatlere ve dini liderlere sert muamelelerine yönelik acımasız muamele,
hükümetin kamuoyunu yağmalamasına neden oldu. Rejimin şiddetli baskısı
sonucunda, rejimin muhalefetlerine artmasını başladı ve Sovyetler Birliği,
Afganistan’ın devrimi yanı komünist devletin talebiyle Afganistan’a girdi ve
askeri olarak Afganistan’ı işgal etti. Afganistan’ın Kızıl Ordu tarafından işgal
edilmesi, Komünist rejime ve Sovyet ordusuna karşı geniş bir direniş göstererek yüz binlerce kişiyi öldürdü ve yaklaşık altı milyon Afgan vatandaşının
yerinden aldılar (Mubariz, 2014).
Mücahitlerin kazandığı zafer, modern Afgan tarihinin deyimlerinden biridir
ve Afganistan'ın zaman çizelgesinde kayıtlıdır. Mücahitler nihayet 1992, 4
Mayıs'ta eski Sovyet Kızıl Ordusuyla sekiz yıl süren çatışmalardan sonra Afganistan’ın Kabil’ine girmeyi başardılar. Sovyet kuvvetleri Afganistan'dan
ayrıldıktan sonar, grupların arasında bir iç savaş başladı ve savaşın sonunda
bir grup Taliban adlandırılan çıkıp ve yavaş yavaş silah savaşıyla iktidara
geldi. Mücahitlerin kazandığı zafer, Mücahit partileri arasındaki iç savaşla
aynı zamana denk geldi: Burhanuddin Rabbani ve Ahmed Shah Massoud
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Tacik, Geçici Hükümetin Savunma Bakanı ve Geçici Cumhur Başkanı ve iktidar isteyen diğer taraflarca çatışmaya girdiler (Ansari, 2003).
Taliban
Arapça talib
(öğrenci) kelimesinin çoğulu Taliban (öğrenciler) adını
benimseyen örgüt, ülkenin güneyinde Molla Ömer Ahund liderliğinde yaklaşık 50 medrese öğrencisiyle birlikte 1994’Te kuruldu. Aslen Kandaharlı olan
Molla Ömer, bir süre Pakistan'da ardından da Kandahar'ın kuzeyindeki
Meyvend ilçesinde medrese eğitimi aldı. Sovyet işgaline karşı savaştı (Bag,
2017).
Sovyetler geri çekilmesinden sonra Taliban silahlı gruplar olarak üç yıl
boyunca iktidardaki başkentteki mücahit liderlerle iktidar için savaştılar.
Mücahidin arasındaki iç savaşın ortasında, Taliban şöhret kazanıp kamyonlara gişeler uygulayarak Güney güvenliğini sağlamayı başardılar ve insanlar
iç savaşlardan bıktıkları için Taliban'ı tercih ediyordu. Doğudan Kabil
kapılarına ve batıdaki Farah’a yerel komutanların satın alınmasıyla hızlı ilerlemeleri bu bölgelere düzen ve güvenlik sağlamıştır. O zamanki küçük Taliban grubu güçlü ve canlı bir hareket haline gelmişti ve herkesi şaşırttılar.
Taliban gün geçtikçe güçleniyordu ve yerel halk da onları destekliyordu. Afganistan'daki birkaç büyük kentin çöküşünden sonra, Mücahidin Taliban
çatışmasında Birleşik Cephesi adında bir taktik ittifak kuruldu (Magnos,
2001).
Bütün ülkenin egemenliğini hedefleyen Taliban, 1998'de Mücahidinin liderleri arasındaki iç anlaşmazlıkları kullanarak ve Afganistan'ın kuzey ve
merkezini ele geçirip ve bu bölgelerde yaşayan insanları büyük toplu
katliamları ve cinayetler işliyordular (Raşıd,A, 2000,s.99).
ABD liderliğindeki koalisyonun 2001 yılındaki Afganistan'a yönelik hava
saldırıları ve Taliban'ın yıkılmasını sebep oldur ve ardından Afganistan, tarihinde yeni bir döneme girdi. Afganistan'da iktidarı ele geçirmek için bir
hükümet yapısının oluşumunu tartışmak için Almanya'nın Bonn kentinde
çeşitli Afgan siyasi ve askeri gruplarının temsilcileri bir araya geldiler. Bonn
zirvesindeki katılımcılara göre, o zamana kadar tanınmış bir kişi olmayan
Karzai, altı aylık bir süre boyunca Afganistan'da iktidarı ele geçirdi. Afganistan'daki savaştan sonra ilk cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkan-
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lığı için on sekiz aday gösterildi. Ortak Seçim Planlama Komisyonunu göre,
seçime 8 milyon ve 100 binden fazla seçmen katıldı. 2004 yılının Ekim ayında,
ilk kez, bir kadın kendini Afganistan'ın en üst yöneticisi olmaya aday gösterdi (Farsi B. , BBC, 2014).
2009 cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki teknokratların sayısı giderek arttı ve
yabancı ülkeler tarafından çeşitli pozisyonlarda atandı. 2014’ün üçüncü
cumhurbaşkanlığı seçiminde Batı teknokratlarının zaferi ile mücahidin iktidardan çoğu uzaklaştırıldı. 2001'den sonra Taliban cepheye döndü ve gerilla
savaşı ve intihar saldırılarını hükümetle sürdürdü.
Geleneksel grupları modern gruplardan ayıran şey, modern grupların modernleşme eğilimidir. Oysa geleneksel gruplar İslami Şeriatı eski haline getirmek veya yönetmek istiyorlar. Ancak bu arada, teknokrat hükümet, ulusal
fenomenlere karşı daha aktif engellerle mücadele etti ve daha kapsamlı planlara başladı. Hükümet, üst düzey ve etkili yöneticileriyle birlikte, ekonomik
ve kalkınma planlama yönetimi yönetimini devralmak için harekete geçti
(Arefı, 2017).
Yukarıda açıklandığı gibi, Afganistan 2001'den sonra üç söylem yaklaşımı
aktif haline geldi. Komünist dönemde, bu yaklaşımlar başka biçimlerle de
yayıldı ve Afganistan'daki savaşı ateşledi. Müslüman Kardeşlerin görüşlerine göre Mücahidinin yaklaşımı, İslami bir devletin kurulmasını istedi.
Aşırılıkçılığa dayanan Taliban yaklaşımı, İslam Peygamberinin devrini ve
İslam Emirliği'nin oluşumunu istedi. Başka bir yaklaşım, Batıda eğitim görmüş insanlar, liberal demokrasisinin dayana modern bir devlet oluşturmak
istediğidir. Değer açısından üç grup, farklılıklar dünyasıyla siyasi ve silahlı
bir mücadeleye girişti. Grupların hiçbiri diğerine yer bırakmamasına rağmen, barış görüşmeleri mücahitleri masadan uzaklaştırmış olsa da durgun
barış görüşmeleri Mücahidine ve politik sahnede rekabet eden teknokratlara
yol açtı. Taliban seçimin başında marjinalleştirildi ve barış görüşmelerinin
yeniden başlamasına kadar etkisiz hale geldi. Taliban barış görüşmelerine
başladığında iktidardaki teknokratlar ile oturmayı reddetti ve Her yaklaşım,
inandığı değerleri uygulamak için siyasal arenaya egemen olmayı amaçlamaktadır.
Farklı değerlerin, politikaların, seçkinlerin, farklı grupların her zamankinden
daha fazla bir araya gelmesi için böyle bir durumda bir fikir birliğine gerek-
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mektedir. Birbirlerinin arzularına saygı gösterebilmeli ve farklı arzularından
ılımlı bir yol seçebilmelidirler. Teknokratlar Batılı ülkeler tarafından desteklenmekte, Mücahitler halk arasında temel ve sosyal bir duruşa sahipler ve
Taliban savaşçı ve intihar bombacılarıyla savaşmakta ve Afganistan üç grup
arasında bir fikir birliğine varılıncaya kadar barış bulamayacak. Afganistan'da, toplumun tüm kesimleri arasında teknokratlar, mücahitler, sivil
toplum, kadınlar, öğrenciler, Taliban'a karşı, barış ve yabancılar karşısında
bir uzlaşma olmalıdır, böylece herkes barışa doğru hareket edebilir.
Komşu Ülkelerdeki Aktörler ve Sınır Çıkarlar
Afganistan, Pakistan ile 2430 km doğu ve güneyde, İran’la 936 km batıda,
Türkmenistan ile 744 km kuzeybatısında, Özbekistan ile 137 km kuzeyde,
Tacikistan ile 1206 km kuzeydoğu ve Çin ile 76 km sınırı bulunmaktadır. Afganistan’ın komşu ülkeleri arasında çoğunlukla Pakistan ve İran ile ilgileniyoruz. Afganistan, iki ülke ile sınırdaki diğer komşulardan daha fazla sınır
çatışmasına, etnik, akar su, değere, normatif, dini, ticaret, göç ve ekonomik
konular gibi birtakım anlaşmazlıklar bulunmaktadır ki her birisi Afganistan
savaşının daha şiddetli devem etmesini sağlar.
Önce İran'a, sonra Pakistan'a Afganistan'daki savaşın nedenleri olarak bakacağız.
İran
New York Times, Afganistan’ın madenleri hakkında, Güney Afganistan’da
yeni keşfedilen lityum, demir, bakır, kobalt ve altın madeni miktarının, Afganistan’ı dünyanın en önemli ülkelerinden biri yapmak için yeterli
olduğunu söyleyerek yayınladı. Bunun yanı sıra, Afganistan bölgesel suların
önemli bir bölümünü, on milyarlarca dolar değerinde kontrol etmektedir.
Enerji ve Su Bakanlığı politikasına göre, Afganistan, İran'ın çoğunu etkileyen
beş su bölgesine ayrılır. Genel olarak, Afganistan hükümetinin suyu bir
hidrokarbon kaynağı olarak görülmektedir. Afganistan hükümeti açısından
su petroldür ve devletin komşularına su satarak maliyetinin bir kısmını
karşılaması gerekir. İki ülke arasındaki su sorunlarının tarihi Afganistan'ın
kurulması kadar eskidir.
İran, Afganistan’ın Paris konferansındaki bağımsızlığını gönülsüzce
tanımıştır, ancak Afganistan Savaşında İngiliz kuvvetlerinin zafer kazan-
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masıyla, İran doğu sınırlarındaki dünyanın en büyük gücü yani İngilizler ile
komşu oldu; böylece, İran ile Hindistan (daha sonra Pakistan) ve İran ile Afganistan arasındaki sınır anlaşmaları, mevcut sömürge kuvvetlerinin
iradesinin bir fonksiyonuydu. İran ile arasındaki sınır anlaşmazlıkları, İngiliz
subaylarının yönettiği yargı bölgelerinde çözüldü. Gold Smith ve McMahon'un Hammond Gölü'nün ve Hirmand Nehri'nin geleceği için vermedeki
kararı çok önemliydi. Albay McMahon Hirmand'ın üçte birini İran'a verdi
ve üçte ikisi Afganistan'ın hakkı olarak değerlendirdi. Bu bakımdan, şu ana
kadar İran ile birçok görüşme yapan Afganistan, farklı anlaşmalar yapmıştır.
Ashraf Ghani'nin Tahran'daki sözleri, Afganistan'ın İran'a yönelik yeni
jeopolitik politikasının bir bölümünü birden fazla su kolu aracılığıyla göstermektedir. Bu nedenle göçmenlere karşı su politikası olarak adlandırılabilir.
Ancak, Afganistan “siyasi istikrar” döneminde daha sağlam bir duruş
sergilemiştir. Kabil, komşuları karşısında zayıf değildir ve komşu ülkelerin
Afganistan'a ihtiyacı vardır (Saifodini, 2017).
Afganistan'daki su barajlarının inşasına karşı çıkan İran, bunu ulusal çıkarlarına karşı görmekte ve durdurmak için çalışmaktadır. Halen, Afganistan
sınırındaki Horasan ve Sistan Belucistân illerinde, su krizini daha da arttıran
susuz merkezler haline geldi.
Su konusuna ek olarak, İran ticaretinin hacmi, ucuz işgücü ve İran'ın ulusal
çıkarlarının kültürel varlığı da Afganistan halkı ve coğrafyası tarafından
sağlanmaktadır. İran dışişleri bakan yardımcısı Kabil ve Tahran arasındaki
ticaretin yılda dört milyar dolara ulaştığını söyledi. Ava News Agency'nin
izlemesine göre, İran-Afganistan ticaretinin hacmi son 4 ila 5 yılda 10 kat
arttı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı'na göre, bu rakam
iki ülke arasındaki iletişimde önemli bir artış olduğunu göstermektedir
(Awa, 2014).
Afgan Göç İşleri Bakanlığı, 6 Haziran'da Deutsche Welle'de yayınlanan bir
röportajda, dünya çapındaki Afgan mülteci nüfusunun toplam nüfusunun
yedi milyon olduğunu belirtti ki İran'da yaşayan göçmen nüfusunun
2.400.000 olduğu tahmin edilmektedir. Bu sayı, BM Göç Profilinde 6. Yılda
yayınlanan istatistiklere yakındır. Rapora göre, İran, Pakistan'dan sonra 2,8
milyon nüfusa sahip Afgan göçmenleri için ikinci en büyük varış noktasıydı.
Ancak Afgan göçmenlerin geri dönüş süreci son yıllarda yoğunlaşmıştır.
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Uluslararası Göç Örgütü, geçtiğimiz yıl 773.000'den fazla kaçak göçmenin
İran'dan Afganistan'a döndüğünü bildirmektedir (Farsi D. , Deutsche welle,
2019). Bu durumla İran, istikrarlı ve güvenli bir Afganistan için çaba göstermeyecek.
Pakistan
Afganistan ve Pakistan arasındaki anlaşmazlıklardan biri, Pakistan hükümetinin Afganistan ile uluslararası bir sınır olarak görüldüğü ve Kabil hükümeti
tarafından onaylanmamasında ısrar ettiği Durand Hattıdır. Afganistan-Pakistan sınırının 2640 kilometresini kapsayan varsayımsal Diorand Hattı, 1893
yılında, Afgan Devletinin temsilcisi olarak Amir Abdul Rahman'ın ve İngiliz
Temsilci Sir Mortimerdurand'ın iki tarafın topraklarını ve sınırlarını belirlemek imzaladı. Afgan çemberleri, o zamanlar İngiliz hükümetinin sözleşmeyi uygulayarak Afganistan topraklarının büyük bir kısmını Khyber
Pakhtunkhwa, Özgür Kabile Bölgeleri, Belucistân ve Sind'in bir parçası
olarak kapsadığına inanıp ki bu alan Pakistan topraklarının yaklaşık yüzde
60'ını kapsar. Afgan çemberleri Durand Anlaşmasını 1993'te sona eren yüz
yıllık bir terim olarak görüyor ve Pakistan topraklarını geri çekilerek Afganistan'a çekmeli. Pakistan’ın Afgan hükümetinin isteğine karşı çıkması iki ülke
arasındaki gerginlik ve anlaşmazlıklara neden oldu ve Pakistan hükümeti
iddia edilen Diorand hattını, özellikle barış sürecini ilerletmek için Afgan
hükümetiyle herhangi bir işbirliğinin ön şartı olarak kabul etmeyi teklif etmektedir (Tag, 2017).
Pakistan, Afgan hükümetindeki muhalif gruplara tarihsel olarak destek verdi
ve Mücahitler ve Taliban için bir merkez olarak hizmet etti. Pakistan silahlı
muhalefeti uzun vadeli dış politika hedeflerine ulaşmak için stratejisinin derinliğine kadar bir araç olarak kullanıyor. Soğuk Savaşın sonunda Afganistan'dan Sovyet çekilmesiyle, Cihadizm küresel olarak yükseldi ve Pakistan,
mevcut kaosu tek başına ve uluslararası destek olmadan yönetmek için tek
başına kaldı. Afganistan’da içten bir iç savaşa hızla başladı ve milyonlarca
Afgan mültecinin Pakistan'a girmesini zorlaştırarak Pakistan istihbarat
servisi, o ülkedeki çeşitli silahlı grupları anlaşmaya ve göçmenlerin terörist
olarak eğitim verildi. Pakistan, Taliban’ı Afgan mülteciler arasında Afganistan’ın iç savaşını sona erdirmek ve çıkarları korunmak için kuruldu. Fakat
Pakistan’ı hayal kırıklığına uğratan şey, dünya ülkelerinin ezici çoğunluğu-
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nun Taliban’ın Afganistan’la olan hakimiyetini tanımamasıydı. Bu durumda
Kabil'de mücadele eden Taliban rejimini yalnızca Pakistan, Suudi Arabistan
ve Birleşik Arap Emirlikleri destekledi (Sharifi, 2013).
Pakistan’ın Durand sınır çizgisinin tanınmasına silahlı muhalefet desteğine
ek olarak, Afganistan’la bir su sorunu da var. Pakistanlı yetkililer, Afganistan'ın yıllık milyonlarca metreküp Afgan suyunun Pakistan'a aktığını iddia
ettiği gibi Afganistan'la ilgili su sorunları hakkında konuşuyor. Afganistan,
komşu ülkelere akan sular üzerindeki bir baraj inşaatını her zaman vurgulamıştır, ancak Pakistan Afganistan hükümetinin kararına doğrudan ve
dolaylı olarak her zaman cevap vermiştir. Afganistan ve Pakistan arasındaki
sınır gerginliği, iki ülke arasındaki su sorunlarına kıyasla İslamabad'ı birinci
öncelik haline getirdi. Onlara göre, eğer Afganistan sularını yönetmek isterse,
Pakistan bölgelerinin üçte ikisinden fazlası ciddi su sıkıntısı çekecek. Bu Pakistan için çok endişe verici bir konudur (News, 2017). Bu durumla İran gibi
Pakistan, istikrarlı ve güvenli bir Afganistan için çaba göstermeyecek.
Bölgesel Ülkelerin Aktörleri ve Vekil Savaşı
Proxy savaşı, aracı savaş veya vekil savaşı, ilgili güçlerin birbirleriyle doğrudan savaşmaya gitmedikleri bir durumdur. Hükümetler, kendisine karşı
savaşan diğer devletlere veya silahlı gruplara mali, silah ve propaganda
desteği sağlayarak bu belirli gücü baltalamak veya bastırmak istemektedir.
Birçok durumda, her iki tarafın yüksek siyasi, ekonomik ve insani hazinesi
nedeniyle, üçüncü tarafı, grupların veya hükümetlerin arasında seçip ve
destekleyerek tam bir savaşa girmeden birbirlerini greve sokmaya ve zayıf
etmeyi çalışmaktadırlar. Yirminci yüzyılda, ülkeler, doğrudan askeri katılımdan ziyade askeri veya paramiliter hedeflerine ulaşmak için vekil grupları
giderek daha fazla kullandılar. Lavöam, vekil savaşları anlamak için Realizm
uluslararası sistemdeki bugünkü paradigma ve doğrudan askeri müdahalenin yüksek maliyetleri bağlamında anlaşılması gerektiğine inanmaktadır
(Qiyaswandi & Calal, 2017).
Hindistan ve Pakistan
Hindistan ve Pakistan, tarihsel olarak, ayrılmadan önce ve iki nükleer devlete kadar sınır çizgisi ve stratejik çatışmalar yaşadılar. Hindistan alt kıtası
birkaç ülkeye bölündükten sonra Hindistan ile Pakistan arasında çatışmalar
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başladı ve tarihe derinden düşman oldular. Hindular ve Müslümanlar, ilk
kez Muhammed ibn Qasim'in Sind'deki Raja Dahir'i yendiğinde çarpıştı. O
zamandan beri, Hindistan alt kıtası, iki toplum arasında dünyanın bir kısmına hükmetmek için devam eden çatışmalara tanık oldu. Şeyh Ali Hacı
Wari, Baba Faryd el-Din Shakergun, Khawaja Moinuddin Chesti, Nizamuddin Ulyas dini adamlar olarak ve Hindu meslektaşları gibi barışçıl çabalarına
açıkça dini ihtilaflarda Müslümanlara ve Hindulara düşmanlık etmemek için
başladılar. Hindistan ile Pakistan arasındaki Bölüşmeden sonraki ilk yıllar
arasındaki ilişki yalnızca eski mirasın etkisinin bir yansıması değil, aynı zamanda bu Bölüşmeden kaynaklanan acil sorunların da bir yansımasıydı.
Bunlara katliamlar, yaygın göç, mülteci sorunları, göçmen mülk sahipliği
sorunları, askeri ve finansal varlıkların bölünmesi, Sind nehri, azınlık sorunları ve Keşmir gibi bazı eyaletlerin mülkiyeti için verilen mücadeleler
dahildir.
Britanya İmparatorluğu, Hindistan Alt Kıtası’ndaki bir yüzyıllık yönetimin
ardından ve bu bereketli bölgenin zenginliğini ve servetini yağmaladıktan
sonra Mahandas (Mahatma) Gandhi gibi kurtuluş liderlerinin çabalarıyla
çöktü ve Hindistan özgürlüğüne kavuştu. 1947 Yıl Antlaşması şeklindeki bu
başarısızlık iki ülkenin oluşumuna yol açtı. Hindistan'ın parçalanması, İngiliz planına dayanmanın yanı sıra, Bengal ve Pencap eyaletlerinin de Hindu
ya da Müslüman nüfusun çoğunluğuyla bölünmesini içeriyordu. İngiliz Hint
Ordusu ayrıca Hindistan Devlet Dairesi, Demiryolu ve Orta Hindistan Hazinesi'ni Pakistan ve Hindistan'ın iki ülke arasında paylaştırdı. Hindistan'ın
dağılması, en az 14 milyon insanın yerinden edilmesine ve sınırların ötesindeki göçlerinin istediği dini alanlarına (Müslüman veya Hindu) yerleşmekle
sonuçlandı. Yeni kurulan devletler için birçok soruna neden olan bu büyük
göç krizinde, yüz binlerce Müslüman'ı öldüren yaygın bir şiddet yaşandı. Bu
parçalanma, "iki ulus" teorisine dayanıyordu. İki millet teorisi, Hindu ve
Müslüman milletlerin etnik kökenleri, dilleri veya ırkları ne olursa olsun bakmaksızın dinleri tarafından tanımlandığı ve bağımsız bir devlet hakkı olduğu
dini fikrine ve ideolojisine dayanmaktadır. Dinin Hintli Müslümanlara ulusal
kimliğin verilmesinde belirleyici faktör olduğu fikri ilk olarak, Tüm Hindistan Müslüman Birliği'nin lideri ve Pakistan'ın kurucusu Muhammad Ali Jinnah tarafından ortaya atıldı. O zamanlar Cammu ve Keşmir dahil beş kraliyet
hükümeti vardı. Bu iki eyaletlerin, Pakistan veya Hindistan topraklarına
katılmasına veya bağımsız ve özerk kalmasına izin verildi. Cammu ve
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Keşmir, 220.000 kilometrekarelik bir alana ve çoğu Müslüman olan dört milyondan fazla bir nüfusa sahipti. Bu iki bölgenin yaşayan halkı, Pakistan'a
katılmak istiyordu, ama Hindu yetkililer Jammu ve Keşmir'in kontrolünü
elinde tutmak istediler. Jammu ve Keşmir'den sorumlu olan Harry Singh, İngiliz hükümetine, bölgenin bağımsız kalmasını, Pakistan ve Hindistan'ın iki
yeni devletlere tarafsız bir duruş sergilemelerini istediğini söyledi. Bununla
birlikte, bölgedeki batı kesiminde yaşayanların (genellikle Müslümanların)
Pakistan'a katılmaları için ayaklanmamayı başladılar ve komşu ilden, komşu
ilden aşırılık Hindular tarafından saldırıya uğradılar (Mashriq, mashreghnews.ir, 2019)
Hindistan çok etnik gruptan ve çok dinli oluşan bir ülke olarak ve bu da Pakistan'ın Hindistan'ın alt kıtayı kuşatmak istediğini düşünmesini sağlamaktadır.
İran ve Suudi Arabistan
İran ve Suudi Arabistan, savaşlarını Orta Doğu'dan Afganistan'a aktif olarak
sürdürüyorlar. İran, uzun zamandır Suudi Arabistan ve Arabistan’ın devam
eden stratejik müttefikleri (Batı) olan yani Batılı devletler ile pazarlık ediyor.
Dünyada, Şii lideri olarak İran ve Sünni lideri olarak Suudi Arabistan, nüfuslarını genişletmek için birbiriyle rekabet ettiği sürece, Irak, Afganistan,
Yemen ve Suriye gibi savunmasız ülkeler vekil savaş alanları olmaktadır ve
olacaktır. İran'daki İslam Devrimi'nden beri, İran ve Suudi Arabistan, İslami
lideri ve egemenlik konusunda çelişki içindeydiler. Afgan göçmenleri dini
savaş için işe almak artık yalnızca insan hakları nedenleriyle değil, aynı zamanda Afganistan'daki potansiyel düşmanlıklar açısından da ciddi bir
tehdittir. İsyancılık, zayıf bir ulusal birliğini sahibi olan Afganistan için ciddi
bir tehdit olarak sayılmaktadır.
İran ile Suudi Arabistan arasındaki rekabet sadece militan ile ilgili değil, aynı
zamanda mezhebi ve kültürü konular de içermektedir. Son zamanlarda,
Suudi hükümeti Kabil'deki en büyük camiyi ve İslam merkezini inşa etmek
için 100 milyon dolarlık bir proje imzaladı. İslam Merkezi 18000 metrekare
üzerine inşa edilecek ve aynı anda 5000 öğrenci ve 15000 ibadetçiyi ağırlayacak kapasiteye sahip olacak. Öte yandan, İran’ın Batı’ya karşı mücadelesini
güçlendirmek için medyaya, camilere ve okullara yıllık 100 milyon dolar
ödediği iddia edilmemektedir. İran tarafından finanse edilen en önemli pro-
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jelerden biri, Khatam al Nubin okulunun 3 dönümlük arazi ile 17 milyon
dolara, birkaç gazetenin kurulması ve Temedon televizyon ağının inşa
edilmesi yardım etmektedir (Sarwar & Yasa, 2015).
Bu durumla Pakistan ve Hindistan, İran ve Suudi Arabistan de vekil
savaşlarını Afganistan toprağında devam etmektedir.
Süper Güç Ülkelerinin Oyuncu Kadrosu
Soğuk Savaş Dönemi Ne Zaman ve Nasıl Başladı?
Soğuk Savaş'ın ilk dönemi İkinci Dünya Savaşı sonra erdikten iki yıl sonra
başladı. Sovyetler Birliği Doğu Bloğu ülkeleri üzerinde yaptırım gücünü
artırırken ABD ise Sovyetler Birliği'ne karşı koyabilmek için küresel anlamda
çevreleme politikalarını izliyordu. ABD bu kapsamda Batı Avrupa ülkelerine
askeri ve ekonomik yardımlarda bulundu ve Yunanistan İç Savaşı'nda anti
komünist tarafı destekledi ve NATO'yu kurdu. 1948 ve 1949 yıllarında Berlin
Ablukası Soğuk Savaşı'n ilk ciddi kriz konusu oldu. Çin İç Savaşı'nda
komünist tarafın zaferi ve 1950 ve 1953 yıllarındaki Kore Savaşı sayesinde
her iki taraf da destek kazandı. Sovyetler Birliği ve ABD, Latin Amerika üzerinde etkiyi artırmak ve Afrika ve Asya ülkelerini sömürge durumundan
çıkarmak için birbirleriyle mücadele etti. 1956 yılında Macaristan Devrimi,
Sovyetler Birliği tarafından durduruldu. 1956'daki Süveyş Krizi, 1961'deki
Berlin Krizi ve 1962'deki Küba Füze Krizi Soğuk Savaşı daha da körükledi.
1960 yılında Çin-Sovyet ayrılığı ile beraber komünist bloktaki ülkelerde
ayrışmalar yaşandı. ABD tarafında olan ülkeler, özellikle Fransa, daha fazla
bağımsızlık fikrini savundu. Sovyetler Birliği Çekoslovakya'daki 1968 Prag
Baharı liberalleşme hareketini bastırdı. 1955 ve 1975 yılları arası devam eden
Vietnam Savaşı'nda ise ABD destekli Vietnam Cumhuriyeti bozguna
uğratıldı (Kömürcü, 2018).
II. Dünya Savaşı'ndan önce Vietnam bir Fransız kolonisiydi. Japonya, İkinci
Dünya Savaşı sırasında Vietnam'ın kontrolünü kazandı. Savaş sona
erdiğinde, güç boşluğu vardı. Vietnamlı bir devrimci ve komünist olan Ho
Chi Minh, özgürlük ve bağımsızlık istedi. Ancak, Müttefiklerin tümü Vietnam'ın Fransa'ya ait olduğu konusunda hemfikirdi. Sonunda Ho Chi Minh
ve asileri Fransa ile savaşmaya başladı. ABD’den yardım almaya çalıştı,
ancak ABD Ho Chi Minh’in başarılı olmasını istemedi çünkü komünizmin
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Güneydoğu Asya’ya yayılması konusunda endişeliydiler. Ho ve arkadaşları
Fransa'ya karşı başarılı olduklarında, Amerika daha fazla endişe duymaya
başladı ve 1950'de Fransızlara yardım göndermeye başladı.
1954'te Fransızlar Vietnamlılar tarafından mağlup edildi ve bölgedeki bir
yüzyıl Fransız sömürge egemenliğini sona erdirmeye karar verdi.
Cenevre’deki bir antlaşma sırasında Vietnam, kuzey komünist devlete ve
güney kesime bölündü. Ülke 1956 tekrar bir araya geleceği için seçimi girdi.
Fakat Amerika Birleşik Devletleri komünist bir devlet haline gelmesini istemedi. Ancak Birleşik Devletler bunun komünist bir devlet olmasını istemiyordu ve Vietnam'ın komünizm karşıtı General Ngo Dean Diem ABD
destekli anlaşmaya uymayı reddetti. Bu General Vietnam İmparatoru'nu devirdi ve kendisini ülkenin cumhurbaşkanı olarak nitelendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Vietnam'daki yardım ve desteğiyle, Güney
Vietnam'da kalan 100.000 kişiyi tutuklayan ve çok sayıda Komüniste işkence
edip uygulayan Komünistlere karşı bir dizi aşırı tedbir başlattı. 1957'den bu
yana, hükümet yetkililerine ve diğer hedeflere karşı savaşmaya başladı ve
1959'dan itibaren iki güç arasında resmen savaşan rejime yapılan diğer
muhalefet bastırıldı. 1965 yılının mart ayında, Johnson, Amerikan halkının
güçlü desteği ile ABD savaş kuvvetlerinin Vietnam Savaşı'na gönderilmesini
emretti. Haziran ayında Vietnam’da 82.000 asker görev yapmayı başladı ve
ordu liderleri 1965’in sonunda Vietnam’da ordu güçlerine 175 bin kadar bir
artış istedi (Name, 2017)
"Vietnam'da Amerikan Savaşı", "Vietnam Savaşı", "İkinci Çinhindi Savaşı",
"Ulusların Kurtarılması İçin Amerikalılar Savaşı" gibi çeşitli isimlerle bilinen
Vietnam Savaşı, Güney Vietnam milliyetçi güçleri ve ABD arasındaydı ki
Laos, Kamboçya ve Vietnam’da devam etti. Savaş 1 Kasım 1955'te başladı ve
30 Nisan 1975'te Saygon'un düşüşüyle sona erdi. Milliyetçi güçler Vietnam'ı
komünist bir hükümet altında birleştirmeye çalışıyordu ve ABD (Güney Vietnam'ın yardımıyla) komünizmin yayılmasını önlemeye çalışıyordu. Viet
Congs (Ulusal Kurtuluş Cephesi veya NLF olarak da bilinen Vietnamlı
Komünistlerin Vietnamca kısaltması), Kuzey Vietnam'ın Güney Vietnam ve
Amerika Birleşik Devletleri'ne verdiği destekle savaşan bir gerilla kuvveti
idi. Viet Cong'lar 1960'larda 1964 yılına kadar sayıları 30.000'i geçinceye
kadar hızla büyümeye başladı. Kuzey Vietnam hükümeti ve Viet Cong için
ilk kez Amerikan destekli Fransa ve sonra ABD'nin kukla devleti olarak
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gördükleri Güney Vietnam'a karşı savaşan sömürge savaşıydı (Mashriq,
2012)
Çatışmanın bir tarafında Sovyetler Birliği ve Çin tarafından desteklenen Viet
Kongu olarak bilinen Kuzey Vietnam kuvvetleri, diğer yandan ABD ve müttefiklerini geniş çapta destekleyen Güney Vietnam kuvvetleri vardı. Bölgede
komünizmi yaymamak bahanesiyle savaşa giren Birleşik Devletler birçok
ölüm ve masrafla karşı karşıya kaldı. ABD’nin Vietnam’daki on yıllık varlığında savaşta 50.000’den fazla Amerikalı askerleri kaybetti. Savaşta toplam
ölümün 1, 6 ila 4, 2 milyon olduğu tahmin ediliyor. Savaşın sonunda, ABD
ve Güney Vietnam’ın yenilgisiyle ve ordunun Vietnam’dan çekilmesiyle
Kuzey Vietnam Komünist kuvvetleri kazandı (Alipoor, 2019).
Yukarıda da belirtildiği gibi, Soğuk Savaş sırasında Amerika, Vietnam’dan
çekilmesini bir başarısızlığı nitelendirerek dünyadaki hegemonik gücün zayıflığı olarak gördü. ABD ayrıca vekalet savaşı için Rusya ve Çin'den misilleme yapılmasını bekliyordu. İki ideolojisi yanı liberal kapitalizm ve
komünizm, fikirlerini ve devlet sistemini dünyaya yaymaya çalışırken farklı
başlıklara, çeşitli ülkelere girmeyi başladılar. İki süper gücü dengelemeye
çalışan ülkelerden biri ilk Afgan Cumhurbaşkanı David Khan'dı. Daoud
Khan, Sovyet yanlısı komünist güçlerin yardımıyla bir darbe girişiminde bulunmasına ve cumhuriyetçi bir sistem kurmasına rağmen, daha sonra İran
Şahı aracılığıyla Amerikalılarla müzakere etmeye başladı.
4 Nisan 1987 yılında sol kanat Afgan Ordusu subayları beş yaşındaki
Muhammad Dawood Han cumhuriyetini kanlı bir askeri darbeyle devirdi
ve başkan ve çocukları da dahil olmak üzere aile üyelerini öldürüldü.
Sovyetler Birliği, Nur Mohammad Taraki tarafından yönetilen Afganistan
Demokratik Halk Partisi'ni (NDP) meşru ve yerleşik bir devlet olarak tanıyan
ilk dış devlet oldu ve ertesi yıl mart ayında darbe rejimine askeri yardımını
başlattı. Bu noktada, Güney Asya'daki uzun zamandır devam eden rakibi ve
Kremlin'in Hint Okyanusu'na erişiminin etkisiyle ilgilenen ABD, tarihsel belgelerin gösterdiği gibi darbeye karşı çıkan İslamcıları desteklemeye başladı.
12 Aralık 1979 yılında Politbüro veya Sovyet siyasi bürosu Afganistan’a
askeri yoldan müdahale etmeye karar veriyor. 24 Aralık’ta Sovyet Savunma
Bakanlığı Afganistan’da bir askeri kampanyanın başlamasını emretti. Kızıl
Ordu Birimi birlikleri kuzey sınırından Afganistan'a girdi ve Kabil, Mezar-ı
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Şerif ve Herât’a ele geçirdi. Sovyet kampanyasının başlamasından beş gün
sonra, Afganistan Halk Partisi'nin lideri Babak Karmal, iktidardaki Merkez
Konsey başkanlığına atandı. Sovyet birliklerinin varlığı yıllar içinde artmayı
başladı ve aynı zamanda ABD, Suudi Arabistan, Pakistan ve İran da Mücahidini güçlendirmek amacıyla yardımları başladılar. Pakistan’ın
Peşaver’deki yedi partili Mücahit koalisyonu, ABD, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın yardım ve desteği ile duyurdu (Farsi B. , BBC, 2019).
Brzezinski, Mücahitlerin yardım operasyonunun harika bir fikir olduğunu
söyledi. Sovyetler Birliği'ni Afganistan'ın tuzağına düşürme etkisine sahipti.
Rabert Gates anı yazısı kitabında, ABD istihbarat servislerinin, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a müdahale etmesinden sadece altı ay önce Afganistanlı
mücahitlere yardım etmeye başladığını belirtti. Aslında, 3 Temmuz 1979
yılında Başkan Karter, Kabil'deki Sovyet rejiminin muhalif destekçilerine ilk
doğrudan ve gizli yardımı gönderdi (Hazarai, 2017).
Mücahit kuvvetler ve Komünist hükümet arasındaki savaş başladı ve şehirlere yapılan saldırılar her geçen gün artıyordu. Nisan, 1988 yılında, Afganistan, Pakistan, SSCB ve ABD arasında yapılan Afganistan savaşın sona
erme anlaşmalarının imzalarken, bu anlaşmalar uyarınca, ABD ve Pakistan’ı
Mücahit gruplarına silah desteğini sonlandırmak üzere Sovyetler de
karşılığında, Afganistan'dan geri çekmeyi kabul ettiler. 5 Mayıs'ta, Kızıl Ordu
resmen Afganistan'dan çekilmesini başlattı. Sekiz yıl süren savaş, Sovyetler
Birliği'ne çok masraflıydı ve Kremlin Afganistan'ın işgaline devam edeceği
konusunda net bir umut görmedi. SSCB Afganistan'daki zayiat istatistikleri
vermedi, ancak ABD istihbaratı 15000 'den fazla Kızıl Ordu askerinin
öldüğünü ve daha fazla kişinin yaralandığını tahmin ediyor. 15 Şubat 1989
yılında, Sovyet çekilmesinden üç yıl ve üç ay sonra, hükümetin himayesinde
Afganistan'da çöktü ve Mücahitlerin Kabil'e gelmesiyle birlikte iç savaşlar
başladı, milyonlarca Afgan’ın göçüne ve Taliban'ın oluşumuna yol açan
ölümcül ve yıkıcı savaşlar başladı (Farsi B. , BBC, 2019).
Sonunda, Afganistan'daki Sovyet yenilgisinden sonra ve Komünist Partinin
1991'deki iç darbesinin, bu büyük güç çökmek zorunda kaldı ve 15 ülke çıktı
(Bist, 2011).
Brzezinski'ye göre, Amerika, Vietnam Savaşı'ndaki yenilgi karşısında Afganistan savaşta Sovyetler Birliğini mağlup edildi. 1979'da Brzezinski, Pakistan

170

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -2- Din-Tarih-Sosyoloji

ve Afganistan'daki Mücahitleri desteklemek için ciddi çaba sarf etti, bu çabalar Pakistan istihbarat(ISI) ve ABD Merkezi İstihbarat Ajansı'nın (CIA) ve
İngiliz MI6'nın maddi desteği ile desteklendi. CIA programının bir kısmı,
Afgan Mücahitlerinin donatılması, eğitilmesi ve mentorluğunu içeren Özel
Operasyon Uzmanları tarafından gerçekleştirildi. El-Kaide ve Taliban'ın
oluşumu, ABD'deki milyarlarca dolarlık teçhizata ve Afgan mücahitlerinin
Sovyet birliklerini Afganistan dışına çıkartmalarına destek olmalarına
yardımcı oldu (Hazarai, 2017)ç.
Sovyet güçlerinin geri çekilmesinden sonra, Mücahitler arasındaki iç savaş
başladı ve güçler daha etnik ve dinsel hale geldi. Bu gruplar arasında, İslam
Emirliği'ni kurmak için diğer grupları geride bırakan Taliban Pakistan
desteği ile meydana geldi. 11 Eylül olayını ve New York'taki Dünya Ticaret
Merkezine yapılan saldırının ardından ABD liderliğindeki Küresel Terörizm
Koalisyonu Afganistan'a bir saldırı başlattı. Afgan savaş alanında muzaffer
olan Taliban rejimi, ABD askeri işgalinden haftalar sonra çöktü.
Ekonomik olarak, ABD ve uluslararası toplumun varlığı ile Afgan halkının
durumu değişti. Ülkeye yardım etmek için milyarlarca dolar harcandı.
Yıkılan bölümlerin yeniden inşası başlamış, Kabil ve illerde yüzlerce kurum
çeşitli bölümlerde faaliyet göstermeye başlamıştır. ABD’nin Afganistan’a
saldırmasında asıl amaçlarından biri, El-Kaide’nin terör şebekesini desteklediğinden Taliban rejimini devirmekti. Afganistan'daki 10 yıl süren savaşın
ardından, ABD özel kuvvetleri ağın lideri Usame bin Ladin'i Pakistan'ın Abitabad kentindeki sığınağında öldürmeyi başardı. ABD’nin Afganistan’ı işgalinden 18 yıl sonra Taliban, bir kez daha Kabil ilçelerine yerleştirilmiş ve
şimdi şehirleri devirip otoyolları tıkayabilen militanlarla Kabil'in kapılarına
ulaştı (Farsi D. , Deutsche welle, 2018).
Rusya'nın Afganistan özel elçisi Dzhamir Kabilov, çok uzun zaman önce
Rusya'nın Taliban ile ilişkisini açıkladı. Rusya, eski düşmanı Taliban ile etkili
bir şekilde iletişim kurdu ve terörist grupla temaslarını açıkladı. Sandy
Times'a göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve eski Taliban lideri
Eylül 2015, Taliban ile işbirliği yapmak için bir araya geldi. Cumhurbaşkanı
Putin, gece yarısı Tacikistan'daki askeri üssünde Mula Akhtar Mansour ile
bir toplantıda katıldı. Taliban’ın desteğiyle, Rusya ABD’nin ve NATO çıkarlarının önündeki engelleri güçlendirmek istiyor. Afganistan'da Taliban ve El
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Kaide ile olan 2001 yılından bu yana kadar 2300 fazla ABD askeri öldürüldü.
Rusya, etkisini Afganistan ve Pakistan da dahil olmak üzere Orta Asya'nın
ötesine ve Orta Doğu'nun ötesine de yaymak istiyor. Rusya, Taliban ile
bağlarını güçlendirmek için Pakistan'a yaklaşıyor. Geçen yılın eylül ayında,
iki Rus özel kuvvetleri ve beş Pakistanlı asker ilk askeri tatbikatları kuzey
Pakistan'da gerçekleştirdi. Pakistan, Taliban'ın başlamasından bu yana grubu
destekliyor ve şimdi Moskova'nın Taliban desteğini alıyor (Whadatyar, 2017).
Sonuç
Yukarıda verilenler göz önüne alındığında, Afgan halkı bir dizi vekalet
savaşında mahsur kaldı. Afgan halkı, diğer ülkelerin etkisiyle ve diğer
ülkelerin desteğiyle savaşıyor. Komşu, bölgesel ve küresel düzeyde Afganistan, ülkesi güvende olan süper güçlerin savaş merkezi haline gelmiştir.
Bazıları geçmişte kaldı ve bazıları günümüzde sıkışmış olsa da geleceğin
düşünülmesi gerekiyor ne yapmalı ne düşünülmeli, gözlerimizi geleceğe
açabilmeli. Önümüzdeki beş yıl boyunca toplumumuz için aklımızdakileri
ve bu amaca ulaşmak için hangi planların yapılması gerektiğini düşünmemiz
gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı ve siyasi yetkililer yukarıda belirtilen sorunlara
çözüm önerebilirler, ancak yolun açılması için adımlar atılmalıdır. Bu kritik
noktada, barış görüşmeleri başladığında, Afgan liderlerim anlaşmazlıklara
rağmen ya da çok az eksiklik olmasına rağmen barış cephesinde bir araya
geleceği verimi bir önemi sahiptir. İç boyutta, Afganistan yetkilileri, Batıdan
mezun olan uzmanların ve geleneksel liderlerin popüler üssünü kullanmalı
ve birleşik bir ses yaratmaya çalışmalıdır. Bu tekillik ve uyum sadece etnik
kökene, bölgeye ve dine değil aynı zamanda dinamik ekonomi, ulusal
güvenlik, kültürel refah ve bütün olarak ulusal bir ruh yaratılmasına da
odaklanabilir.
Dış boyutta, bölgesel denge, uluslararası ilişkiler ve ulusal güvenlik
teorisyenleri tarafından tartışılan temel konulardan biridir. Teorisyenlerin
her biri güç dengesinin etkilerini açıklamaya çalışır. Afganistan, tarafları
ortak bir noktaya bağlamak için aktif bir diplomasiye ihtiyaç duyurmaktadır.
Aksi takdirde, Afganistan diğer vekil savaşlarında olduğu gibi yani başka
ülkelere müdahale etmesi yapmak zorunda kalacak. Ülkenin diplomasini,
bölgesel ve dünya güçleri arasında ortak bir bağlanma nokta bulabilmeli ve
Afganistan'a bir yıpranma savaşından barışa rehberlik etmek için İslami Kon-

172

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -2- Din-Tarih-Sosyoloji

feransı gibi konferanslara rehberlik edebilmelidir. Bu hedefe ulaşılıp ulaşılmadığı açık değildir, ancak ülkenin genç ve gelecek nesiller için bu
coğrafyayı savaştan ve köktencilikten kurtarmak iyi bir doktrin olabilmektedir.
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Azerbaycan`ın Ulusal Kimlik Politikası “Azerbaycancılık”
Sabina Nasirova
Özet: Tarihte en önemli toplumsal fenomenlerden biri milliyetçilik 18. Yüzyılın sonu 19. Yüzyılın
başında ortaya çıkmıştır. Millet ulus devlette en etkin toplumsal örgütlenme biçimidir. Ulus devletin amaçlarından biri de bu devlette doğan herkesin milletine karşı bağlılığı oluşturmak ve
bu bireylerin kendilerini o milli kimlik üzerinden tanımlamayı sağlamaktır. Ancak belirtilmesi
gereken husus vardır ki, ulus devletler etnik olarak tek kökene sahip insan topluluğundan oluşmamaktadır. Dolayısıyla günümüzde de görüldüğü üzere bu etnik farklılıklar çatışma ortamını
oluşturabilmektedir. Böyle bir çatışma sürecinden Azerbaycan da geçmiştir. Çünkü Azerbaycan`da yalnız Türk etnisite yaşamamakta, bundan ilave 16 farklı etnik kökene sahip gruplar
yaşamaktadır. Bildirinin başlıca amacı bu farklılıkların geliştirdiği sorunlara nasıl bir çözüm bulunduğunu göstermektir.
Tarihsel süreç içerisinde modern Azerbaycan devleti içerisinde yaşayan halkın kimlik algılayışı
dönem dönem değişmek zorunda kalmıştır. Bu çalışmada Azerbaycan`da yaşayan toplumun
kimliğinin evrimsel süreci gösterilecektir. Öncelikle, Azerbaycan bölgesinin maruz kaldığı dış
etkilere değinilecektir. Azerbaycan toplumunun Müslüman, Türk ve Azerbaycanlı kimlikleri ele
alınacaktır. Konunun amacı Azerbaycan`daki kapsayıcı milliyetçilik olan Azerbaycancılığa nasıl
gelindiğini ve Azerbaycanlı kimliğinin şu an hakim bir kimlik olmasına hangi koşulların ittiğini
göstermektir. Azerbaycancılık politikasında vurgulanması gereken özellikler kapsayıcılığı ve
birleştiriciliğidir. Konunun önemi de tam da bu noktadadır. Azerbaycancılık politikası etnik farklılıkları bir sorun olmaktan çıkaran başarılı örneklerden biri olarak değerlendirilebilir. Bununla
beraber bu kimlik anlayışına yönelik eleştiriler de mevcuttur ve bunlara da değinilecektir.
Anahtar Kelimeler: İdeoloji, Azerbaycancılık, Milliyetçilik, Kapsayıcılık, Bölücülük, Kimlik

Giriş
Modern dönemin yükselişte olan fenomeni milliyetçilik 18. Yüzyılın sonu
19. Yüzyılın başında ortaya çıkmıştır. Hans Kohn Amerikan ve Fransız devriminden sonra başlayan dönemi milliyetçilik çağı olarak adlandırmıştır.
Ulus devlette en etkin toplumsal örgütlenme biçimi millet olarak nitelendirilebilir. Ulus devletin amaçlarından biri burada doğan insanları milli
kimlik etrafında birleştirmektir (Çağla, 2002, s. 15 – 16).
Her devlette olduğu gibi Azerbaycan devleti sınırları çerçevesinde ikamet
eden insan topluluğun tarihsel süreçte kimlik algılayış şekilleri birtakım sebeplerden dolayı değişmiştir. Bu çalışmanın hedeflerinden biri kimliğin tarihsel evrimini göstermektir. Konunun pratik yönüne geçmeden önceden
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milliyetçiliğin teorik perspektifine, milliyetçilik düşüncesinin nasıl ortaya
çıktığı ve ne ifade ettiği farklı düşünürlerin görüşlerine başvurularak açıklanacaktır. Teorik çerçeve oluşturulduktan sonra Azerbaycan coğrafyasının
maruz kaldığı dış etkiler gösterilmeye çalışılacaktır. Ardından Azerbaycan
toplumunun “Müslüman”, “Türk” ve “Azerbaycanlı” üç aşamada geçirdiği
süreç ele alınacaktır.
Bildirinin amacı Azerbaycan`daki kapsayıcı milliyetçilik olan Azerbaycancılığa nasıl gelindiğini ve Azerbaycanlı kimliğinin şu an hakim bir kimlik
olmasına hangi koşulların ittiğini göstermektir. Konunun önemi şu ki, Azerbaycan da başka devletler gibi ayrımcı milliyetçilik hareketleriyle karşı
karşıya kalmıştır. Bu çatışma sürecini bitirip barışı sağlayacak faktörlerden
biri “Azerbaycancılık” ideolojisinin yaygınlaşmasıyla mümkün olmuştur.
Azerbaycan`da önerilen bu kimlik anlayışı oldukça başarılı ve örnek alınabilir şekildedir. Bu hakim kimliğin başarısına ve kapsayıcılığına rağmen
eleştiriler de yöneltilmiştir. Çalışmada bu eleştirilere de yer verilecektir.
Bilindiği üzere, Marksist teori analizi “alt yapı – üst yapı” ayrımı üzerinden
ilerlemektedir. Altyapıya üretim araçları, üretim ilişkileri, kısacası ekonomik
alan dahildir. Üst yapıyı ise politika, devlet, hukuk, felsefe, din, edebiyat,
sanat gibi alanlar oluşturmaktadır. Marx ve Engels`in (2018, s. 36) genel tezi
alt yapının üst yapıyı belirlediği yönündedir. Ancak düşünürler üst yapıdaki
alanların bir birilerini ve ekonomiyi de etkilediğini de ifade ederler. Üst
yapının önemi Gramsci ve Althusser gibi Marksist düşünürler tarafından
vurgulanmaktadır. Dolayısıyla milliyetçilik bir ideoloji olduğuna göre, ideoloji de üst yapıya ait bir olgu olduğuna göre, analiz de üst yapısal olarak
gerçekleşecektir.
Milliyetçiliğin Teorik Çerçevesi
Milliyetçilik terimi modern dönemin ortaya çıkmış bir terimdir. Toplumsal
ve siyasal anlamda 18. Yüzyılın sonunda alman filozof Johan Gottfried
Herder ve Fransız karşı devrimci rahip Abe Augustin de Barruel tarafından
kullanılmıştır (Smith, 2013, s. 15). Dolayısıyla farklı perspektiflerden milliyetçiliğin tanımlarına, milliyetçiliği oluşturan millet unsurunun irdelenmesi
gerekmektedir. Anthony D. Smith (2013, s. 20) milliyetçiliği, “milleti
kaygılarının merkezine yerleştiren ve onun iyiliğini çoğaltmaya çalışan bir
ideoloji” olarak tanımlamaktadır. Milletin iyiliğini çoğaltmakta üç amaç
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güdülmektedir: milli özerklik, milli birlik ve milli kimlik. Milliyetçilere göre,
bu üç amaca ulaşamayan millet varlığını sürdüremez. Smith`in verdiği
tanımda millet kavramı geçmektedir. Millet kavramını çözümlerken etnisite
kavramının da ne olduğuna bakılması gerekmektedir. Çünkü ikisi
karıştırılan veya aynı sanılan kavramlardandır. David Miller (1995, s. 27) milletleri paylaşılan inanç ve taahhütle kurulmuş, tarihe yayılmış, ayırt edici
özelliklerini koruyan, belirli bir ülkeye bağlı ve farklı halk kültürüyle diğer
topluluklardan ayrılan topluluk olarak tanımlamaktadır. Aynı şekilde,
etnsiteler de paylaşılan inançlar ve taahhüt tarafından kurulur, paylaşılan
anılara ve sürekliliğe sahiptir, ortak eylemlere katılır ve ikamet etmese bile
genellikle belirli bir ülkeye bağlıdır. Smith`in bu iki kavram arasındaki
gördüğü fark milletin sahip olduğu halk kültürüne etnsitenin sahip olmamasıdır. Bunun sonucunda Smith (2013, s. 25) millet kavramını şöyle tanımlamaktadır,
“Anavatan olarak kabul edilen yerde ikamet eden, ortak mitlere ve paylaşılan
bir tarihe, farklı bir kültüre, tek bir ekonomiye, bütün üyeleri için ortak
yasalara ve göreneklere sahip olan, adlandırılmış insan topluluğudur”.
Bunun karşısında, etnisite ise şöyle tanımlanmaktadır, “anavatana bağlılığı
olan, atalardan kalma mitlere, ortak anılara, paylaşılan kültürdün bir ya da
birden çok öğeye, en azından seçkinler arasında belirli ölçüde dayanışmaya
haiz, adlandırılmış insan topluluğu” (Smith, 2013, s. 25).
Bazı temel kavramları ortaya koyduktan sonra milliyetçilik niçin var sorusu
sorulması gerekmektedir. Buna farklı perspektiflerden cevap verilebilir.
Örneğin, Tom Nairn`in (2015, s. 16 – 18) iddiasına göre, milliyetçiliğin oluşma
nedeni kapitalizmin yükselişiydi. “Merkez” adlandırılan ülkelerin “çevre”
ülkelerine göre ekonomik durumunun yüksek olmasıdır. Dolayısıyla “çevre”
ülkelerinin merkez ülkelere yaklaşması için dış müdahalelerden özgür yöntem geliştirmesi gerekmekteydi. Bu da milli birliği sağlayıp milli kimlik oluşturmaktan geçmekteydi. Nairn`le görüşleri sömürü açısından benzerlik
taşıyan Michael Hechter (1975, s. 8) milliyetçiliğin oluşumunu “iç sömürgecilik” kavramı üzerinden tanımlamaya çalışmıştır. Düşünürün görüşüne
göre, aynı devletin içinde yine ekonomik gelişmişliği yüksek düzeyde
“merkez” ve ona bağımlı olan “çevre” ayırımı var. Hechter`in ayrımıyla nispeten avantajlı ve az avantajlı gruplar mevcuttur. “Merkez” ekonomik veya
siyasal imkanları sürekli şekilde kendi toplumsal gruplarına sağlayacaktır,
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“çevre”deki gruplar ise merkezden geride kalmaya devam edecektir. Bu iki
ayrım Hechter`e göre, “kültürel iş bölümünü” getirecektir. Ekonomik olarak
geride kalan ve merkezden de kültürel açıdan farklılığa sahip olan kendi
grup içerisinde kenetlenecek ve sömürüldüğünü fark edince kendi kültür ve
dil birliği üzerinden bağımsızlık taleplerine gidecektir (Hechter, 1975, s. 9 –
10). Dolayısıyla buradan da ortaya ayrılıkçı milliyetçi hareket ortaya çıkmış
olacaktır.
John Breuilly milliyetçiliğe araçsalcı perspektiften bakmıştır. Breuilly (1993,
s. 14) milliyetçiliği bir siyaset biçimi olarak gördü. Düşünür modern çağın
doktrini olan liberalizmin herkesi kapsamadığı ve ortaya eşit olmayan gruplar çıkardığını belirtmektedir. Bu eşit olmayan gruplar da kendi kültürel
kimliklerini siyasal kimliğe dönüştürüyorlar. Breuilly`e göre, milliyetçilik
vatandaşlarla kültürel toplulukları uygulamada birleştirir ve harekete geçirir
(Breuilly, 1993, s. 19 – 20). Breully`nin görüşlerinden milliyetçiliğin araçsalcılığı ve kapsayıcılığı çıkartılabilir. Yine milliyetçiliğe araçsalcı perspektiften
bakan bir diğer düşünür Paul Brass`tır. Bu düşünüre göre, milliyetçilik elit
grupların kitleyi çıkarlarını yansıtacak şekilde belirli kültürel semboller
çerçevesinde birleştirerek kendilerinin belirlediği amaca ulaşmayı hedefleyen bir araçtır (Brass, 1991, s. 74 – 75).
Hobsbawm (2010, s. 23) hem milletleri hem de milliyetçiliği toplum
mühendisliğinin bir sonucu olarak görür. İnsanlar arasında birliği sağlamak
için gelenekler icat edilir ve bu gelenekler alışkanlık haline gelir. Geçmişle
bağı olan gelenekler kurulur. Geçmişe referans verdiği için bu gelenekler
süreklilik hissi yaratır. Gelenekler sayesinde insan topluluğu arasında birlik
oluşarak bu topluluk millete dönüşür (Hobsbawm, 2006, s. 12 – 13). Sonuç
olarak, Hobsbawm`a (2010, s. 23) göre, milliyetçiliğin kendisi milleti oluşturur. Milliyetçiliğin milleti oluşturduğu fikri Ernest Gellner`de de
görünüyor. Gellner`e göre, milliyetçilik modern sanayinin gereksinimiydi.
Gellner`in (1992, s. 93) tanımına göre, “milliyetçilik (ulusçuluk) aslında derinliğine içselleştirilmiş, her biri devlet tarafından korunan eğitime bağlı üst
kültürlere dayanan yeni biçim bir toplumsal örgütlenmenin sonucudur”.
Dolayısıyla buradan çıkarılacak sonuç milliyetçiliğin milleti yaratmakta
amacı ekonominin kültürle beslenmesi gerektiğidir.
Tüm bu teorilerden yapılacak olan milliyetçilik tanımı şöyle olabilir: mil-

180

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -2- Din-Tarih-Sosyoloji

liyetçilik belirli amaçlar doğrultusunda insan topluluğu içinde birliği
sağlayan bir olgudur. Önerilen tanımda geçen amaç kavramı siyasal,
ekonomik, kültürel veya sosyal alanlardaki amaçlara işaret etmektedir. Milliyetçiliğin milleti inşasından sonra her bir bireyin milletine aidiyet duygusu
gelişir. Bu aidiyet duygusu bireylerde milli kimlik duygusu geliştirir.
Milliyetçiliğin yukarıda ulus devlet açısından birleştirici özelliğine vurgu
yapıldı. Ancak bir ulus devlet için milliyetçilik aynı zamanda ayrıştırıcı bir
rol oynayabilir. Bu zaman ortaya yurttaşlığa dayalı ve etno – kültürel milliyetçilik ayrımı ortaya çıkmaktadır (Heywood, 2013, s. 173). Bu iki milliyetçilik türü aslında birbirini kapsayabilir. Şöyle ki, ulus devleti kuran bireyler
hem kurucu etno-kültürel kökene hem de yurttaşlığa sahip olabilir. Ancak,
bireylerin etno – kültürel kökeninin yurttaşlık kimliğinden farklı olabilir.
Andrew Heywood (2013, s. 173), yurttaşlığa dayalı milliyetçiliğin özelliklerini şöyle sıralamıştır: siyasi millet, kapsayıcı, evrenselci, eşit milletler, milli
egemenlik, gönüllülük esasına bağlı, vatandaşlığa dayalı, vatandaş sadakati,
kültürel çeşitlilik. Etno-kültürel milliyetçilik türünde ise yurttaşlığa dayalı
milliyetçilik özelliklerinin zıttıdır. Bunlar şöyledir: kültürel/tarihsel millet,
dışlayıcı, parçalayıcı, biricik milletler, mistik, milli ruh, organik, soya dayalı,
etnik sadakat, kültürel birlik. Milliyetçiliğin her iki örneğini Azerbaycan 1991
yılından sonraki dönemde tecrübe etmiştir. Azerbaycan`da etno–kültürel
milliyetçiliğin ayrıştırdığı süreç tecrübe edilmiş ve bu süreç kapsayıcı yurttaşlığa dayalı milliyetçilik yöntemiyle çözüme ulaştırmaya çalışılmıştır.
Azerbaycan Toplumunun “Müslüman” ve “Türk” Kimliği Tarihçesi
Azerbaycan`ın bulunduğu Güney Kafkasya bölgesi oldukça çatışmalı bir bölgeydi. Milat başlarında Azerbaycan coğrafi konum olarak güneyde Sâsânî
devleti, batıda Bizans İmparatorluğu kuzeyde de bir birilerinin yerini alan
Türk devletleri arasında kalmaktaydı (Süleymanlı, 2006, s. 27). Dolayısıyla
Azerbaycan`da yaşayan halklar da her üç kültürden etkilenmiştir. Arap işgallerinin başlangıcıyla Sâsânî devleti aradan kalktı ve bu defa da Azerbaycan Arap – Bizans – Hazar çatışma üçgeninin arasında kaldı. Hazarlılar Türk
kökenli bir etnik topluluktu. Süleymanlı`ya (2006, s. 27) göre, onların etkisi
sonucunda Azerbaycan`da erken Türkleşme süreci başlamıştır. Diğer taraftan
Arapların bu bölgeye yürüyüşü Azerbaycan`da İslam`ın yayılmasına sebep
olmuş, Bizans ise Aran`da (Azerbaycan`da bölge) Hıristiyanlığın sürmesine
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yol açmıştır. Dışarıdan gelen dini ve kültürel etkilerden önce burada
Zerdüştlük hakim bir dindi. Bizans`ın çöküşüyle Güney Kafkasya bölgesi
Hazar ve Arapların çatışma bölgesine dönüştü. Bu iki kültür Azerbaycan`da
Müslümanlığı ve Türklüğü oluşturmaya başladı. XI. Yüzyılda Selçukluların
Batıya yürüyüşü adı geçen iki kültür Azerbaycan`da pekişmiştir (Süleymanlı,
2006, s. 28).
Güney Kafkasya`da Selçuk ve Moğolistan çatışması döneminde Azerbaycan
Türk yurdu konumundaydı. Bölgenin sürekli çatışmalı hali, bir imparatorluktan başka bir imparatorluğun hakimiyeti altına girme durumları Azerbaycan Türklerinin bağımsız bir devlet oluşturmasına izin vermemiştir. 1230
yılında da Azerbaycan`ın en önemli kültür ve ticaret şehirleri olan Bakü,
Gence, Şirvan ve Berde gibi şehirleri Moğolların işgaline maruz kalmıştır.
Moğollar işgal ettikleri bölgelerde yıkıcı politika izlemekteydiler. Moğolların
yıkıcı işgali burada yaşayan Türklerin Anadolu`ya göç etmesine sebep oldu.
Anadolu`ya göç eden Türklerin yerine ise başka Türk toplumları ve Moğol
kabileleri yerleşti. Moğol işgali burada Farsçayı geri plana atarak, bürokratik
ve edebi dil olarak Türkçe ve Moğolcayı etkin hale getirdi (Süleymanlı, 2006,
s. 29).
Azerbaycan arazisinde Türklüğün ve Türk edebiyatının güçlenmesi dönemi
Karakoyunlu (1410 – 1467) ve Akkoyunlu (1467 – 1501) devletlerinin iktidarları döneminde gerçekleşmiştir. 1501 yılında Türk Safevi Hanedanı İsmail
Tebriz`i ele geçirerek burayı Safevi devletinin başkenti ilan etmiştir.
Akkoyunlularla Osmanlıların başlattığı savaş Safevi döneminde de aralıklarla yaklaşık 150 sene sürmüştür. Safevi devleti başına Şah Abbas geldikten
sonra devletin merkezi Acem Irak`a taşındı (Süleymanlı, 2006, s. 29). Süleymanlı`ya göre, bu dönemden sonra Safevi devletinde Farsçanın egemen dil
haline gelmesi Türk kimliğinin yok olması olarak yanlış değerlendirilmektedir. Safevi devletinde Türkçede yazılan yapıtlar Farsçayı geçecek sayıdadır.
Yine Süleymanlı`ya (2006, s. 30) göre, Türk kimliğinin yok olduğu değerlendirmesi Rus, Fars ve İngiliz çıkarlarına uyduğu ve Azerbaycan`ı Türklükten koparma amacı gütmektedir. Bu yüzden, Sovyet döneminde de
Azerbaycan ve İran`da yaşayan Türklerin aslında Türk olmadıkları, Moğol
sonrasında zorla Türkleştirilmiş eski İrani Azeriler oldukları fikri iddia
edilmekteydi (Süleymanlı, 2006, s. 31).

182

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -2- Din-Tarih-Sosyoloji

Safevi devletinin çöküşüyle Güney Kafkasya`da şimdiki Azerbaycan ve
Güney Azerbaycan topraklarında feodal tipli Türk hanlıkları yaranmıştır. Bu
hanlıklar sonrasında Rus ve İran işgaline maruz kalmıştır. İran`da kalan
Türkler Rus ve İngiliz destekli Pehlevilerin hakimiyeti altında Farslaştırılmaya başlatılmıştı (2006, s. 32). Rus Çarlığı hakimiyeti altında olan Türk
halkları ise, “Müslüman” kimliğiyle tanımlanmakta ve onlar Ruslaştırılmaya
çalışılmaktaydı. Müslümanların devlet yönetimine ve orduya alınması sınırlandırılmıştı (Süleymanlı, 2006, s. 36 – 37). Çarlık Rusya`sı Ruslaştırma politikasını sürdürürken aynı zamanda bunu yerel tarih ve edebiyatın
geliştirilmesiyle dengelemeye çalışmıştır. 1840 – 1850 yıllarda Kafkasya`ya
atanan Vali Vorontsov Azerbaycanlı yazarlar grubunu toplayarak tarihin
yazımı, yerel dilin, edebiyatın ve folklorun araştırılması için mali fon yaratmıştır. “Kafkas” dergisinde sık sık Azerbaycan şairlerinin şiirlerine yer verilmiştir. O dönem yükselme aşamasında olan Türkçülük düşüncesi de Çarlık
Rusya`sı tarafından ihmal edilmemiştir. Bu düşüncenin yaygınlaşmaması
için toplumun adı ve dili Türk sözü kullanmadan tanımlanmıştır. Bu dönem
toplumun adını Müslüman, Müslüman Tatarlar veya Rusya Müslümanları
olarak tanımlarken, dili Tatarca veya Tatar dili olarak tanımlanmaktaydı
(Rustamov, 2008, s. 111 – 112). Aslında bu tanımlama “öteki” üzerinden olan
bir tanımlamadır. Çünkü Azerbaycan`ın coğrafi olarak sınırlarında Hıristiyan
ülkelerinin bulunması, toplumun kendisini “Müslüman” olarak da tanımlamasına sebep olmuştur. Aynı şekilde, İran`da yaşayan Azerbaycanlı Türkler
kendilerini Türk olarak tanımlamaktalar, çünkü İran`da egemen etnik topluluk Farslardır (Rustamov, 2008, s. 124).
Azerbaycanlılık kimliğinin oluşum süreci daha önce görüldüğü üzere “Müslümanlık” ve bundan sonraki aşamada görüleceği gibi “Türklük” kimlikleri
üzerinden oluşmuştur. “Müslümanlık” ve “Türklük” kimlikleri bir birileri
ile çatışmamış, aksine aynı çizgide gelişmiştir.
Azerbaycan`da milliyetçilik hareketinin yükselmesine sebep, daha önce de
belirtildiği gibi, Çarlık Rusya`sının sömürgeci politikalarıydı. Yerli halkı
baskı ve tehditle kendi kültürlerinden koparmak, yerli halkın nüfus dengesini bozmak için oraya Rus ve Ermeni göçmenleri yerleştirmek, bölgenin
etnik yapısını değiştirmek gibi eylemler bu politikalara dahildi. Tüm bu politikalar aydınları harekete geçirmiş ve tarihte de “milli uyanış” olarak geçen
faaliyetlere başlanmıştır (Veliyev, 2005, s. 59 – 60).

183

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -2- Din-Tarih-Sosyoloji

19. Yüzyılın ilk yarısından başlayarak Azerbaycan aydınları İslam ve Batı
medeniyetlerinde etkilenmişler ama organize olamamışlardı. 19. Yüzyılın
sonlarına doğru ise ilk yarısına göre aydınlar daha organize olmuş şekildeydi. Bu dönem milli uyanış daha çok kültürel nitelikteydi. Aydınlar
eğitim ve basının anadilinde olması, dini idarelerin polis denetiminden kurtulması, Müslümanlar arasında eğitim ve yardım örgütlerinin oluşması,
Müslümanlara eşit seçim hakkı verilmesini talep etmekteydiler (Veliyev,
2005, s. 61- 62).
A. Ağaoğlu ve M. E. Resulzade gibi ulusal bilinci oluşturan düşünürler Şeyh
Cemalettin Afgani`den etkilenerek Pan – İslamcı görüşler benimsemişlerdi.
1918 yılında Azerbaycan Halk Cumhuriyeti yarandığında bu cumhuriyet
İslam cumhuriyeti olmamıştır. Aksine, Batı değerleri var olan İslam
kültürüne eklemlenmeye çalışılmıştır. Azerbaycan`ın kimlik oluşumunda
önemli düşünür gazeteci olan Hasan Bey Zerdabi Avrupa`nın parlamenter
sistemini idealize eden makaleler yazmaktaydı. “Molla Nasrettin” adlı
dergide şeklinde dinsel cehaletin toplumun gelişmesinde engel olduğu
karikatürler yayımlanmaktaydı (Rustamov, 2008, s. 127).
28 Mayıs 1918 yılında yaranan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti (AHC) döneminde din olgusu özel alana itilerek, eskisi gibi kapsayıcı kimlik değil, Azerbaycan kimliğini oluşturan öğelerden biri haline gelmiştir. AHC Ali Bey
Hüseynzade`nin “Türkleşmek, İslamlaşmak ve Batılılaşmak” görüşünü benimsemiştir (Rüstemov, 2014, s. 43).
Bazı görüşlere göre, Pan – Türkizm Pan – İslamizmin başarısızlığı yüzünden
doğmuştur. Bazı görüşlere göre ise, bu iki akım bir birileriyle çelişmemekte,
çünkü zaten çoğu Türkler aynı zamanda Müslümandılar (Dadaşov, 2007, s.
74 – 80). Türkçülüğün en önemli isimlerinden olan Ali Bey Hüseynzade`nin
düşüncesinde Azerbaycan toplumunun ilerlemesi için Müslüman kimliği korunmalıdır savı mevcuttur (Süleymanlı, 2006, s. 81).
Nesibli`nin (2001, s. 141) görüşüne göre, Azerbaycan`da Türkçülüğün yükselişi Pan-Slavizm`in yükselişiyle ilişkiliydi. Daha, önce de belirtildiği gibi
yine “öteki” üzerinden ideolojilerin ve kimliklerin inşası devam ediyordu.
Türkçülüğün yükselişi Hasan Bey Zardabi`nin “Ekinçi” gazetesiyle yayınlanan makalelerle, İsmail Bey Gaspiralı`nın Rusya Türklerini birleştirmek
adına öne sürdüğü “dilde, fikirde, işte birlik” sloganıyla “Biz kimiz?” soru-
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ları sorulmaya başlamıştır (Nesibli, 2001, s. 141). Türkçülüğün yayılmasına
nedenler olarak bir yandan Rus – Japon savaşından Rusya`nın yenilgiyle
çıkarak otoritenin zayıflaması, diğer yandan Güney Kafkasya`da Ermeni –
Türk çatışmaları gösterilebilir.
1905 yılından Azerbaycan için milli diriliş dönemine girmişti. Bu dönem
“ümmetçilikten milliyetçiliğe geçiş” dönemi olarak adlandırılabilir (Nesibli,
2001, s. 141). M. E. Resulzade`nin “Dirilik” dergisindeki bir yazısında o
dönem insanlara kim oldukları sorulduğunda Müslüman yanıtı verilir. Ama
bu soru Ruslara sorulduğunda onlar Hıristiyan yanıtı vermezdi. Böyle bir
yanıtın verilmesi karşı tarafın gülmesiyle sonuçlanırdı. Resulzade, Rusya
Türkleri arasında ümmet ve millet kavramlarının ayrılmamasının milletleşme sürecinde sorunun kaynağı olarak görmekteydi (Rustamov, 2008, s.
133). 1908 yılında Türkçülük düşüncesini yaymak için Türk Derneği kurulmuş ve buraya Rusyalı Türkler çalışmak için davet edilmiştir (Rustamov,
2008, s. 132). Resulzade`nin önderlik ettiği Musavat Partisi 1917`de kabul
edilen programında din unsurunun bir milleti oluşturmada yetersiz kaldığı
ve bir milleti oluşturmak için dil, gelenek ve edebiyat birliği olması gerektiği
yazılmıştı. Buradan yola çıkarak Türklerin bir millet olduğu sonucuna varmıştır (Nesibli, 2001, s. 142).
1918 yılında yine Resulzade`nin önderliği altında yaranan Azerbaycan Halk
Cumhuriyetinde Türkçülük devlet siyasetini oluşturan unsurlardan oldu.
Hatta Türkiye`den önce Türk sözü etnonim gibi resmileşti ve bu millete
Türklük bilincini aşılamak için milli eğitim politikaları oluşturuldu. Ama bu
süreç sadece 23 ay sürdü, Rusya yeniden Kuzey Azerbaycan`ı komünist ideoloji altında işgal etti. 1925 yılında Resulzade, Rusya idaresinde Müslümanlara artık Türk denilmesi, hatta Azerbaycan adının kabul edilmesi AHC`nin
sayesinde olduğu ifadesine yer vermiştir (Nesibli, 2001, s. 143).
Azerbaycan`da yaşayan toplumun önce Müslüman sonra Türk kimlik algılayışından sonra Azerbaycanlı kimlik algılayışı dönemi başlamıştı. Aslında,
Azerbaycanlı kimliği Müslüman ve Türklük kimliklerinden “beslenerek” ortaya çıkmıştır. Bu iki kimliğin Azerbaycanlı kimliğinin bileşeni olarak değerlendirmek mümkün olabilmektedir.
Sovyetlerin Azerbaycan`ı işgal etmesiyle sosyalist ideoloji açısından Müslüman ve Türk kimliklerinin var olması mümkün değildi. Bu dönem daha çok
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Azerbaycanlı kimliği üzerinden duruldu. Ama aynı zamanda Türk kültürüne
ait olan Nevruz bayramını kutlayarak ve Dede Korkut destanını okutturarak
bu Azerbaycanlı kimliği altında Türklük unsurları devam etmekteydi. Azerbaycancılık fikri Azerbaycan Dili, Azerbaycanlı ve Azerbaycan milleti olarak
tanımlanmaktadır. Bu fikrin kökeni M. F. Ahundov, H. Zardabi`nin
düşüncelerine kadar inebilmektedir. 1890 yılında Keşkül gazetesinde çıkan
Azerbaycan milleti olarak adlandırılan makaleye 1891 yılında Muhammet
Ağa Şahtatlı “Transkafkasya Müslümanları Nasıl Adlandırılmalı?” adlı
makalesinde bu Müslümanların Azerbaycanlı, dillerinin Azerbaycan dili
olarak adlandırılması gerektiği yazılmıştır (Süleymanlı, 2006, s. 108). Ama
bunun aynı zamanda Çarlık Rusya`sının bir politikası olduğu değerlendirilebilir mi? sorusu ortaya çıkmaktadır. Çünkü o dönem Çarlık Rusya`sı
yöneticileri Türklerin her lehçesini araştırıyordu. Bu Türk lehçelerinin bir
birine yakınlığının farkına vararak Çarlık Rusya`sı Türk toplumlarının birleşmesini engellemek için bir birilerinden kelime almalarını dahi engellemeye çalışmaktaydı (Süleymanlı, 2006, s. 108). Her bir lehçe üzerinden farklı
kimlikler oluşturulmaya çalışılmaktaydı.
Sovyet Döneminde Azerbaycan`da Oluşan “Azerbaycanlı” Kimliği
Sovyet Devleti kurulduğunda ilk başta Türk kimliğine dokunulmamıştı.
Hatta 1925 – 1928 yılları arasında Latin Alfabesine geçilmişti. 1926 yılına
kadar Azerbaycan Devletinin resmi dili Türk dili, Azerbaycan arazisinde
yaşayanlara Azerbaycan Türkleri deniliyordu. 1918 – 1936 yıllarındaki bütün
belgelerde milletin adı Türk olarak geçmekteydi. Ancak Stalin politikalarıyla
birlikte 1936 yılından sonra bu değişmeye başladı ve Azerbaycan Türklerine
millet olarak Azerbaycan milleti, dillerini ise Azerbaycan dili olarak tanımlamaya başladılar. Sovyet yönetiminin amacı Azerbaycan`da Türk izlerini
kaybettirmekti (Veliyev, 2005, s. 210). Sovyet yönetiminin Azerbaycan`da
Latin alfabe uygulama politikası Türkiye`nin Latin alfabeye geçmesiyle sonlandırıldı. 1939 – 1940 yıllarında Latin alfabesinden Kiril Alfabesine geçit
politikası gerçekleştirilmişti. Latin alfabesinin Batı burjuva kültürünün bir
öğesi olduğu ve bununla burjuva kültürünün yerleşeceği bahanesi ileri
sürülerek Kiril Alfabesi kabul edildi (Yakar, 2018, s. 315). Yine Sovyet yönetiminin amacı Türk halklarını birbirinden uzaklaştırmaktı (Veliyev, 2005, s.
210).
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Azerbaycan`ın milli kimliğine zarar veren olaylardan biri Azerbaycan`ın aydınlarının tasfiye edilmesiydi. 1937 – 1938 yıllarında Azerbaycan`dan 120 bin
civarında insan “burjuva” bahanesiyle tasfiye edildi. Bunların yarısından
çoğu aydınlardı. 1926 yılında Azerbaycan nüfusu 2,6 milyon olduğu göz
önünde bulundurulursa tasfiye edilen insan sayısı bunun karşısında önemli
bir rakamdır (Veliyev, 2005, s. 211). Görüldüğü üzere, Sovyetlerin politikası
Azerbaycan`ı Türk kökeninden diğer Türk halklarından uzaklaştırmaya,
Türklük bilincini tahrip etmeye yönelikti. Sovyet hükümeti Sovyetler Birliğinde olan tüm cumhuriyetlerde ikili kimlik politikasını amaçlıyordu.
Öncelikle tek ülkeye ve tek ideolojiye dayalı Sovyet üst kimliği, sonrasında
cumhuriyetlerin kendi sınırları içerisindeki coğrafi kimlikleri. Azerbaycan
özelinde gösterilecek olursa, burada herkes öncelikle Sovyet vatandaşı, sonra
ise Azerbaycanlıydı.
1985 yılında Mikhail Gorbachov ekonomik ve siyasal alanda “perestroyka”
(yeniden yapılanma) ve “glasnost” (açıklık) politikalarını öne sürdü. Glasnost politikasının uygulanması eski baskının ve sansürün azaltılmasına
sebep olmuştur. Sovyetlerde farklı etnik kökenlere sahip olanlara yönelik fırsat eşitsizliği, genel olarak ekonomik eşitsizlik buradaki halkların milliyetçilik duygularını körüklemeye sebep olmuştur. Milliyetçiliğin yükselişi
Azerbaycan`dan da yan geçmemiştir (Süleymanlı, 2006, s. 243 – 244).
Glasnost politikası sayesinde milletler kendi dilini, kültürünü ve dinini
açıkça savunabilecek bir fırsat bulmuştur. 1988 yılında Vatan Cemiyeti Odlar
Yurdu adlı yayın organı kurmuş ve burada Çarlık Rusya`sında generalliğe
yükselmiş Azerbaycan Türkleri hakkında ve resmî ideolojinin yok saydığı
Ali Merdan Topçubaşi ve Ahmet Ağaoğlu, Leninizm`in düşmanı olarak ilan
edilen Mehmet Emin Resulzade hakkında olumlu yazılar çıkmaya
başlamıştır (Süleymanlı, 2006, s. 247 – 248). Vatan Cemiyetinin yayın dergisi
örnek olarak sunulmuştur. Çünkü bundan başka birçok yayın organı mevcut
olmuştur. Böylece bastırılmış Türklük bilinci yeniden onarılmaya başlamıştır.
Bazı yazarlar açık biçimde Azerbaycan Türklerine Azerbaycanlı adı Stalin
tarafından konularak milli adın unutturulduğu ifade ediyorlardı.
1988 yılının ikinci yarısından itibaren Azerbaycan`da aktif şekilde ayaklanmalar başladı. Bu ayaklanmaları örgütleyen Azerbaycan Halk Cephesi`ydi.
Bu dönem birçok Azerbaycanlı, Rus soyadı olan (- ov, -ova, - ski) sonluklarını
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–li, - lı, - lü, - oğlu olarak değiştirdi. Böylelikle Türk kimliğine eğilim artmaya
başlamıştı (Shaffer, 2008, s. 152).
1989 yılında alfabe değişimi yeniden gündeme dahil oldu. Bir taraftan alfabeyi Arapça olarak değişmeyi talep edenler vardıysa, diğer taraftan çoğunluk Latin alfabesine geçişi savunmaktaydı. Yeni Müsavat Partisi
Azerbaycanlıların kimliğinin resmi olarak Türk olduklarını seslendirmekteydi. Uzun zaman Türk kimliğini vurgulayan Ebülfez Elçibey 1992 yılında
cumhurbaşkanı seçilmiş ve Türk kimliğini ve Türkiye Cumhuriyeti ile yakın
ilişkileri savunmuştur. Türkiye`yi Batı`ya açılan bir kapı olarak değerlendirmiştir. Azerbaycan Halk Cephesi aktivistleri de Azerbaycanlı kimliğinin hem Türk hem de laik unsurları içerisinde barındırdığını ifade
ediyordu (Shaffer, 2008, s. 153 - 154). Ebülfez Elçibey`in iktidara gelmesinden
önce önemli siyasal gelişmeleri belirtmek gerekir.
Azerbaycan Komünist Parti Genel Sekreteri A. Vezirov 20 Ocak 1990 yılında
Sovyet ordusunun Bakü`de gerçekleştirdiği katliamdan sonra görevden alınmıştır. 18 Mayıs 1990 yılında Azerbaycan Yüksek Sovyeti tarafından A. Mutallibov devlet başkanlığına seçilmişti. Mutalibov döneminde Dağlık
Karabağ savaşının sürmesi, Azerbaycan – Ermenistan çatışması, Elçibey Mutallibov hükümetine karşı milliyetçi hareket oluşturmaya çalışmaktaydı. Ermeni milliyetçiliği karşısında Türk milliyetçiliğinin oluşması zorunlu bir hal
almaktaydı. Böylelikle Ermeni milliyetçiliği ve Ermenileri destekleyen Rusya
Azerbaycan`da Türk milliyetçiliğini körükleyen unsur haline gelmiştir. 26
Şubat 1992 yılında Ermeni ve Rus askerleri tarafından Hocalı soykırımı sonucunda da milliyetçiliğin konumu yükselmiş ve A. Mutallibov`un da istifası
ile sonuçlanmıştı (Shaffer, 2008, s. 164 - 165). Yukarıda belirtildiği gibi
Elçibey`in hakimiyete gelmesi sonucunda Türkçülük resmi söylem haline
gelmiştir.
Rustamov`a göre, Elçibey hakimiyetinin Türkçülük ideolojisi iç ve dış
Türkçülük olarak gösterilebilmektedir. Öncelikle, iç siyasette Azerbaycan
tarih yazımında Azerbaycanlıların Türk kökenli olduğu tezi doğrulanarak
yazılır. 22 Aralık 1992 yılında daha önce devlet dili Azerbaycan dili olarak
gösterilen anayasada devlet dili Türk dili olarak değiştirilmiştir. Türk
kökenlilik, Türk dili ve başka Türk simgeleri vurgulandıkça Azerbaycan`da
yaşayan diğer etnik kökenli halkları rahatsız etmeye başladı (Rustamov, 2008,
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s. 166, 168). Dış politikada Türkçü vurgu Rusya ve İran`la siyasi ilişkileri gergin noktaya taşımaktaydı. Pan – Türkist bakış açısına sahip olmadığını belirten Elçibey`in aşırı Türkçü yaklaşımı Türkiye`de de bölgesel istikrar
açısından tehdit olarak görüldü. Çünkü Elçibey İran ve Rusya`ya yönelik
sert söylemlerde bulunmaktaydı. Bu da bölgeyi istikrarsızlığa götürebilmekteydi (Cornell, 1999, p. 67). Elçibey`in Türkçülük söylemi dış faktörler tarafından da motive edilmekteydi. Türkiye ve ABD Türkçü söylemleri teşvik
etmekteydi. “Adriyatik’ten Çin Seddi’ne Kadar” tezi o dönem popüler tezlerdendi. Bunun yanı sıra “21. Asır Türk Çağı Olacak” sloganı da sık sık
kullanılmaktaydı (Gömeç, 2007, s. 115). Elçibey`in Türkçülüğe yönelme sebeplerinden bir diğeri Türkiye`nin Batı`ya yakın olmasıdır. Sovyetler
dağıldıktan sonra Rusya`nın Dağlık Karabağ meselesinde Ermenistan`a
yardımda bulunması, 20 Ocak 1990 yılında Bakü`de gerçekleşen protestoları
askeri güçlerle bastırması Azerbaycan`ı ona yakınlaştıramazdı (İsmayılzade,
2005, p. 2 – 3). İran`da yaşayan 25 milyondan fazla Azerbaycan Türkünün
taciz edilmesi ve onların haklarının ihlal edilmesi sebebinden İran Elçibey
tarafından müttefik olarak görülmezdi (İsmayılzade, 2005, p. 2). Bunun yanı
sıra, İran da Ermenistan`a destek olan ülkelerdendi. Bu yüzden, yeni bağımsızlığını elde eden ülke için en makulü Türkiye ile yakınlaşması gerektiği
düşüncesiydi.
Bundan sonraki bölümde Türkçülüğün getirdiği sorunların nelere yol açtığı
ve nasıl çözümlendiği ele alınacaktır.
Kapsayıcı Milliyetçilik Olarak “Azerbaycancılık” Kimliğinin Yaranmasına
Sebep Olan Koşullar
Daha önce belirtildiği gibi Ebülfez Elçibey`in iktidara gelmesiyle Türklük
söylemleri yükselişe geçti. 1992 yılında Azerbaycan`ın resmi dilinin Türk dili
olarak adlandırılması Azerbaycan`da yaşayan farklı etnik kökenli halkların
itirazına sebep oldu. Örneğin, 24 Ocak 1993 yılında Lezgi Demokratik Partisi
tarafından yapılan kongreye neredeyse Azerbaycan`ın tüm etnik gruplarının
temsilcileri katılmıştı. Burada, resmi dilin tanımlanmasına itiraz edilmiş ve
iktidarın milletlere yönelik politikası eleştirilmiştir. Ayrıca Türkçülüğün
yanında Talışçılığın, Lezgiciliğin ve diğer etnik grupların resmi düzeyde temsil edilmesi talep edilmişti (Rustamov, 2008, s. 167). Azerbaycan Halk Cephesinin yayın organı olan Azatlık dergisinde “Ey Türk, titre ve kendine dön!
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Sen kendine döndüğünde çok büyük olursun” tezine karşıt Lezgiler kongrede “Ey Lezgi, sen de kendine dönersen büyük olursun” tezini öne sürmüşler (Süleymanlı, 2006, s. 302).
Türkçülük söylemlerinin yükselişi ardından başka etnisitelerin kendilerinin
farkına varıp yükselmesi durumu diyalektik yasa çerçevesinde de değerlendirilebilir. Tez – antitez – sentez olarak çalışan diyalektik yasa
çerçevesinde Türkçülük bir “tez”, onun karşısında doğan Lezgicilik bir “antitez”dir. Sonrasında görüleceği üzere bu çatışmaların çözümü veya diyalektiğin “sentezi” Azerbaycancılıktır.
Azerbaycanlı tarihçi Yakup Mahmudov Elçibey ve diğer yöneticilerin
Türkçülüğü ırkçılık düzeyine indirdiklerini ve Azerbaycan`da yaşayan diğer
etnik gruplarının temsilcilerini “küstürdüklerini” ifade etmişti. Kürt, Lezgi,
Talış, Tat ve Avar halklarında Türkçülüğe karşı nefret uyandırdıklarını da
ilave etmişti (Rustamov, 2008, s. 167).
Belirtmek gerekir ki, Azerbaycan arazisinde çok sayıda etnik azınlık mevcuttur. Azerbaycan nüfusunun %90`nı Azerbaycanlılar teşkil etmektedir.
Azerbaycan`da Azerbaycanlılarla yanı sıra 30 farklı tanımda etnik grup yaşamaktadır. Onlar Altay ailesinin Türk koluna ait Azerbaycanlılar, Tatarlar ve
Ahıska Türkleri, Hint-Avrupa dil grubuna dahil Tatlar, Talışlar, Yahudiler ve
Kürtler, Kafkasya kökenli Udiler, Lezgiler, Avarlar, Saxurlar, Buduqlular, İngiloylar, Grızlar, Hınalıklar ve Slav dil grubundan olan Ruslar, Malakanlar,
Ukraynalılardır (Guliyeva, 2012, s. 3).
Cumhurbaşkanlığı altında faaliyet gösteren “Çok kültürlülük” resmi
sitesinin verilerine göre, 2009 nüfus sayımında Ruslar 119 bin, Talışlar 112
bin, Tatlar 25.2 bin, Kürtler 6.3 bin, Yahudiler 9.1 min, Lezgiler 180.3 bin, Saxurlar 12.3 bin, Avarlar 49. 8 bin, Udiler 3.8 bin, Hınalıklar 2.2 bin, Buduglar
15 bin, Grızlar 4.4 bin, Ahıska Türkler 38 bin, İngiloylar 9.9 bin, Tatarlar 25.2
bin, Ukraynalılar 21.5 bin, 1999 nüfus kaydına göre de Ermeniler 120.7 bin
teşkil etmekteydiler (Etnik Rәnqarәnglik, tarih yok).
Görüldüğü üzere, bu kadar çeşitliliğin olduğu yerde Türkçülüğün sürekli
vurgulanması bu etnik grupları huzursuz edebilirdi. Ana dilinin Türk dili
olarak tanımlanmasından önce Elçibey 16 Eylül 1992 yılında etnik grupların
çıkarları doğrultusunda cumhurbaşkanlığı fermanı imzaladı. Bu ferman
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Azerbaycan Cumhuriyetinde yaşayan milli azınlık, az saylı halkları ve etnik
gruplarının hak ve özgürlüklerini koruması, dil ve kültürlerini geliştirmek
için devlet desteğinin sağlanması hakkındaydı. Bu fermanla azınlıklar hiçbir
ayrımcılığa maruz kalmamalıydı. Kendi dillerinde eğitim alma ve radyo –
televizyon yayın hakkına sahip olmuşlardı (Elçibey, 1992).
Elçibey`in Türkçü söylemi onu bölgedeki İran ve Rusya`dan uzaklaştırmakla
onların sıfatında düşman da edinmiştir. Bu devletler Azerbaycan`ın iç işlerine karışarak burada yaşayan etnik grupların ayrılmasını ve iktidar için farklı
grupların mücadelesini teşvik etmekteydi (Hәsәnov, 2005, s. 184).
Bu iktidar mücadelelerinden biri eski Dağlık Karabağ komutanlarından biri
olan Süret Hüseyinov`un mücadelesidir. Azerbaycan`ın ikinci en büyük
şehrinde (Gence) iktidarı ele geçiren Süret Hüseyinov`un iktidara karşı ayaklanması 4 Haziran 1993 yılında gerçekleşmişti (Şimşir, 2011, s. 558). Süret
Hüseyinov Dağlık Karabağ şehirlerinin birer birer Ermenistan`ın işgaline
maruz kalması ve onları kurtarmakta başarısızlığın sorumluluklarını
Cumhurbaşkanı Elçibey, Başbakan Penah Hüseyinov ve yönetim kadrosunda
görmekte ve iktidarın değişmesini talep etmekteydi (Şimşir, 2011, s. 560).
Süret Hüseyinov Gence`ye Sovyet bayrakları asmış ve kendisinin Rusya yanlısı olduğunu belli etmekteydi. Karabağ yenilgisinin sorumluları olarak
görülen Savunma Bakanı Rahim Gaziyev ve Gence Kolordu Komutanı Süret
Hüseyinov`un görevden alınmışlardı. Azerbaycan Halk Cephesi liderliğine
Elçibey`in hemşerisinin getirilmesini ve bu ismin de Gaziyev`le Hüseyinov`u
görevden alması, Elçibey`in yönetime sürekli kendi hemşerilerini getirmesi
söylemi adı altında suçlanmasına sebep olmuş ve isyancıların yeni bahanesi
haline getirilmişti (Şimşir, 2011, s. 562).
Süret Hüseyinov Elçibey`den 24 saat içinde iktidarın devredilmesini talep
etmiş, aksi taktirde başkente yürüyüşünü devam edeceği ve başkenti ele
geçireceğini tehditle beyan etmiştir. Hatta Elçibey`i ölümle tehdit etmişti.
Elçibey de Bakü`yü terk ederek Nahcivan’a gitmiştir (Şimşir, 2011, s. 564).
Bundan sonra tüm çabalarına rağmen iktidara yeniden gelememiştir.
Gence isyanının üstünden iki ay geçtikten sonra etnik zeminde bir isyan ortaya çıkmıştır. 1993 Ağustos ayında Azerbaycan`ın güneyde İran`la sınırında
bulunan Talışların yoğun yaşadığı bölgede Lenkeran bölgesinde Albay Ali
İkram Himmetov Bakü yönetiminden farklı bir yönetim kurmayı hede-

191

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -2- Din-Tarih-Sosyoloji

flemiştir. O, Lenkeran, Lerik, Celilabad, Bilesuvar, Masallı, Yardımlı ve Astara
şehirlerini birleştirerek “Talış – Mugan Cumhuriyeti” (veya Lenkeran –
Mugan) kurduğunu ilan etti. Albay Himmetov eski devlet başkanı Ayaz Muttalibov`u Bakü`ye çağrılmasını ve kendisine görev verilmesini talep etmiştir.
Ayaz Muttalibov Rusya yanlılığıyla bilinen bir devlet başkanıydı. Görülen o
ki, bu isyanın da körüklenmesinde Rusya`nın payı olabilmektedir. Çünkü o
dönem H. Aliyev`in de Türkiye`yle yine yakın politika geliştirmesi
Moskova`yı hoşnut etmemişti. Moskova`ya daha yakın isim olan Mutallibov`un iktidara getirilmesi planlanmaktaydı. Azerbaycan ve yabancı şirketlerin arasında petrol projeleri üzerinde çalışma döneminde H. Aliyev`in S.
Demirel`e petrol boru hatlarının Türkiye`den geçeceği sözünü verdiği gün
Albay Himmetov Talış – Mugan Cumhuriyeti ilan etmekteydi. Bu da bir
tesadüf olarak değerlendirilemezdir. Lenkeran`da ayaklanmalar devam ederken, Ermeniler de Dağlık Karabağ`ın İran sınırına yakın Füzuli ve Cebrayıl
şehirlerini kolaylıkla işgal etmeye fırsat yakaladılar (Şimşir, 2011, s. 649- 650).
Bu dönemde siyasi olaylar bununla bitmemiş, Azerbaycan`ın kuzey-doğu
bölgelerinde yukarıda bahsedildiği Lezgilerin de bağımsız bir devlet
yaratma çabası ortaya çıkmıştır. Kuzey Kafkasya bölgesinde bulunan Azerbaycan`ın da kuzey sınırında bulunan Dağıstan`da 1989 yılında “Sadval”
(“Birlik”) adlı Lezgilerin birliğini sağlamasını amaçlayan sonradan terör
olaylarını gerçekleştiren örgüt kurulmuştur. Bu örgüt Rusya`da uluslararası
örgüt olarak kayıttan geçmişti. Örgüt kurulmadan önce Lezgiler Sovyetler
Birliği Merkezi yönetimine Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
içerisinde Lezgilere özerklik talep etmiştir. Buna alternatif olarak da Azerbaycan`da Lezgilerin bulunduğu bölgeleri Dağıstan SSC`sine verilmesi veya
Dağıstan ve Azerbaycan`da yaşayan Lezgilerin bölgelerini birleştirerek
Lezgistan SSC`si yaratılması taleplerinde bulunmuşlar (Abdurahimov,1995,
s. 408). Lezgistan devleti yaratmaya çalışan Timur Aytberov Dağıstan halklarının Lezgilerle birleşerek Azerbaycan devletine karşı çıkmaya çağırmıştır
(Seyidov, 2010, s. 148). Lezgi milliyetçileri Ermeni milliyetçilerden destek buluyor, Erivan’da sık sık Azerbaycan`a karşı ve nefret dolu söylemlerde bulunarak Lezgi halkını ayrılmaya çağırıyordu. Lezgi Milli Harekâtı yöneticileri
Lezgi dilli halkların tarihini 1200 yıl öncesine Kafkasya Albania’sına
dayandırmış, Lezgileri Kafkasya Albania’sının “hukuki varisleri” olarak adlandırmıştır. İlaveten Lezgilerin Ermenistan`ın en kadim dostları olduğunu
vurgulamıştır (Seyidov, 2010, s. 149). Böylece ayrılıkçı güçlerin bir birilerini
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destekledikleri de görülmüş oldu.
Lezgistan birliği kurmaya amaçlayan “Sadval” örgütü Bakü Metro istasyonunda 1994 yılında terör olayı gerçekleştirmiş ve sonucunda da 19 kişi
ölmüş 49 da ağır şekilde yaralanmıştır (Bakı Metrosunda Terror Tarixçәsi,
2010).
Batı devletleri Yugoslavya`yı 6 devlete parçalayarak Rusya`nın bölgede
pozisyonunu zayıflatmayı başarmıştır. Aynı stratejiyi Rusya`nın Azerbaycan`a yönelttiği görüşü mevcuttur. Rusya`nın “Lezgistan”, “Talışistan”,
“Avaristan” ve “Artsax” (Dağlık Karabağ) bölgelerini ayırıcı projesi bu
kanaati oluşturmaktadır (Börüsoy, 2010).
Burada milliyetçilik farklı amaçlara ulaşmak adına kullanılan bir araç olarak
görülmektedir. John Breully`nin milliyetçiliği “halkı harekete geçirebilecek
ve toplumsal grupların farklı amaçlarına ulaşabilme, modern devlette iktidarı ele geçirme ve koruma eylemlerini meşru kılabilmek” (aktaran Smith,
2013, s. 83) olarak tanımlaması yukarıdaki durumu özetlemektedir.
Dolayısıyla bu tanıma istinaden, yukarıdaki örneklerden görüldüğü üzere,
Talış veya Lezgi milliyetçiliği Azerbaycan`ı parçalamak adına kullanılmış bir
araçtır. Yani Heywood`un milliyetçiliği etno – kültürel ve yurttaşlığa dayalı
milliyetçilik olarak ayrımında yukarıda bahsedilen milliyetçilik hareketi etno
– kültürel kategorisine dahildir.
“Bölücülüğe” Karşı “Kapsayıcılık”
Mademki bu bölücü milliyetçiliklerin ortaya çıkma sebeplerinden biri
Elçibey`in Türkçülük vurgusudur, Haydar Aliyev iktidarı döneminde nasıl
bir çözüm yolu bulunduğu ilerleyen satırlarda görülecektir. Bir önceki
bölümde bahsedilen Azerbaycan`daki milliyetçiliklerin tez ve antitezin sentezine “Azerbaycancılık” ideolojisiyle ulaşılmıştır.
Çözüm yolu yukarıda belirtildiği gibi kökleri H. B. Zardabi, M. F. Ahundov
ve Keşkül gazetesine dayanan ve sonradan da SSCB döneminde hâkim kimlik olan Azerbaycancılık düşüncesiydi. Dilci alim olan Nizamettin Şemsizade
Azerbaycancılık ideolojisinin tüm Azerbaycan halkının ideolojisi olarak
değerlendirmiştir. Vatancılık, Türkçülük ve İslamcılık onun bileşen
öğeleriydi. Azerbaycancılığın içerisine vatan bileşeni daha ön plandadır.
Çünkü tarihte yazarlar hep vatana hasret, vatanın güzelliği hakkında şiir
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yazmıştılar. Hatta Azerbaycan Milli marşında da “Azerbaycan, ey kahraman
evladın şanlı Vatanı” olarak geçmiştir. Türkçülük ise millet duygusunu ortaya çıkararak, vatan duygusunu geri plana attığı içi eleştirilmiştir. Vatan
sevgisi geri plana atıldığı için insanlar milli fikir etrafında birleşemiyor ve
vatan da parçalanmak üzere olduğu görüşü mevcuttur. Bu açıdan bakılacak
olursa, Azerbaycancılığın milli bilinçle milli devletçilik bilincinin birleştirmesi, üniter, laik ve demokratik ilkelerin güçlenmesine hizmet eden
Azerbaycancılık düşüncesi aynı zamanda devlet ideolojisi olarak değerlendirilmektedir (Süleymanlı, 2006, s. 316 – 317).
Azerbaycancılık kavramı vatana vurgu yaptığı için Azerbaycan`da yaşayan
herkesi Azerbaycanlı olarak tanımlamaktadır. Hem Azerbaycan Türklerini
hem tüm etnik azınlıklar hem de Azerbaycan sınırları dışında yaşayan 40
milyondan fazla Azerbaycan Türkleri bu kavram içine alınmaktadır (Aliyev,
2009, s. 423). Haydar Aliyev`in iktidara gelmesinden ve yeni Anayasanın
kabulü dönemi Azerbaycan`da kullanılan dilin ve milletin nasıl adlandırılacağı soruları ortaya çıkmaya başlamıştır.
Yukarıda belirtildiği gibi Azerbaycan nüfusunun %90 Azerbaycan
Türkü`dür. Ancak, 1987 yılından beri “biz Türk`üz bize, Azerbaycanlı adını
Stalin verdi” görüşü mevcuttu (Süleymanlı, 2006, s. 308). Türkçülük ideolojisinin bölücülüğe sebep olduğu da görüldükten sonra yine millet tanımlama
soruları ortaya çıktı. H. Aliyev milletin adını tanımlamayı dilin adını tanımlamaktan geçtiğini belirtmekteydi. Dilin adı için “Azerbaycan Dili”, “Türk
Dili”, “Azerbaycan Türkçesi”, “Azerbaycan Türk Dili” alternatifleri sunulmuştur. Görüşmelerin sonunda “Azerbaycan Dili” adlandırılması seçilmiştir.
Azerbaycan Dili`ni seçenler Azerbaycan Dilinin zaten Türk dil grubuna dahil
olduğunu ve Azerbaycan Dili tanımlamasının Sovyetlerden beri yapıldığına
göre, insanların bilincinde yerleştiğini savunmaktaydılar. Türk Dili seçildiği
halde Azerbaycanlılar kendi özgünlüğünü kaybedecek görüşü mevcuttu.
Dolayısıyla 12 Kasım 1995 yılında Referandum yolu ile kabul edilen
Anayasanın 21. Maddesinde Azerbaycan`ın devlet dilinin adı “Azerbaycan
Dili” olarak kabul edildi (Süleymanlı, 2006, s. 304 – 306). Milletin adını da
belirlemek adına 1995 yılında halkın fikrini öğrenmek için bir araştırma
yapıldı. Araştırma sonucunda katılımcıların %73,6`sının kendisini “Azerbaycanlı”, %11,7`si “Müslüman”, %8,9`u “Türk” olarak tanımladığı belli oldu
(Süleymanlı, 2006, s. 312). Bunun sonucunda millet adı da Azerbaycanlı
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olarak belirlendi.
Belirtmek gerekir ki, Batı basını Azerbaycanlılar hakkında yazarken “Azeri”
kavramını kullanmaktadır. Ama bu kavram resmi değildir ve bunu Azerbaycanlılar kendi aralarında sık kullanmamaktalar (Cornell, 2011, s. 259). Azerilik tezi kendisi Azerbaycan Türkü olan İranlı bilim insanı siyasi amaçla öne
sürülmüştür. 1921 yılında Tahran’da yayınladığı Azeriya Zeban-e Bastane
Azerbaycan (Azerbaycan’ın Eski Dili Azerice) adlı eserinde Azerbaycanlıların Türk olmayıp İran`da Aryan ırka mensup olan Azeri etnik grubundan
oldukları ve Selçukluların İran`a geldikten sonra onları Türkleştirdiği tezini
savunmuştur. Diğer taraftan, Azeri kavramının Fuat Köprülü tarafından
1920`li yıllarda Batı Türkistan edebiyat dairesi (Çağatay Türkçesi ) ve Osmanlı edebiyat dairesi dışında kalan kısmını Azeri olarak kavramsallaştırmıştı. Dolayısıyla Azeri kavramıyla Fars kökenli etnik grubu nitelendirmek
doğru olmayabilmektedir (Paşa, 2012, s. 109 - 110).
Azerbaycancılık ideolojisi altına yalnız kimlik tanımlama dahil değildir. Aynı
zamanda vatanı sevmek, bunu eylemle kanıtlamak; Azerbaycan halkının
ahlakına ve kültürüne saygı duymak, onlara uymak ve onları korumak;
anadiline (Azerbaycan dili) saygı duymak ve onu doğru kullanmak; topluma
ve tüm insanlara karşı hümanist olmak; hukuk devletinin normlarını uygulamada yardımcı olmak; bağımsız devlet geleneğini sürdürmek gibi ilkeler
Azerbaycancılık ideolojisi kapsamına girmektedir (Yusifov, 2003, s.16). Buradan görüldüğü üzere, Azerbaycancılık ideolojisi yurttaşlığa dayalı milliyetçilikte olduğu gibi bireyin vatana karşı sevgisi, vatana, topluma, kültüre
karşı ödevleri vurgulanıyor. En önemli özelliği ise bu vatanda yaşayan veya
Azerbaycan`ı vatan olarak gören bireyleri birleştirmek ve herkesi kapsamaktır. Dolayısıyla çatışmaları çözmek için görülen diyalektik yöntemin sentezi
Azerbaycancılığın kapsayıcılığıyla gerçekleştirilmiştir.
“Azerbaycancılığın” Etrafında Dönen Tartışmalar
Azerbaycancılık kimliği eskiden Azerbaycan toplumunun kimlikleri olan
Müslümanlığı ve Türkçülüğü de kapsayan bir kimlik türüdür. Dolayısıyla
bir taraf Azerbaycançılığı Türkçülüğün bir parçası olarak görmekte ve bu iki
kavramın birbirine karşı konulmaması gerektiğini savunmaktadır. Örneğin,
şair Sabir Rüstemhanlı “Siyasilerimiz hayal dünyasına kanat açtıklarında Turancı oluyorlarsa, yere indiklerinde Azerbaycancılığa tutunuyorlar” diye
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ifade etmişti. Şair, Müslümanlığı ve Turancılığı manevi terbiye, Azerbaycancılığı ise eylem olarak görmektedir. Ama buna karşıt görüş ise, Azerbaycancılığın Türkçülüğün önünü kesmek için ortaya atılmış yapay bir ideoloji
olduğudur (Süleymanlı, 2006, s. 318- 319). Azerbaycan Milletvekili Fazil
Gazanferoğlu Azerbaycancılık`taki vatan duygusunun millet duygusunun
önüne geçmesini Azerbaycan Türkünün çöküşü olarak değerlendirmektedir.
Vatan sevgisinin vatanın toprağına değer vermekte yetersiz kaldığı ve vatana
değer verenlerin aslında onun üstünde yaşayan millettir diye ifade etmektedir (Süleymanlı, 2006, s. 316).
Azerbaycanlı kimliğinin şekilsel olarak sorun barındırdığı görüşü de mevcuttur. Bu görüşe göre, başka ülkelerde yaşayan Azerbaycan Türklerinin adlandırılması zorlaşmaktadır. Onlar etnik kökeni değil, iki ülke adı ile kendini
tanımlamak zorunda kalmaktadırlar. Örneğin, Dağıstan Azerbaycanlıları,
Gürcistan Azerbaycanlıları (Paşa, 2012, s. 107). Bu Azerbaycanlılığa haksız
bir eleştiri olabilir. Çünkü Azerbaycancılık kimliği herhangi bir etnikliğin belirtilmesine karşı çıkmamaktadır. Azerbaycancılığın altında tüm etnikleri
kapsayan bir görüş vardır. Onların kendi kültürlerini veya tanımlamalarını
bastıran herhangi bir ilke bulunmamaktadır. Onlar kendi kültürlerini ve dillerini yaşatmak ve geliştirmek için yasal imkanlara sahipler. Azerbaycanlı
olmak üst kimlik, Türk veya Lezgi olmak ise alt kimlik olarak görülebilir.
Dolayısıyla Gürcistan’da yaşayan biri kendisini Gürcistan Türkü olarak
tanımlayabilir. Azerbaycancılık vatanı parçalamaktan kurtaran ve tüm etniklerin vatanı olarak gösteren bir kimlik türüdür.
Sonuç
Çalışmanın ilk bölümünde milliyetçiliğin neden ortaya çıktığı sorusu sorulup
milliyetçilik ideolojisinin teorisyenleri olan Nairn, Hechter, Brass, Breuilly,
Hobsbawm, Gellner gibi düşünürlerin bakış açıları ele alınmıştır. Genelde,
düşünürlerin kanaati milliyetçiliğin sanayileşme dönemi çıktığı ve örgütlenmenin biçimi olduğu yönündeydi. Milliyetçiliğin örgütlenme biçimi
olduğundan birleştiriciliği ön plana çıkarılmıştır. Milliyetçilik etrafında
toplanan bireylere aidiyet duygusu aşılamak ve kimlik sunmaktadır. Bu
sürecin Azerbaycan`da nasıl işlediğini görmek için Azerbaycan tarihine genel
hatlarıyla başvurulmuştur. Azerbaycan`ın tarih sürecinde hangi işgallere
maruz kaldığı, hangi ülkelerin savaş alanına dönüştüğü ve bu dış etkenlerin
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kimliğin oluşum sürecini nasıl etkilediği gösterilmiştir. Çarlık Rusya`sı işgali
döneminde Azerbaycanlılar Müslüman veya Tatar olarak tanımlanmıştır.
1918 yılında Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin yaranması Azerbaycanlıların
Türk kimliğini öne çıkarmıştır. Sonra Sovyet Rusya`sının işgaline maruz
kalan Azerbaycan`da insanlar başlarda Türk olarak adlandırılsalar da
Türklerin birleşmesini önlemek için Türk kimliği yok edilmeye ve Azerbaycanlı kimliği oluşturulmaya çalışılmıştır. SSCB`nin çöküşüyle bağımsızlık
kazanan Azerbaycan`da yeniden Türkçülük bilinci yükselmiştir. Türkçülük
bilincinin yükselişi iç güvenliği tehdit altına alarak ayrılıkçı milliyetçi
hareketlerin yaranmasına sebep olmuştur. Bu Lezgistan ve Talışistan örnekleri üzerinden gösterildi. Hatta Türkçülük ve Lezgistan veya Talışistan
diyalektik yasa çerçevesine oturtulmaya çalışılmıştır. İç güvenliğin sağlanması, ayrılıkçı hareketlerin bastırılması ve Azerbaycan Türkleriyle etnik azınlıkların barış içinde yaşaması için kapsayıcı milliyetçilik olarak
Azerbaycancılık düşüncesi ortaya çıkmıştır. Yukarıda adı geçen düşünürlerin
ifade ettiği milliyetçiliğin birleştirici yönü Azerbaycancılık kimliğinde tezahür etmektedir. Azerbaycancılık düşüncesinin Türkçülüğün önüne geçmesi
eleştirisi olsa da şu an Azerbaycan`da etnik olarak çatışmasız bir ortamın var
olma faktörlerinden biri Azerbaycancılık düşüncesidir.

Kaynakça
Abdurahimov G. A. (1995) ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ ʼʼʼʼʼʼʼ – ʼʼʼʼʼʼʼʼʼ: ʼʼʼʼʼʼʼ ʼ
ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ (Kafkasya Albaniyası – Lezgistan: Tarih ve Modernite), ʼʼʼʼʼʼʼʼʼ:
ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ
ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ (Mahaçkala: Dağıstan Devlet Pedagoji Üniversitesi Yayınları).
Aliyev E. (2009). Azerbaycancılık Eğitimi, Kültür Evreni Dergisi, 1 (2), s. 419 –
425.Bakı Metrosunda Terror Tarixçʼsi, https://www.azadliq.org/a/1996693.html,
(Erişim tarihi: 15. 01. 2019).
Börüsoy E. (2010). “Avaristan" Ssenarisinin Gizlinlʼri. Ermʼnilʼrʼ Mʼxsus Strateji
Mʼrkʼzlʼrin Canfʼşanlığı, Ayna 1 (7), s. 2.
Brass P. R. (1991). Ethnisity and Nationalism: Theory and Comparison, New Delhi:
Sage Publications.
Breuilly J. (1993). Nationalism and the State, Second Edition. Manchester:
Manchester University Press.

197

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -2- Din-Tarih-Sosyoloji

Cornell E. S. (1999), “The Nagorno-Karabakh Conflict”, Report no: 46, Department
of East European Studies, Uppsala University.
Cornell E. S. (2011). Azerbaijan Since İndependence, New York: M. E. Sharpe.
Çağla C. (2002). Azerbaycan`da Milliyetçilik ve Politika. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
Dadaşov A. (2007). Demokratiya ve İslam, Bakü: Elm Neşriyyatı.
Elçibey E. (1992).Azʼrbaycan Respublikasında Yaşayan Milli Azlıq, Azsaylı Xalq vʼ
Etnik Qrupların Hüquq vʼ Azadlıqlarının Qorunması, Dil vʼ Mʼdʼniyyʼtinin Inkişafı
Üçün Dövlʼt Yardımı Haqqında, http://www.e-qanun.az/framework/7762, (Erişim
Tarihi: 15. 01. 2019).
Engels F. (2018). Tarihsel Materyalizm Üzerine Mektuplar 1890 – 1894, (Çev. Ö.
Ünalan) İstanbul: Kor Kitap.
Etnik Rʼnqarʼnglik (tarih yok), http://multiculturalism.preslib.az/az_a3.html (Erişim
Tarihi: 15. 01. 2019).
Gellner E. (1992). Uluslar ve Ulusculuk, (Çev. B. E. Behar ve G. G. Özdoğan),
İstanbul: İnsan Yayınları.
Gömeç S. (2007). Türkiye-Türk Cumhuriyeti İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme,
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1 (1), s. 114 – 131.
Guliyeva S. (2012). Azʼrbaycanda Yaşayan Azsaylı Xalqların Adʼt vʼ ʼnʼnʼlʼrinin
Tʼbliğindʼ Kitabxanaların Rolu, Bakı: M.F.Axundov adına Azʼrbaycan Milli
Kitabxanası.
Hechter M. (1975). Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National
Development, 1536 – 1966, Berkley and Los Angeles: University of California Press.
Heywood A. (2013). Siyasi İdeolojiler: Bir Giriş, Beşinci Basım, (Çev. A. K. Bayram, Ö.
Tüfekçi, H. İnaç, Ş. Akın, B. Kalkan), Ankara: Adres Yayınları.
Hʼsʼnov A. (2005). Müasir Beynʼlxalq Münasibʼtlʼr vʼ Azʼrbaycanın Xarici Siyasʼti,
Bakı: “Azʼrbaycan” Nʼşriyyatı.
Hobsbawm E. J. (2006). Giriş: Gelenekleri İcat Etmek. E. J Hobsbawm & T. Ranger
(Edt.), Geleneğin İcadı içinde (ss. 1 – 18), (Çev. M. M. Şahin), İstanbul: Agora
Kitaplığı.
Hobsbawm E. J. (2010). 1780`den Günümüze Millet ve Milliyetçilik: “Program, Mit,
Gerçeklik”, (Çev. O. Akınhay), Dördüncü Basım, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
İsmayılzade F. (2005). Turkey-Azerbaıjan: The Honeymoon Is Over, Turkish Policy
Quaterly, pp. 1 – 11. http://turkishpolicy.com/images/stories/2005-04-

198

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -2- Din-Tarih-Sosyoloji

neighbors/TPQ2005-4-ismailzade.pdf (Erişim Tarihi: 15. 01. 2019).
Miller D. (1995). On Nationality. Oxford: Oxford University Press.
Nesibli N. (2001). Azerbaycan`ın Milli Kimlik Sorunu, Avrasya Dosyası, 7 (1), s. 132146.
Paşa E. (2012). Azerbaycan’da Etnik Gruplar ve Dış Politikaya Etkileri, Gazi
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
Rustamov R. (2008). Azerbaycan Dış Politikasında Kimlik, Tehdit Algılaması ve
Güvenlik Yaklaşımları, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış
Doktora Tezi, Ankara.
Rüstemov R. (2014). 1918`lere Doğru Azerbaycan`da Milli Kimlik Oluşumu
Sürecinin Üç Bileşeni, Ed. S. A. Özcan ve V. İmanbeyli, Azerbaycan`da Din ve Kimlik
(s. 31 – 52.), İstanbul: Küre Yayınları.
Seyidov M. (2010). Ermʼni Vandalizmi, Novosibirsk: H. Aliyev adına Uluslararası
Azerbaycan Forumu.
Shaffer B. (2008). Sınırlar ve Kardeşler. İran ve Azerbaycanlı Kimliği, (Çev. A. Gara
ve V. Kerimov), Birinci Baskı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
Smith A. D. (2013). Milliyetçilik: Kuram, İdeoloji, Tarih (Çev. Ü. H. Yolsal), Ankara:
Atıf Yayınları.
Süleymanlı E. (2006). Milletleşme Sürecinde Azerbaycan Türkleri. Rus İşgalinden
Günümüze Sosyolojik Bir Değerlendirme, İstanbul: Otüken Neşriyyat.
Şimşir B. N. (2011). Azerbaycan. Azerbaycan`ın Yeniden Doğuş Sürecinde Türkiye –
Azerbaycan İlişkileri, Ankara: Bilgi Yayınevi.
Veliyev A. (2005). Azerbaycan`da Yenileşme ve Milliyetçilik Hareketi. İstanbul: Çetin
Matbaacılık.
Yakar Ü. (2018). Sovyet Rusya Tarafından Yürütülen Asimilasyon Siyaseti,
VAKANÜVİS- Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, 3 (1) s. 306 – 325.
Yusifov M. (2003). Heydʼr ʼliyev vʼ Azʼrbaycançılıq İdeologiyası, Bakı: “Nurlan”.

199

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -2- Din-Tarih-Sosyoloji

Manas Destanındaki Siyasal Düşünceler
Sagipa Suyumbaykızı
Özet: Dünyanın en uzun destanlarından biri olarak kabul edilen “Manas Destanı” yalnız Kırgız
Türklerinin değil, Tüm Türk Dünyasının ulusal bilinç oluşumuna zemin hazırlaması bakımından
ortak öğeler taşımaktadır. “Orta Asya Türk boylarından Kırgızlara ait olan Manas Destanı, tarihin
çeşitli devrelerinin ve kültürlerinin izlerini taşımaktadır. Destan elli civarında zengin ve değerli
varyant ile bir milyona yakın mısra olarak günümüze gelmiştir. Manas Destanı’nın “Manas”,
“Semetey”, “Seytek”, “Alımsarık” ve “Kulınsarık” olmak üzere beş dairesi mevcuttur. Destanın
tamamını anlatanlar “Manasçı”, bir bölümünü anlatanlar, genel olarak destancı anlamına gelen
“ırçı” veya anlattıkları daireye göre “Semeteyci”, “Seytekçi” diye anılmaktadırlar. İcracıları tarafından konuya göre değişen makamlarla, bir musiki aleti kullanılmaksızın bugün de terennüm
edilen Manas Destanı, dünyanın en zengin destanlarındandır.” (Yıldız, 2017: 7).
Manas Destanı Kırgızların yaşayış biçimini, duygu ve düşüncelerini, tarihini, onların dış düşmanlara karşı verdikleri mücadeleyi, dünya görüşlerini, sosyal ve ruh dünyalarını yansıtan gelenek
ve göreneklerini ahlak ve din telakkilerini anlatan bir Kırgız mecmuası gibidir.
Bu çalışmada Türk dünyası için çok önemli bir eser olan Kırgızların “Manas Destanın tanımı ve
Kırgızların kısa tarihçesi ve kültürel özellikleri; Manas Destanınındı siyasal olayları anlatılmıştır.
Kırgızların Moğol ve Kalmaklar ile olan ilişkileri ve savaşları hakkında S.Orozbakov’un varyantı
boyunca incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kırgızlar, Manas Destanı, Moğol ve Kalmaklar

Giriş
Manas destanı en eski halklardan sayılan Kırgızların atalarından kalan edebi
mirası ve gururla okunan kaynaklarındandır. Dünya medeniyetleri tarihinde
önemli ve değerli bir yere sahip olan büyük bir eserdir. Dünyanın hiçbir
yerinde görülmemiş hacme, zenginliğe ve geniş bir anlatıya sahip olan
Manas destanı, bu üç özelliği ile diğer destanlardan farklılık arz etmiş,
dolayısıyla insanlarda büyük bir merak ve ilgi uyandırmıştır.
Manas destanı tarihte iki bin yıldan beri adını duyuran Kırgızların geçmişte
içinden geçtiği olayların ve dönemlerin tüm izlerini edebi yönden yansıtan,
Kırgızların asırlar boyunca duyduklarını, doğru ve yanlış, iyi ve kötü
düşüncelerini, toplum, tabiat ve dünya görüşlerini bir araya getiren zengin
bir hazinedir. Bu eser onu yaratmış olan halkın geçmiş tarihini hatırlamasıyla
gelenek ve göreneğin yollarını birleştiren didaktik bir miras olup halkın hak-
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larından, anayasasına kadar yol gösteren kılavuz sayılmakta, her vatandaşın
bu büyük mirastan hayatın doğru ve yanlış, iyi ve kötü örneklerini
içselleştirmelerini sağlamaktadır.
Manas destanı Kırgızların tarihini, bir halk olarak kendilerini korumak için
düşmanlarına karşı verdikleri mücadelelerini, estetik kabiliyetini, dünya
görüşünü, geçim savaşlarını, başka halklarla olan ilişkilerini, sosyal ve
manevi dünyalarını yansıtır.
Kırgız Türklerine ait olan “Manas Destanı” pek çok varyanta sahip,
dünyanın en uzun manzum eseridir. Bilim dünyasında üçleme (triloji) denilen “Manas Destanı”; Manas, oğlu Semetey ve torunu Seytek dairelerinden
oluşmaktadır. Destanın konusunu Kırgızların Kitay, Mançu, Kalmak, Moğol
vb. gibi düşmanlara karşı mücadelesi teşkil etmektedir. Destan, “Manas’ın
Doğuşu”, “Almambet’in Manas’a Katılması”, “Manas ile Er-Kökçö’nün
Dövüşü”, “Manas’ın Evlenmesi”, “Bokmurun”, “Kös Kaman”, “Semetey’in
Doğuşu” vb. gibi epizotlardan oluşmaktadır. “Manas Destanı” Türk boyları
destanlarından ve mitolojisinden izler taşımaktadır. Bugün “Manas Destanı”,
sözlü gelenekte hâlâ canlı olarak icra edilmektedir (Gülensoy, 2002: 9).
Kırgızların Kısaca Tarihi
Eski Çin, Yunan, Göktürk, Arap, Çağatay, Acem ve Moğol kaynaklarında
geçen “Kırgız” boy adı ile ilgili pek çok tahlil ve değerlendirme yapılmış
ancak kesin bir yargıya varılamamıştır. Göktürk yazılı metinlerinde “kırkız”,
Tibetçe kaynaklarda “Girkis” (Atambaev, 2014:74) Grekçe “Herkis”, Arap ve
Fars dillerinde “Kırkız”, “Hırhır” olarak belirtilmiştir (Hudyakov, 1991:118).
Arap kaynaklarında Kırgızlar (hırhızdar) ilk defa İbn Hordadbek’in (IX.yy.)
eserinde Dokuz Oğuzların komşuları olarak kaydedilmektedir (Mokeev,
2002:8). Arap ve Fars kaynaklarından 930-933.yy. Alistahrinin “Kitab masalik
al-mamalik” (“Memleket Yolları Kitabı”), 942’de Arapça yazılan Ebu Dulaf’ın
“Risale’si” (“Notlar”), 982’de Farsça yazılan anonim “Hudud-al Alâm”
(“Alemin Hududları”), Gazneli sultanı Abd ar-Raşid’in zamanında (10501053) Arap âlimi Gardizi tarafından yazılan “Zayn al-Akbar” (“Haberler
Süsü”) gibi eserler sayılabilir. “Hırhız” diye bahsedilen bu kaynaklar Kırgızların yaşadığı coğrafya, inançları, dili, dini, yazıları, hayat tarzı hakkında
çok değerli bilgiler içerirler. Örneğin, anonim eser “Hudud al-Alam”da
Kırgızların diline ve dinine dair çok ilginç verilere rastlarız.” Onlar ateşe
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taparlar ve ölülerini yakarlar, keçeden yapılan evlerde otururlar ve geçimlerini avlanarak sağlarlar (Cumakunova, 2008:102).
Kırgız adı tarihte ilk kez 2.200 yıl önceki Çin kaynaklarında görülmüştür
(MÖ 201). Bu bilgi, bağımsızlık sonrasında Cumhurbaşkanı Akayev döneminde kullanılmaya başlanmıştır. Kırgız Akademisyen Turusbek Moldıbay
buna referansla “aslında diğer Türk halklarının Kırgızlardan çıktığı” iddiasını ortaya atmıştır (Dairov, 2011). Bu tarih ayrıca, bugün Kırgızistan’daki
bazı çevreler tarafından Kırgız devletçiliğinin de doğuşu olarak kabul edilir
(Borovkova, 1989: 60-61; Khudiakov, 1995:54; Tchroev, 2002:358). Ömürkul
Karayev, Kırgızların Ortaya Çıkış adlı makalesinde Camgerçinov‘un Kırgızların kırk boydan ibaret olduğu, bunlardan en eskilerinden birkaçının
ise Bagış, Cediger ve Noygut boyları olduğunu belirttiğini aktarır. Bu
görüşü Hasanov‘un da doğruladığını, Karatayev‘in de bunlara ilave
olarak Kırgız Türklerinin XI.-XII. yüzyıllarda sağ ve sol olarak ikiye ayrıldıklarını; sol kolda Çoñ Bagış, sağ kolda ise Kara Bagış, Sarı Bagış ve Cediger
soyları bulunmaktadır (Karayev 2001, 202-231).
Kırgız adı Çin kaynaklarında, (Han, Suy, Tan, Yuan, Sun, Tsin hanlıklarının
döneminde) rastlanır. Bu hanlık dönemlerinde resmi dil ve yazı sistemi
grafiklerinde bir takım değişmeler söz konusu olduğundan “Kırgız” adının
yazılış şekli ve söylenişi de farklı olmuştur. Çinlilerin Han hanlığı zamanındaki kaynaklarında (Sıma Tsıyan “Şi-Tszi”). Hakas veya Keges olarak
geçmektedir. Ruslar bir müddet Kazaklara da Kırgız demişlerdir. Kırgız
adıyla ilgili görüşlerin çoğu halk etimolojisine dayanmaktadır. Radloff ’un
tespit ettiği meşhur bir efsaneye göre “Kırgız” kelimesi “kırk kız” sözlerinden oluşmaktadır. Buna benzer bir efsaneye, Moğol Hanedanı tarihinden bahseden Luan-Si Tarihi’nde rastlanıyor. Efsaneye göre, bu kavmin
ataları olarak kırk Çinli kız ile kırk erkek gösteriliyor. Bir diğer efsaneye göre
de dört kardeşe bir arazi miras kalmış. Üçü araziyi aralarında paylaşıp,
dördüncüsüne “kır gez!” yani sen de dağları kırları gez diyerek, onu kovmuşlar. Bu üç kardeşin neslinden (ulu, orta, kiçi ‘küçük”) Kazak boyları,
dördüncüsünden de “Kara Kırgız” kavmi meydana gelmiştir. Radlov, eserinde Kırgızların dilinin kendisinin ziyaret ettiği dönemde hala temiz
kaldığını şu sözlerle ifade etmektedir:
“Kırgızların konuşmaları çok ahenklidir. Onların söz sanatı çok gelişmiş,
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müthiş hazır cevaplar ve her biri, hatta en cahili bile kendi ana dilini o kadar
iyi biliyor ki, böylesini Avrupalılardan sadece Rus ve Fransızlarda görmek
mümkün. Kırgız, masalları, efsaneleri, destan ve şiirleri kendi ana dilinde
dinler. Dolayısıyla o çok sayıda güzel kelimeleri öğrenir, hafızasına saklar ve
onlardan yararlanır. Özbek ise en basit hikâyeyi bile kendinin pek anlayamadığı bir dilde dinler ve o ilme ne kadar derin girdikçe ilmin dili o kadar anlaşılmaz olmaya başlar. Okuduğu (duyduğu) her şeyin anlamını, içeriğini
bulma alışkanlığı oluşur ve anlamadığı kelimeleri sırf tekrarlamaya, ezberlemeye gayret eder. Elbette bu durumda hafızada tutma kabiliyeti gelişir, ama
diğer taraftan da zihnin başka becerileri zayıflar” (Radlov 1991: 326-327).
Göktürklerin ve Uyguların yadigâr olarak bıraktığı kitabelerde "Kırkız" adı
açık şekilde görülmektedir. Bilge Kağan kendi abidesinde Az ve Kırkız milletini tanzim ettiğini belirtir.
Kırgız adının anlamı ile ilgili çeşitli teoriler
ortaya atılmıştır. Bu teorilerin başlıcalarını şu şekilde sıralayabiliriz:
1. Kırk + yus, kırk jüs (Kırk yüz). V.Radlov
2. Kırk + er, (Kırk kişi). Ahmet Togan
3. Kırk + kız, (Siyah saçlı halk). D.Aytmuradov
4. Kırk+ guu, (Kırklar). K. Petrov
5. Kırk + oğuz, (Kırk oğuzlar daha doğrusu güney veya batı oğuzlar). N.
Baskakov
6. Kırgın-kırgıt-kırgız, (Açık yüzlü mavi gözlü halk). A. Kononov
7. Kırgız- kırıl kız, (Yenilmez istikrarlı). A.Omurkulov
8. Kırkuğuz, (Kırk uğuz, Uğuz hanın Torunları). Manas Destanının (Jaisan
versiyonu), Hadi Atlasi ve Muhammet Murat.
9. Kırkgıc- Kırgız, (Savaşçı, akıncı). Akay Kine.
10.Kırk + ız, Kırk boydan oluşan halk. Ligeti, Abramzon, Camgerçinov,
Karatayev, Banzarov. (Osmonov, 2013, s.150)
Kırgız adının anlamı ve etnoniminin yanı sıra Kırgız anavatanı ile ilgili tartışmalarda devam etmektedir. Çin kaynaklarına göre Kırgızların ilk tarihi
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yurdu Yenisey ve Abakan Nehirlerinin arasında kalan bölgedir. Ancak, Hunların M.Ö. III. Yüzyılda teşekkül etmeye başladığı siyasi birlik, Yenisey’de
yaşayan Kırgızları egemenliği altına almıştı. Hunlarla Kırgızlar arasında
yaşanan çatışmalar ve otlakların yetersizliği gibi nedenlerle Kırgızlar Güney
Sibirya’ya, Moğolistan’a, Kuzey Çin’e ve Fergana Bölgesi’ne göç etmek
zorunda kalmışlardı. Hunların dağılmasından sonra Yenisey‘deki yurtlarına
geri dönen Kırgızlar Yenisey Kırgız Hanlığı adındaki siyasi teşekkülü M.S.
V. yüzyılda kurmuşlardı. Göktürkler, Uygular ve Moğollar döneminde göçe
tabi tutulan Kırgız kitleleri yavaş yavaş batıya doğru kaymışlardı.
Asya’da kurulan Türk Devletleri’nin Kırgız boylarını ağırlıklı olarak yerleştirdiği bölgeler, Kuzey Çin (Doğu Türkistan sınırları dahilindedir), Tanrı
Dağları-Işık Göl, Yedisu bölgesi ve Moğolistan (Güney Moğolistan)’dır.
Kırgızların tarih sahnesine ilk çıktığı dönem Hun Hakanı Mete’nin hüküm
sürdüğü dönemdir. Hun Hakanı Mete’nin Kırgızlara ne zaman boyun
eğdirdiğini ya da bu dönemde Kırgızların kendilerine ait bir devletlerinin
olup olmadığını söylemek zordur. Ancak, Han Shu isimli adlı Çin yıllığında
Mete’nin tahta çıktığı zamanda Hunların hangi halkları egemenliği altına
aldığı sıralanmaktadır. M.Ö. 203 civarında Hun-yü, Ch’üshe, Ting-ling,
Hsinli ve Ko-k’un ülkeleri Mete’ye tabi olmuşlardır. Sayılan topluluklar
arasında Ko-k’un olarak geçen grup Kırgızlardır. Bu dönemde Kırgızlar,
Hunların Çin ile yaptıkları savaşlarda aktif olarak Hunları desteklemişlerdir.
Bu esnada Altay dağlarının kuzeyinde Kem ırmağı civarında yasıyorlardı.
M. Ö. 99’da iki Çinli general Li Ling ve Wei Lü, Çin’deki Han hanedanından
kaçıp Hunlara sığındıkları zaman, Hunlar bu generallerden Wei Lü’yü TingLing’ler üzerine, Li Ling’i ise Kırgızlar üzerine idareci tayin ettiler. (Çin yıllıklarında bu bilgiler hariç Kırgızlar hakkında yazılı bir kaynak
bulunmamaktadır. (Ahmet Taşağıl, 2004 s.74-75)
II. Dünya Savaşı boyunca diğer Türk toplulukları gibi Kırgızlar, Sovyetlerin savunulmasında büyük fedakârlıklar göstermişler, ağır kayıplar vermişlerdir. Savaş boyunca askere alınan üç yüz elli bini aşan Kırgızistanlının
pek azı geri dönmüştür (KT, 1990:140).
Bugünkü Kırgızistan Cumhuriyeti genç bir ülke olup, 31 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığını kazanır. Cumhuriyetin ilan edilmesi ise 5 Mayıs
1993’tür. Özel statüye sahip başkent Bişkek dışında, Batken, Çüy, Celalabad,
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Narın, Oş, Talas, Isık Göl adlı yedi bölgeden oluşan Kırgızistan
Cumhuriyeti, 198.500 km yüzölçümü ve son elde edilen nüfus sayısı 6.milyon’dan fazladır. Ülke nüfusunun bugün %70’ini Kırgızlar, %30’unu ise,
Ruslar, Ukraynalılar, Özbekler, Kazaklar, Tatarlar, Uygurlar, Çinliler, Koreliler… vd. oluşturmaktadır. Nüfusunun büyük bölümünü teşkil eden
Kırgızlar ve diğer Türk soylu halklar (Özbekler, Kazaklar, Tatarlar,
Uygurlar…) ile Çinli Dunganlar Müslüman olup Hanefi mezhebine mensupturlar. Genelde şehir merkezlerinde yaşayan gayri Müslimlerin arasında
ise, Hristiyanlık, Budizm ve Türk Tengri Dini / Gök Tengri Dini yaygındır
(Alyılmaz, 2009:2) Kırgız Türkleri için bir batılı gezgin şöyle diyor: “Bu Kırgızlar aynı soydan geldikleri insanlar gibi son derece tatlı ve lütufkârdırlar.
Onlardan daima konukseverlik ve yumuşak başlılık gördük” (Alper,2004:9).
Batıdan, Çin’den ve Kore’den ve çeşitli ülkelerden gelen tüm misyonerler
Kırgız Türklerinin misafirperver bir halk olduğunu müttefiken itiraf etmişlerdir.
Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler esas itibariyle 1991 yılından
itibaren oluşmaya başlamış ve Türkiye, Kırgızistan’ın bağımsızlığını tanıyan
ilk ülke olmuştur. Daha sonra 29 Ocak 1992 tarihli protokol uyarınca
karşılıklı olarak büyükelçilikler faaliyete geçirilmiştir. 23 Aralık 1991’de
Kırgızistan devlet başkanı Askar Akayev ilk resmî ziyaretini Türkiye’ye yapmış ve bu ziyarette bir dizi iş birliği anlaşması imzalanmıştır. Ayrıca bu
süreçte karşılıklı olarak resmî heyetler ülkelere ziyarette bulunmuş ve çeşitli
konularda çok sayıda belge imzalanmış bulunmaktadır. Türkiye, Kırgızistan’ın tanınması, uluslararası ve bölgesel kuruluşlara katılması; üçüncü
ülkelerin ve uluslararası kuruluşların destek ve yardımlarının sağlanması
gibi konularda girişimlerde bulunmuş ve öncülük etmiştir. 25 Aralık 1991’de
Türk- Kırgız İş Konseyi kurulmuştur. Ayrıca Kırgızistan’da faaliyet gösteren
sanayici ve iş adamlarını bir araya getirmek amacıyla Bişkek’te Kırgızistan- Türkiye İş adamları Derneği (KITİAD) kurularak, faaliyete başlamıştır.
Kırgızistan ile Türkiye arasında 29 Mayıs 1991 tarihinde Ankara’da imzalanan “Ekonomik ve Ticarî İşbirliğine Dair Protokol” çerçevesinde
başlayan ekonomik ve ticari ilişkiler bugüne kadar artan bir hızla gelişme
göstermiştir (Solak, 2008:7).
Kırgızistan ile Türkiye Cumhuriyetleri arasındaki çok yönlü ilişkiler, Kırgız
tarihinin Türkiye’de tanınması ve gelişmesine zemin hazırladı. Türkiye’de
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20. yüzyılın ilk çeyreğinden başlayarak Kırgız tarihi hakkında bilimsel çalışmalar yayınlanmaya başlamıştır. Son on beş senede konuyla ilgili Türkiye’de
önemli çalışmaların yapıldığı ve Kırgız tarihi alanında bilim adamlarının
yetiştiği söylenebilir. Oluşan bu zemin Türkiye’de Kırgız tarihinin Genel
Türk Tarihi içinde kendi başına bir bilim dalı olarak gelişmesini sağlayacaktır
(İsakov,2009:3). Türkiye’nin Kırgızistan’daki etkinliğinin en yoğun
görüldüğü alan eğitim olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuda en dikkat çeken
yatırımı Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi oluşturuyor.
Manas Destanı
Manas Destanı, Kırgızların millî destanıdır. Destan, Kırgız sözlü edebiyatının
en güzel, en büyük örneği olup, Kırgız kültürünün de temel kaynağıdır.
Destanın baş kahramanının adı Manas'tır ve destana da kahramanın adı verilmiştir. Destanı baştan sona ezbere çalıp okuyan ozanlara eskiden 'comokçu'
denilirken, Sovyet yönetimi döneminde 'manasçı' denilmeye başlanmıştır.
Manas Destanı’nı okumak bir sanat, bir meslek sayılmaktadır, bu
comokçu/manasçılar sayesinde destan asırlar boyunca ağızdan ağıza, nesilden nesile terennüm ve tasvir edilerek varlığı korunmuş ve günümüze
kadar getirilmiştir. Bu büyük ozanların sonuncularından olan Sagımbay
Orozbakoğlu (1867-1930) ve Sayakbay Karalayev (1894-1971)'den derlenen
destan metinleri (varyant) yazıya geçirilmiş ve kitap olarak yayınlanmıştır.
Günümüze kadar destanın altmıştan fazla varyantı başta alınmış olup bunların toplamı bir milyon mısra kadardır. Manas Destanı, dünyada bilinen
destanların en uzunudur.
Kırgız Edebiyatı tasnifine göre destanların konusu ve özellikleri bakımından
da ikiye ayırmaktadır. Konusu kahramanlık olan destanlara baatırdık
(cesurluk), sosyal hayat ve sevgiyi konu alan destanlara da turmuştuk (hayati) destanlar denilmektedir. Manas, Semetey, Seytek, Kurmanbek, Canış
Bayış, Şırdakbek, Er Tabıldı ve Canıl Mırza baatırdık destanlar gurubunda
yer almaktadır. Sarıncı Bököy, Olcobay ve Kişimcan, Kedeykan ve Kococaş
bunlar ise turmuştuk destanlar grubunda yer alırlar.
Destanların hacmine ve konusuna göre: Uluu (büyük) ve kence (küçük)
olarak bölünmektedir. Büyüğüne sadece Manas Destanı’dır. Kencelerine ise
Er Töştük, Er Tabıldı, Kococaş, Canış Bayış, Canıl Mırza vb. kence eposlar
dahildir (Alper, 2004:36).
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Manas Destanı, sadece bir destan olmanın ötesinde, Kırgız Türklerinin tarihi,
örf - adetleri, düşünceleri, görüşleri, halkın günlük hayatı vs. bütün kültürel
özelliklerini kapsayan ansiklopedik nitelikte bir eserdir. Destanda Kırgızların
eski arkaik-mitolojik çağdan son asırlara kadar yaşamış oldukları olaylar
geniş bir şekilde anlatılmaktadır. Bu destan, Kırgız halkının bağımsızlık mücadelelerinin yanı sıra, diğer Türk destanlarındaki mitolojik özellikleri ve Şamanizm unsurlarını da ihtiva etmektedir.
Eski Türk destanlarından ve mitolojilerinden izler taşıyan "Manas Destanı",
Kırgızların dış düşmanları olan Kalmuklar ve Çinliler ile yaptıkları savaşlarla
kendi içlerindeki mücadele ve karışıklıkların baştan sona manzum olan
ifadesidir. Manas Destanı'ndan aynı zamanda Kırgızların başka Türk boylarına bakış açısını da görmekteyiz.
Pek çok destan, fiziki bir güce sahip bilgili bir kahraman veya kahramanlar
çerçevesinde şekillenir (Gürses, 1997: 38). Manas Destanı da bu tür destanlara
örnektir. Asıl kahraman, destana da adını veren Manas’tır. Ayrıca Manas’ın
oğlu Semetey ve torunu Seytek de destanın devamında asıl kahraman rolünü
üstlenmişlerdir. Destan,
1.Manas
2.Semetey (oğlu)
3.Seytek (torunu) hakkındaki bölümlerden ibarettir (Gükensoy, 2002: 9).
Manas Destanının ilk oluşum ve gelişiminde etkilenilen tarihi olaylar,
Moldobayev’in çalışmasında şu şekilde gösterilmiştir:
1. Hunlar ve sonrası (MÖ. XVIII. yy – MS V. yy)
2. Eski Türk ve Kırgız Devri (VI – IX yy)
3. Kara Kıtay ve Karahanidler zamanı (X-XII yy)
4. Moğol Devri (XIII. yy)
5. Altın Ordo ve başka hanlıkların zamanındaki tarihi hadiseler (XIV– XVI.
yy)
6. Cungar ve Ayrat – Kalmak Devri (XV – XVIII. yy)
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7. Sonraki eklemeler (XIX – XX. yy başı) (Moldobayev, 1995: 36)
Destanın hangi olay ya da olaylarla başladığı tartışmalı olmakla birlikte, sona
erdiği dönemdeki olayların da tarihsel karşılığı çok net değildir. Naskali ve
Geyikoğlu’na göre, destandaki olayların anlatımı ve gerçek tarihi olayların
seyrine göre, Manas Destanı'nın sona erdiği tarih dönemini, Oyrat Cungar
devletinin yıkıldığı 1750 yılına kadar getirmek mümkündür” (Naskali, 1995a:
10; Geyikoğlu, 2001: 204).
Jirmunsky ise, Manas Destanının tamamen şekillenip bitişini, XVI.- XVII.
yüzyılda görülen Kalmuk savaşlarına tarihlemektedir (Kulamshaeva, 2008:
143). Destana ilave edilen yeni unsurlar da şüphesiz tarihsel olaylarla ilişkilidir. Tarihî kaynaklara göre X. Yy’ın ortalarında, yani Karahanlılar döneminde Tanrı Dağlarının doğusunda ve Yedi Su’da yaşayan Kırgızlar, İslâm
dinini kabul etmişlerdir. Buna bağlı olarak, destanda İslamiyet’le ilgili bilgiler de yer almaya başlamıştır (Kulamshaeva, 2008: 144).
Manas’ın asman gök yüzünün bir varlığı ve güneşin Tanrısı olduğu, destanın
kendisinde şu şekilde anlatılmaktadır:
Ayın menen künündün,( Ay ve güneşten,)
Bir özünön bütköndöy... (Özlerinden doğulmuş...)
Közünön calın şırkırap... (gözünden yalın sıçrayıp,)
Oozunan tütün burkurap.(Ağzından duman, sis çıkar) (Borbugulov, 2004:13).
Manas Destanı hakkında ilk bilgilere Ahsikentli Seyfeddin'in Mecmuaü't
Tevarih (XVI. yüzyılda yazılmıştır) adlı eserinde rastlanmaktadır. Bu kaynak
eserde destanın kahramanı Manas, gerçek bir tarihi şahsiyet olarak gösterilmektedir. Manas Destanı'nı derleme, yazıya geçirme ve üzerinde inceleme
çalışmaları, XIX. Yüzyılın ortalarında başlanmıştır. 1856 yılında Kazak
araştırmacı Çokan Velihanov, destan hakkında bir makale yayınlamıştır.
Manas Destanı'nın ilk tam metnini Wilhelm Radloff, 1862-1869 yılları
arasında, lsık Göl civarında yaşayan boyların destancılarından derlemiş ve
daha sonra bunları 590 sayfalık bir kitap halinde yayınlamıştır. Sonraki
araştırmacı edebiyatçılar daha çok bu metni kullanmışlardır. Ancak Radloff,
destanı derlediği ozanların kendisini Rus memuru zannederek destan met-
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ninde değişiklik yaptıklarını anladığını belirtmiştir. Bu suretle, destanın o
zamana kadar söylenen metninde bulunan bazı orijinal kısımların derlenen
metne katılmayarak kaybolduğu ve destan kahramanı Manas'ın Rus Çarı ile
dostluğu gibi destanın aslında bulunmayan hususların da destana girdiği
ileri sürülmektedir. Destan günümüze kadar çeşitli dillere tercüme edilerek
yayınlanmış ve böylece dünya edebiyatının hazinesi olmuştur.
Destanlarda kahramanlık unsuru ön planda olmaktadır. Türk destanlarında
kahramanların, benlikleri için değil, milleti için, din için mücadele ettikleri
görülüyor. Destanın kahramanı Manas, aynı zamanda Müslümanlığın bir
sembolüdür. Ülkesinde ve mücadele ettiği milletlerin arasında Müslümanlığın yayılması için çarpışmalara girmiş, harpler yapmıştır. Manas'ın
çevresindeki insanlar da Müslümandır. Türkler İslamiyet’i kabul ettikten
sonra destanlar, İslam’ın etkisinde "millî islamî" nitelikli ürünler haline
gelmiştir. Manas Destanı da böyle bir dönemin ve anlayışın ürünüdür.
Rusya'da 1917 ihtilali ile Çarlık yönetiminin yıkılmasından sonra Orta Asya
Türkleri arasında milli uyanış kuvvetlenmişti. Rus istilâsı altındaki Türklerin
uyanışı ve milli kültür unsurlarının Türk kimliğini kuvvetlendirmesinde
Manas Destanı önemli bir yer tutmuştur. Ruslar da buna karşı karalama ve
yok etme yoluna gitmişlerdir. Taşkent’te yayınlanan Komünist Partisi yayın
organı Turkestanskaya Pravda gazetesi (l924, sayı 23), destan hakkında şöyle
yazmıştır: "Manas Destanı, Pantürkizm ülküsünün inkişafı devrinde doğmuştur ve destanın derlenen birinci ve ikinci bölümleri ırkçı milliyetçilik
ruhuyla doludur. Manas Destanı ilim bakımından kıymetli bir eser olmakla
beraber, Kırgızların ve diğer Türk kavimlerinin kültürel gelişmelerine zararlı
bir yön verebilir. Biz buna karşı çok ihtiyatçı davranmalıyız"(Geyikoğlu,
2001:205).
1995 yılı “Manas” destanı hakkında son derece önemli bir imza atılmıştı. UNESCO tarafından 1995 “Manas yılı” ilan edildi. Bu aynı zamanda tüm Türk
Cumhuriyetlerini tekrar bir araya getirecek bir ortak meselemiz hükmünde
geçmekteydi. Bundan önce de Kırgız Cumhuriyetinin özgürlüğüne 31 Ağustos 1991 yılında kavuşmasının hemen ardından Türkiye kardeş ülke siyasi,
sosyal ve kültürel birtakım işlere imza atmıştı. İlmi cihetten Manas destanı
hakkında bir takım proje ve ilmi çalışmalar gerçekleşmiştir. Önemli şahsiyetler içerisinde Prof. Dr. Emine Gürsoy-Naskali, Prof. Dr. Naciye Yıldız
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ve Prof. Dr. Fikret Türkmen de vardır.
Manas Destanı’nda Kırgızların Yönetim Anlayışı
Manas Destanı’nda Kırgızların devlet ve yönetim anlayışı yansımıştır. Daha
doğrusu Manas Destanı’nda Kırgızların yarı göçebe hayat tarzının damgasını
vurduğunu, ancak tüm dünyaya egemen olacak bir devlet kurma ya da çok
geniş sahaları birleştirecek bir devlet kurma isteğinin görüldüğü söylenebilir.
Manas Müslümanlık adına geniş bir coğrafyayı hakimiyeti altına almak istediğini şöyle ifade etmektedir:
"Benim Manas kulunum,
Atlanayım, düşman ardına koşayım diyor,
Uzak sefere varayım diyor,
Medine'yi ziyaret edip,
Çong Bukar'ı dolaşıp
İt-Keçüü'den geçeyim diyor,
Becin'deki Kongur Bay'a,
Varıp vuruşayım diyor,
Gümüş sikkeli hazineyi açayım diyor,
Kalmak'ın malını saçayım diyor,
Uzun-Bulak'ı aşayım diyor,
Kebes-Bulak'a ineyim diyor..."
Manas destanında halk boylara ve akraba topluluklarına ayrılır ve kendi
bağımsızlıklarını ilan ederler. Fakat her boy ayrı yaşamasına rağmen savaş
durumunda hemen birleşirler. Barış zamanlarında boyların başında aksakallar durup onlar yönetirler. Bu boyların başkanlarına destanda “Han”
adı verilir. Onları kendi boyları seçmişlerdir. Başkanlık miras yolu ile değil
seçim yolu ile elde edilir. Örneğin, Bakay “Büyük Gaza” döneminde Han
seçilir. Barış döneminde tüm sorunlar aksakallar tarafından, özel durumlarda
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ise halk toplantılarında çözümlenmektedir. Eğer boy (Birkaç akraba topluluklarından oluşan büyük gruplar) ile soy (Küçük akraba grupları) aralarında anlaşmazlıklar olursa akraba topluluğunun toplantısını düzenleyip,
sorunları çözmeye çalışırlar. Destanda Manasın babası Cakıp Handır. Cakıp
Han kendi akrabaları arasında danışıp (Meşveret edip) Manasa düğün yapar.
Manası Kırgız halkına Han seçtiklerinde de soylar ve boylar birleşip oy verirler. (Türkmen Fikret, Uraimova Şurubu, 2007:112)
Yiğitler omzunda gezdirip,
Yedi adım geçince
Yeter, yiğitler yeter!-diye
Yaşlı Çakıp’ın yanına,
Yere indirdiler Manası.
Yalnız Manas daha gençti,
Yedi kere döndürdüler,
Yettik hedefimize!-diye.
Han vazifesine başlasın!
Han tacını taktılar, Han Manasın başına!
Destanda anlatıldığına göre başka bir toplantı ise Kırgızların Altay’dan Ala
Dağ’a göç ettikleri zaman yapılırdı. Burada da sıradan sorunları meclis kendisi çözümler, genel ve önemli sorunları halk toplantısına aktarırlardı.
Başkanların hakları destanda sınırlıdır. Onlar halk toplantılarına ve aksakal
oturumlarına bağlı olmuşlardır. Başkanlar küçük akraba topluluklarının
arasındaki sorunlara karışamazlardı. Başkanlar töreye göre bu tür kurallara
uymak zorundadırlar. Çünkü onların yandaşları ve destekçileri yoktur.
Halkın istek ve gücüne karşı gelemezler. Eğer onlar bu gibi kuralları
bozarlarsa onları cezalandırırlar. Böyle bir durum ile destanda “Kökötay’ın
Aşında” karşılaşılır: Manas kendi isteği ile meseleyi çözmeye çalıştığında öz
adamı Koşoy ona karşı çıkardı. Halk toplantısı yüksek yönetim olarak sayılsa
da kendi başına sorun çözemezdi. Gerçek hayatta bunu Aksakallar Kurulu
yürütürdü. Halk toplantılarında onların gücü daha da artıyordu. Halk
toplantılarının önemli katılımcıları olmayıp, pasif takipçileri olmuştur.
Genelde onlar Aksakalları desteklemişlerdir. Buna örnek destanda “Büyük
Gaza” ve Altay’dan Ala Dağa göçte şöyle anlatılır (Manas: Destan. S.
Orozbakovun Varyantı, 1978:203):
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Beni anlayan yurdum varsa,
Oyu ile gelsin bana.
Beni anlamayan yurdum varsa,
Sözcüsü ile gelsin bana.
Beni bilen yurdum varsa,
Bana oyun versin diye
Beni tanımayan yurdum varsa,
Hükümdar Manasım ben -diye
Beni dinlesin herkes! - diye
Haber salmış diyara,
Kalabalık Kırgız halkına.
Kahraman Manas bunu der
Meclise herkes toplansın
Halkım beni dinlesin,
Babalarımızdan kalan yer için
Gazaya ben koyuldum!
Manas destanının tarihiliği hakkında Kırgız bilim adamı Bakirov “Manas
Destanının Tarihiliği” adlı eserinde destanın çıkış tarihi ve dönemleri üzerinde araştırma yaparak destanın gerçek tarihi olay olduğunu ispatlamaya
çalışmıştır. Bakirov’un fikrine ünlü araştırmacılar Bernştan, Auezov,
Yunusalyiev, Abdırakunov, Abdıldayev ve Moldobayevler de katılmaktadırlar (Bakirov, A., 1997:113)
Manas Destanı'nda Kırgızların günümüzde olduğu gibi üç büyük gruba
bölündüğü görülür ki bu bölünme XI- XII yüzyıllar arasında tarihlendirildiği
için destanında bu dönemde ortaya çıktığına dair iddialar vardır. Destan'daki
İslam'ı yeni kabul etmiş bir toplumun izlerinin bulunması ve Destan'ın ilk
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nüvesinin Kitanların Türkistan'ı istilasına dayandırılması bu iddiaları desteklemektedir. Zira, Kırgızlar Karahanlılara tabi iken İslamiyet ile tanışmaya
başladığı gibi Kitan İstilasında XII. yüzyılda başlamıştır.
Kırgızların İçkilik, Sağ ve Sol kanat şeklindeki bölünmesi ise Kırgızların boy
teşkilatı itibariyle önemlidir. Nitekim, XII. yüzyıla göre daha dağınık bir boy
teşkilatına sahip olan Kırgızlar bu üç grup çevresinde toplanmaya
başlamışlardır. Kırgızların halklaşmaları, askeri-demokratik şartlarda hiyerarşik sistemin prensiplerine (iç, sağ, sol) genel geleneksel birleşmeye uygun
olarak gerçekleştirilmiştir. Nitekim, Manas'ın Kıpçak boyundan geldiğinin
söylenmesi ve Kıpçakların bir boy olarak İçkiliklere dahil olması, İçkiliklerin
Kırgız boylarını belli bir merkez etrafında toplamaya çabalamaları Manas
Destanı boyunca görülmektedir. Nitekim Manas, sadece kendi çıktığı boyu
değil tüm Kırgızları bir bayrak etrafında toplamaya çabalamakta ve Kırgızların kendi kimliğini oluşturabilmesi için Kalmuk, Kitan gibi ötekileştirilmiş
toplumlar kullanılmaktadır.
Manas Destan'ında Kırgızların büyük düşmanı olarak karşımıza çıkan topluluk Moğollardır (Kalmuklar). Kırgızlar, tarihi Türk yurdu olan Orhun Vadisi'ni Kitanların baskısıyla terk etmek zorunda kalmışlardı. Ayrıca Kırgızlar,
Cengiz Moğolları tarafından itaat altına alınan ilk Türk topluluğudur. Moğollar tarafından itaat altına alınmalarına rağmen defalarca isyan etmişler ve
yüzyıllar süren mücadeleler yapmışlardır. Kırgızların Moğollarla yaptıkları
mücadeleler, birçok kez nüfuslarını, hayvanlarını ve mallarını kaybettikleri
büyük savaşların yaşanmasına sebep olmuştur. Ancak, Kırgızlara tarihleri
boyunca en çok zarar veren Moğol federasyonu Kalmuklar olmuştur.
Manas Destanı boyunca dikkatimizi çeken ilk unsur Manas'ın hep büyük
düşman olarak Kalmukları görmesidir. Kalmuklar destan boyunca Kırgızların baş düşmanıdır ve Kırgızlar bu topluluk yüzünden çok büyük acılar
çekmişlerdir. Aslında, bir devlet kuramayan ve daha çok boylar konfederasyon şeklinde örgütlenmiş olan Kalmukların hayvan, tahıl ve değerli
eşyaları temin edebilecekleri bağımlı şehirlere ya da boylara ihtiyaçları vardı.
XVII. ve XVIII. yüzyıllar, Kalmukların Türk boylarına boyun eğdirdiği, Türkistan coğrafyasındaki Türk- İslam kentlerini teker teker ele geçirdiği ve
haraca bağladığı dönemdir.
Kırgızlar ve Kalmuklar arasında yaşanan mücadele, etnik temelli bir mü-
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cadele olmaktan ziyade daha fazla hayvan sürüsüne sahip olabilmek ve otlakların paylaşılması konularında yaşanmıştır. Bozkır halkları, genel olarak
benzer yaşam şekillerine sahip, gelenek ve görenek açısından çok farklılaşmamış olan toplumlardır. Kırgızları ve Kalmukları birbirinden ayıran en
önemli unsur dil ya da etnisite değil din olmuştur. Kalmuklar, Moğol kökenli
bir halk olmakla beraber Türk boylarından Kalmukları ayıran en önemli şey
İslamiyet'in Türk boyları tarafından kabul edilmesi olmuştur. Manas:
" Beş-terek'ten aşarak
Beycin'deki Konur-bay'a
Varıp vuruşacağım!" dedi
Ak tenge dolu kasasını,
Açacağım! dedi,
Kalmuk'un malını
Dağıtacağım!" dedi."
sözleriyle Kalmukların malını Kırgızlara dağıtmaktan bahsetmektedir. Burada vurgulanması gereken bir başka nokta, diğer bozkır halkları için olduğu
gibi Kırgızlar içinde önderin ya da boy beyinin başka topluluklarla savaşması, o topluluklara ait malların, hayvanların boya dağıtılması en önde gelen
görevlerden biridir. Yeni doğmuş olan Manas, ilk görevinin Kırgızları doyurmak, zenginleştirmek olduğunun bilincindedir. Bu görevi yerine getirebilmek için seçtiği ilk hedef ise Kalmuklardır. Kırgızlar, İslamiyet'i kabul
eden Kalmukları ya da Kitayları kendi toplumlarının bir parçası olarak
görmektedirler. Bunun tipik örneği Manas ve bir diğer destan kahramanı
olan Almambet'in dostluğudur. Almambet, Manas'a en yakın olan çorosudur.
Almambet bazılarına göre Kitay hanzadesi bazılarına göreyse Kalmuk hanzadesidir. Manas'a sadakatle bağlanması, Manas için yaptığı hizmetler, Kitay
(kendi) yurduna ordu ile girişi kendi yurdunda alçaklık olarak telakki
edilmiştir. Ancak, Almambet burada Kitay halkını adaletsiz hanların yönetiminden kurtarmaya çabalayan bir halk kahramanıdır. Kırgızların gözünde
Kitay halkından ziyade Kitay hanlarının tepki aldığını söyleyebiliriz.
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Sonuç
Halk arasında sözlü olarak anlatılan destanlar ve halk hikayeleri yüzyıllar
boyunca dilden dile, kuşaktan kuşağa aktarılarak, ait oldukları milletlerin
tarihlerine, coğrafyalarına, adet, gelenek ve göreneklerine, inanışlarına daha
da önemlisi dillerine ışık tutmuşlardır.
Manas Destanı, Kırgızların milli kimliğini yansıtan en önemli anonim eserdir.
Çünkü, Manas Destanı sadece bir kişinin ya da bir zümrenin başından geçen
sıradan hikayelerin derlenmesinden ibaret değildir. Manas Destanı, Kırgızların kendilerini nasıl konumlandırdıklarını, kendi kimliklerini hangi dinamikler üzerine kurduklarını ve yönetsel alanda nasıl bir anlayışa sahip
olduklarını da göstermektedir. Destan boyunca Kırgızların farklı toplumlarla
yaşadıkları mücadeleler, aslında tarihlerinden birer kesit yansıtmaktadır.
Destandan anlaşıldığı üzere Kırgızlar bir toplumu yönetmek için gerekli olan
devlet düzenine ulaşmış durumdadırlar. Kırgız toplumunda da diğer Türk
toplumlarında olduğu gibi, askeri örgütlenme, toplumsal kurumlar oluşmuştur.
Manas’ın Kırgız halkının zihninden silinemez olması, bu uygulamalara temel
teşkil etti. Manas hemen her yerde yer alan bir milli simge haline getirildi.
Kağıt paralar üzerinde Manas’ın resimleri yer aldı, heykelleri ve posterleri
ülkenin her yerine yayıldı, uluslararası havaalanına “Manas” adı verildi,
Bişkek’teki yeni üniversiteye onun adı kondu, okullardaki müfredata Manas
Destanı konuldu. Hatta 1997‟de orta öğretim okullarında Manas Destanında
yer alan prensipler, derslerde okutulmaya başlandı (Berdikeeva, 2006: 1-3).
Manas Destanı'nın daha detaylı bir şekilde incelenmesi ya da varyantlarının
karşılaştırmalı olarak çalışılması, tarihi Kırgız kimliğinin ve Kırgız tarihinin
kırılma noktalarının daha iyi tespit edilebilmesi, Kırgızların bugün yaşadığı
sorunların çözülebilmesi için önemlidir. Manas Destanı, yüzyıllar boyunca
Kırgız hafızasını saklayan anonim bir eser olarak aynı zamanda Kırgız geleceğinin izlerini de taşımaktadır.
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Savaş Sonrası Yeniden Yapılandırma Çalışmaları: Halep Örneği
Seba Hasan
Özet: Savaşlar ve silahlı çatışmalar sonucunda insanlar hayatını kaybetmektedir. Özellikle savaş
teknolojisinin ilerlemesi sonucunda bu oran günümüzde oldukça büyük bir alana yayılmış, büyük
sayılarda ölümlere sebep olmuştur. Savaşlar ve silahlı çatışmalar aynı zamanda bölgenin sosyokültürel ve ekonomik yapısına zarar vermekte ve kentsel mimarinin hasar görmesi kaçınılmaz
olmaktadır.
Silahlı çatışmalar nedeni ile zarar gören, veya tamamen yok olan kültürel mirasın, gelecek nesillere aktarılamaması gibi bir tehlike karşı karşıyayız. Bu tehlikeyi mümkün olduğunca bertaraf
etmek maksadı ile kültürel mirası korumak için devletler ve uluslararası kuruluşlar vasıtası ile
STK’lar düzeyinde anlaşmalar yapılıp; mutabakata varılması gerekmektedir. Savaş sonrası
yeniden yapılandırma çalışmalarına başlanmadan önce o bölgenin savaştan önceki sosyal,
ekonomik ve tarihi dokusu esas alınmalıdır.
Dünyada devam eden savaşlardan örnekler verilip birçok terimin/ kavramın tanımlanması
yapılmıştır. Doğal afetlerde, savaşlarda modern yapılanma ve ulusalar arası kuruluşlar ile
kentsel çevrenin ve toplumdaki bireylerin kültürel alana etkileri sonuçlarıyla belirtilmiştir.
Savaş ve çatışma ortamında kültürel mirasın korunmasa yönelik uluslararası sözleşmeler açıklanmıştır.
Yeniden yapılanma da dâhil olmak üzere Doğal afet savaş ve barış dönemlerinde yapılması
gereken eylem planları açıklanmıştır. Silahlı Çatışma önce, süresine ve Sonrası Yapılacak Eylemler.
Söz konusu bu aşamaların uygulanması, tarihi kent ve kentsel alanını kültürel değerleri dikkate
alınarak yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede uluslararası anlaşmalar temelinde daha çok
ulusal kurum ve kuruluşların eylem planları daha çok önem kazanmaktadır.
Örneğin 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşında en çok hasar gören ve Mimari olarak
MÖ3.bin yıllarına dayanan Antik Halep kentinin savaş sonrası yeniden yapılandırılması için
şehrin tarihi dokusu savaş öncesi durumunun net olarak belirten dokümantasyonlar ve mimari
restorasyon yönetimi kullanılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Silahlı Çatışma, Savaş, Halep, Eylemler, Restorasyon, Kuruma

Afetler
Afetler aniden ortaya çıkıp ve insanın hayatını fiziksel, ekonomik ve sosyal
olarak kötü etkiler. Afetler doğal ve İnsanların neden olduğu afetler olmak
üzere ikiye ayrılır. Afetlerin neden olduğu sonuçlara bakıldığında; en başta

218

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -2- Din-Tarih-Sosyoloji

can ve mal kaybına neden oldukları görülür. Can kayıpları insan ve hayvanların ölmesi; mal kayıpları ise eşya bina ve tarım alanlarının zarar görmesidir.
İnsanların neden olduğu afetlerin en kötüsü olan savaş ve kültürel miras
arasındaki ilişki, her birinin çok boyutlu olmasından da kaynaklanan dinamikleri çerçevesinde karmaşık bir yapıdadır. Savaşın farklı aşamalarında;
savaşa öncesi, savaş süreci ve savaş sonrası uzun ve kapsamlı iyileşme ve
yeniden yapılanma süreçlerinde, bu çok katmanlı yapı farklılaşarak yeniden
biçimlenir. Aşırı politikleşmiş bir savaş atmosferinde kültürel miras sadece
bir hedef olmaz, aynı zamanda ayrıca bir neden oluşturur veya şiddetin artmasında rol oynar. Savaş stratejisi olarak kültürel mirasın yok edilmesi, düşmanın moralini bozmak için bir savaş silahı veya savaş propaganda aracı
olur.
Silahlı Çatışma Zamanlarında Kültür Mirasının Restore Edilmesine Yönelik
Yasal ve Yönetsel Çerçeve
Savaş sürecinde meydana gelen tahriplerin restore edilmesi noktasında oluşturulan öneriler uygulamaya geçilmeden II. Dünya savaşı başlamış dünya
genelinde tahribatların oranı oldukça geniş bir alana yayılmıştır. Savaşın
genel olarak insan unsurunu (toplumları, milletleri), yaşam alanlarını ve bu
alanlarda geçmiş toplumlara ait kültürel değerlerin devamlılığını sağlayan
tarihi yapıların büyük oranda tahrip olması sebebiyle, ne yapılması gerektiğiyle ilgili öneriler sunulmuştur. Bu doğrultuda ulusal ve uluslararası sözleşmeler yapılmış ve bir kamuoyu oluşturulmuştur.
1949 yılında kabul edilen Cenevre Sözleşmesi uyarınca 2. Dünya Savaşı
sırasında dünya mirası olan kültürel varlıkların koruma altına alınıp
gelecek nesillere aktarılması amacıyla kültür varlıklarının tahrip edilip
yağmalanması savaş suçu olarak kabul edilmiştir.
Uluslararası düzeyde geliştirilen tüzüklere / ilkelere paralel olarak, kültür
mirasının korunmasına yönelik kurum ve kuruluşlar oluşturulmuştur. 1945
yılında Birleşmiş Milletler çatısı altında kurulan Birleşmiş Milletler Eğitim,
Bilim ve Kültür Kuruluşu UNESCO’dan sonra, 1959 yılında Uluslararası
Kültürel Mirasın korunması ve Restorasyonu Çalışma Merkezi ICCROM,
1965 yılında tarihi yapıların korunması ile ilgili yöntem teknik ve uygulamaların geliştirilmesi adına Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi ICOMOS
kurulmuştur
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UNESCO’nun yayınladığı ilk sözleşme 1954 tarihli “Silahlı Çatışma Halinde
Kültürel Varlıklarının Korunması Sözleşmesi, Lahey Sözleşmesi ve Birinci
Protokolü’dür. Sözleşmede, savaş sürecinde kültürel mirasın tanımı, korunması, saygı duyulması gibi ifadeler yer alırken; sözleşmenin 5. Maddesi ile
7. Maddesi dikkat çekmektedir. 5. Maddenin ikinci fıkrasında yetkili millî
makamların gerekli müdahaleyi üstüne almadığı takdirde işgal idaresi millî
idare ile iş birliği ederek imkân dahilinde muhafaza tedbirlerini alacağı belirtilir. Sözleşmenin 7. maddesinde ise; askerî yönden alınacak önlemler belirtilmiştir. Söz konusu maddenin birinci fıkrasında barış zamanından
itibaren silahlı kuvvet mensuplarının bütün, milletlerin kültürüne ve kültürel
varlıklara karşı bir saygı zihniyeti uyandırmak adına eğitileceği taahhüt
edilir (Url-1).
UNESCO 1956 yılında Arkeolojik Kazılara Uygulanabilir Uluslararası Prensipler Hakkında Tavsiye Kararı’nı almıştır (Url-2). Kararda, başka bir devletin bölgesini işgal eden herhangi bir üye devletin işgal edilen bölgede kazı
yapmaktan kaçınması, ele geçmiş şans eseri bulgular durumunda, bağlantılı
bütün belgeler ile birlikte işgal edilen bölgenin yetkili otoritelerine devredilmesi ve bulguları korumak için olası önlemlerin alınması konuları vurgulanmaktadır.
Silahlı çatışma durumunda yapılacak uygulama ve yöntemler, risk yönetimini de beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede kültürel mimari mirasın, hızla
yok olma tehdidi karşısında 1972 yılında Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının
Korunması Hakkında Sözleşme yapılmıştır. (DMA Sözleşmesi) Daha sonra
bu sözleşmeye bağlı olarak; Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Listesi oluşturulmuştur. 1970 yılında koruma kavramı çerçevesinde kültürel mirasın yasa
dışı yollarla ithal ve ihracına yönelik önlem alınmasına ilişkin kararlar
çıkarılmıştır.
1949 Cenevre Sözleşmelerine ek 1977 tarihli 1. Protokol’de 53 (Url-3). Maddesinde insanların kültürel ve ruhani miraslarını oluşturan tarihi anıtlar,
sanat eserleri ya da ibadet yerlerine miraslara saldırılması, bu hedeflerin
askeri çatışmaları desteklemek için kullanılması ve misilleme hedefi haline
getirmesi yasaklanmıştır. Sözleşmenin 85. maddesinde ise savaş esirleri ya
da sivillerin ülkelerine geri gönderilmesinde haksız yere geciktirmek yasaklamıştır.

220

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -2- Din-Tarih-Sosyoloji

Risk ve tehlike durumunda tarihi yapıların yeniden geliştirilmesini engelleyen, kültürel varlıkların yasadışı ticareti sorunu 1954 yılında yapılan
Lahey Anlaşması ile ortaya konulmuş; bu anlaşma ilkeleri doğrultusunda
1970 yılında Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması İçin Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme
yapılmıştır. Ancak yine de söz konusu ticaretin yapılmasını önlenememiştir.
Bu sebeple 1995’te UNESCO tarafından bağımsız, hükümetler arası bir
kurum olan UNIDROIT’te yapılan taleple 1970 sözleşmesini geliştirmeleri
istenmiştir. UNIDROIT Sözleşmesi:
Çalınmış veya yasadışı yollardan ithal edilmiş kültürel varlıkların iadesi için
sabit bir uygulamayı benimsemekte ve iade iddialarının doğrudan ulusal
mahkemelerde incelenmesine izin vermektedir (Url-4).
Dünyada meydana gelen savaşlar ve doğal afetler sonucu kültürel mirasın
karşı karşıya kaldığı risklerden korunması konularında çalışmak üzere
geçmişi 1954 Lahey Sözleşmesine dayanan Uluslararası Mavi Kalkan Örgütü
kurulmuştur. 1997 yılında kurulan Mavi Kalkan 2006 yılında Uluslararası
Mavi Kalkan Komitesi adıyla, onu oluşturan ICA, ICOM, ICOMOS, IFLA ve
CCAA gibi beş ayrı kuruluşla çalışma yürütmektedir.
Dünya genelinde Silahlı çatışmaların artması ile kültürel mirasın zarar görmeye devam etmesi sebebiyle 1999 yılında Lahey İkinci Protokol’ü hazırlanmıştır. Protokolde çatışmanın öngörülebilir etkilerini azaltmak için barış
döneminde yapılacaklar belirtilir (madde 5): envanterlerin hazırlanması,
yangın veya yapısal çöküşe karşı koruma önlemlerinin planlanması/alınması, taşınabilir kültür varlıklarının korunmasına yönelik tedbirlerin alınması ve sorumluların belirlenmesini içerek planlama çalışmalarının
yapılması üzerinde durulur. Protokolde, İlgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla hem kültür varlıklarına takdir ve saygıyı güçlendirmek hem de bu
protokolü bilinirliğini arttırmak için eğitim ve bilgilendirme programlarının
geliştirilmesi gerektiği belirtilir (madde 30). Birinci protokolde Silahlı
Çatışma Durumunda Kültür Varlıklarının Korunması Sözleşmesi yapılırken;
ikinci protokolde çatışma durumda gerektiğinde, kültürel mirasa saldırılması
meşru sayılmıştır. Bu çalışma ekseninde önem arz eden. Protokolde tartışmalı bir mesele olan, 1954 tarihli Lahey Sözleşmesi’nin 4(2) maddesine
uygun olarak zorunlu askeri gereklilik temelinde, kültürel varlıklara saygı
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gösterilmesi yükümlülüğünden vazgeçilmiştir.
1999 yılında ICOMOS’un Uluslararası Risklere Hazırlık Bilimsel Komitesi
ICORP kurulmuştur. Doğal afetler ile savaş, çatışma ve terör saldırıları gibi
insan kaynaklı afetlerin kültür miras üzerindeki etkisini azaltmayı hedeflemektedir. Aynı yıl ICOMOS Miras@Risk adlı çalışmayı başlatmıştır. Programın amacı tehdit altındaki miras alanlarını, anıtları tanımlamak, tipik
vaka çalışmalarını, eğilimlerini ve kültür mirasının karşılaştığı tehditlere
çözüm için öneriler geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında
düzenli olarak “Risk Altındaki Kültür Mirası” raporları hazırlanmaktadır.
Kültür mirası çatışma bölgelerinde giderek daha fazla hedef haline gelmektedir. 2015 yılında BM Güvenlik konseyi, kültür varlığı kaçakçılığının terörü
beslediğine vurgu yaparak, 1990 yılı sonrası Irak’tan ve 15 Mart 2011 sonrası
Suriye’den çıkarılmış eserlerin alım satımının yapılmaması için UNESCO,
INTERPOL ve diğer kuruluşlara çağrıda bulunmuştur. 2017 yılında BM
Güvenlik Konseyi S/ RES/2347 Mart 2017 kararında tarihi eser kaçakçılığını
suç olarak kabul etmiştir (Url-5).
Silahlı Çatışma Zamanlarında Kültür Mirasının
Korunmasına Yönelik Uluslararası Yasal Çerçeve
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Suriye’de İç Savaş ve Halep
Suriye İç Savaşı, Mart 2011 başlamış olup 2019 sonu itibarıyla devam etmektedir. Uzmanlar, ortaya çıkan ilk gösterileri Arap Baharı olarak bilinen,
2010'dan bu yana Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki birçok ülkede yayılmış
olan devrimci hareketin bir parçası olarak değerlendirdiler. Protestolar mevcut rejimde reform yapılmasını talep etti, ancak rejim sivillerin istihbarat
servisleri tarafından yönlendirildiğini savunup sivillere karşı aşırı güç kullanıp onları öldürerek cevap verdi. Suriye’nin farklı bölgelerinde yaşanan
gerginlikler, rejimin müdahaleleri ile sivillerin silahlanması sonucu doğurmuştur (Cam, 2016). Protestolar, BM’nin beyan ettiği üzere bir iç savaşa
sürükleyen sürece dönüşmüştür. Böylece, Eski Halep şehri ve tarihi eserlerinin çoğu ya neredeyse tamamen yıkılmış ya da kısmen hasar görmüştür
(Cunliffe 2012; Abd-Alkarim 2014; Perini ve Cunliffe 2014; Shadi ve Bashar
2015; Porter 2016). Şehir, 2016 yılının sonuna kadar rejim kontrolündeydi; bir
bölümü muhaliflerin kontrolüne geçince Halep, doğu ve batı olmak üzere
ikiye ayrıldı (Ruck 2016; UNESCO 2017). Aralık 2016’da Doğu Halep'teki
isyancılarla yapılan bir tahliye anlaşmasının ardından Suriye hükümet güçlerinin tüm şehri kontrol altına alması gerçekleşti.
Halep Kentinin Önemi ve Tarihi
Halep, dünyadaki en eski şehirlerden birisi olmasından ötürü 1986 yılında
Dünya Mirası Listesi'ne girmiştir. Şehir Amauriyah Krallığı'nın başkenti olmasının ardından Hitit, Arami, Asur, Pers, Helen, Roma, Bizans ve Osmanlılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca kente birçok katkı
sağlayan Eyyübiler, Memlükler ve Osmanlılardan kalma Kale, Ulu Cami ve
16-17.yüzyıllarda yapılan medreseler ile konutlar, hanlar ve hamamlar kentle
bütünleşen eşsiz dokunun bir parçası olmuştur. Eski bir akropol olan Halep
Kalesi, çarşıların, camilerin ve surlarla çevrili eski Arap ordularının kalkanı
olmuştur. Kalenin etrafında örülü duvarlar şehir Greko-Roman sokak
düzeninin ilk kanıtı ve 6. yüzyılın kalıntılarını içeren Hristiyan mimarisini
temsil eden yapıların, orta çağ duvarları ve giriş kapıları, Eyyubilere ait
camiler ve medreseler Memlüklerin hakimiyetine giren kentin gelişimi ve
daha sonra Osmanlı dönemindeki cami ve saraylar da zikredilebilir.
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Halep'te Devam Eden Restorasyon Projeleri
Halep Ulu Cami’nin Restorasyonu
Genel Bilgiler
Halep’te Eski Şehirde Souika Hatem Mahallesi’nde bulunan Emevi Camii
Suriye’deki en eski ve en büyük ccamilerinden ve ülkenin en önemli tarihi
eserlerinden birisidir. Milattan sonra 8. yüzyılda inşa edilen cami, mimari
açıdan Şam Emevi Camii örnek alınarak yapılmıştır. Bu camiye, Hz. Zekeriya'nın cesedinin bir kısmı camiye girdiği için Hz. Zekeriya Camii olarak
da adlandırılır.
Bugün cami, 105 metre uzunluğunda (Doğudan Batıya) ve 77,75 metre
genişliğinde (Kuzeyden Güneye) bir alanı kaplamaktadır. Caminin 950
minaresiyse Selçuklu Döneminde inşa edilmiştir Camideki ahşap minber ise
Memluk döneminde.

Şekil 1 . Halep Ulu Cami’nin Konumu (UNESCO, 2007)
Aslında tiyatro ve spor oyunlarının yapıldığı bir Yunanistan Merkezi olan
cami Hellenistik Döneminden kalmadır. Daha sonra Suriye'nin Roma egemenliği sırasında Aziz Helena Katedrali'nin bahçesi oldu.
Caminin inşası 710'da Emevi Halifesi el-Velid devrinde başlamış ve 717'de
halefi Süleyman'ın ile sona ermiştir. Caminin tarihi boyunca, doğal afetler,
yıkım ve genişleme nedeniyle birçok değişiklik ve yeniden yapılanmaya
şahit olmuştur. Cami tamamen 992 yılında yakıldıktan sonra Saif el-Davla
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el-Hamdani tarafından yeniden yapıldı. Caminin minaresi, caminin kuzeybatı köşesine inşa edilmiştir. İkinci side Moğol ların yönetimi altında, eski
Emevi yapısının kalıntılarını yutmuş, şapel salonunu doğuya doğru genişletmiş ve çatıyı yeniden inşa etmiş avlunun batısına çarşılar eklemiştir. Memlüklüler tarafından tekrar yıkılıp yeniden inşa edildi. Sultan Kalavun yanmış
mihrabı değiştirip çatıyı 1280'de yeniden inşa etti. Sultan El Nasır
Muhammed, emirliği sırasında yeni bir minber inşaa edildi.
1563 yılında Osmanlılar döneminde dua salonunun kapısı yeniden inşa
edildi ve 1693 yılında avlu beyaz, siyah ve sarı kaymaktaşı ile restore edildi.
2003 yılında, güneş saati yapıldı giriş ve koridor onarıldı. 1951'de caminin
kuzeyindeki binalar Khan el Vazir Sokağı'nı açmak için tanıtıldı ve caminin
kuzey cephesi kuzey ve batı erişimi olan Halep mimarı Abdel Moneim Harbali'nin tasarımında yeniden yapıldı. 2003 yılında cami, kuzeydeki bitişik
parkın yeni bir çizimi de dahil olmak üzere kapsamlı bir restorasyon sürecine
tanık oldu. 2005 yılında Vakıf Kütüphanesi daha önce kuzey bahçesinin altındaki bir garajın bulunduğu alana girmişti. (UNESCO, 2017).
Caminin yeri eskiden önünde bulunan Aziz Helena Katedrali'nin bahçesiydi,
günümüzde onun yerinde El-Halviye Okulu bulunuyor. Müslümanlar Halep
şehrini fethettiklerinde, Halep halkıyla caminin yeri için uzlaştılar. Bazı rivayetlere göre, Süleyman Abdülmelik bu cami kardeşi El-Velid’in desenlerle
inşa ettiği Şam Camisine eş olsun diye inşa etmişti. Buradan da Emevi Camii
adını aldı.
927 yılında Bizans İmparatoru Nicephorehalep ani bir saldırı sonucu camiyi
yakı. Daha sonra, Seyif Eddevla’nin Halep’ girişiyle cami yeniden yapılandırıldı. 1090 'da kentin savcısı Ebu El-Hasan Muhammet Bin Yahya Bin
El-Haşşep, İbn Maaz El-Semi’nin mimarlık yeteneğiyle caminin minaresini
inşa etti. 1091'da minare tamamlandı.
Yıllar boyu cami defalarca yenilendi, önceden bahsettiğimiz gibi minare ve
yeni dönemde inşa edilen cephe hariç, caminin şu anki şekli Memluk Dönemine aittir. Caminin 950 yıllık minaresiyse Selçuklu Döneminde inşa
edilmiştir. Camideki ahşap minber ise Memlük döneminden kalmadır.
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Şekil 2 . Halep Ulu Cami nin Gösterimi - Yıkım Öncesi (Url-7)
Emevi Camii'nin önceki gören restorasyonu
Halep'teki Büyük Katedral Planı ve doğusundaki Büyük Umayyad Camii'nin
yapıldığı kent meydanı (Agora) 'nın planı - plan, 7791’deki Olağan Kitabı, s.
Halep'teki Emevi Camii'nin, restorasyonun 7 yıl sürdüğü ve 2006'de sona
erdiği 2000 yılında restorasyon da dahil olmak üzere öncesinde de tadilattan
geçirildiğini belirtmekte fayda var. Restorasyon süreci titizlikle yapıldı ,
çünkü o zamanın en önemli projelerinden birisiydi ve halende öyle
restorasyon işlemi tamamıyla belgelenip sürecin devam ettiği esaslar hâlen
mevcuttur. Modern ve sofistike araçlar ve uzmanlık kullanıldı. Caminin tarihi minaresi, boşaltma ve enjeksiyon işlemi kullanılarak yapılandan farklı bir
şekilde restore edilmiştir (Emevî Camii'nin restorasyonu, 2006). Bu yöntem
en kolay ve en ucuz yöntemlerden biri olarak kabul edilir, ancak bir miktar
gevşek taş kaybı. Vakum ve enjeksiyonla kullanılan yöntem, dik ve iç olarak
delinmiş olmasına ek olarak, tüm unsurları korur, minarenin dış
görünümünü etkilemez.
Caminin restorasyonu, Minarede Milan derecesinin varlığını ve restorasyon
sırasında bu eğimin sürdürülmesine dikkat çekmeye başladığında, Pisa Kulesi'nde olduğu gibi, bu eğimin uzun sürdüğünü yansıttığını düşünüldüğü
dikkat çekicidir. Bu nedenle restorasyon sürecinin planı açısından, Emevî
Camii'nin restorasyonu, restorasyonunda önceki deneyimler olduğu gibi,
planlama açısından diğer projelerden daha kolaydır.
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Şekil 3 . Halep Ulu Cami’nin Planı (Eski Eserler ve Müzeler Müdürlüğü, 2006).

Şekil 4 . Halep Ulu Cami’nin Minarsının Rölövesi (Eski Eserler ve Müzeler
Müdürlüğü, 2006).
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Silahlı Çatışmalar Sırasında Halep'teki Emevi Camii'nin Hasarlı Kısımları
2012 de Eski Halep Mahallesinde savaşlar başladı ve cami defalarca hasar
gördü. Silahlı çatışmalar sırasında meydana gelen hasardan dolayı, caminin
tamamı zarar gördüğü ve en büyük zararı minarenin bulunduğu caminin
kuzeybatı kesimi gördü. 900 yıldan fazla bir süre boyunca ayakta duran ve
1822'de büyük Halep depreminden kurtulan minare 2013 yılındaki çatışmalardan dolayı yıkılı verdi Savaşlar sırasında 2013 yılında düştü (DGAM,
2019). Savaşlar sırasında kadınlar namaz yeri tamamen yandı.
Restorasyon, bazı çökmek üzere olan bazı sütunları desteklemek ile
kuvvetlendirmekle başladı. Daha sonra, taşların belgelendirme, numaralandırma ve restorasyon sürecinde kullanılabilir olup olmadıklarını değerlendirmek için sınıflandırma süreci başladı. En son enkazların
uzaklaştırılması süreci başlatıldı.

Şekil 5 . Halep Ulu Cami nin Gösterimi - Yıkım Öncesi (UNESCO,2018).
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Şekil 6 . Halep Ulu Cami’nin zarar görmüş bölümler: Halep Ulu Cami’nin zarar
görmüş bölümleri: 1) Çarşı tarafından doğu koridoruna giriş. 2) Doğu koridoru .
3) 2013 yılında güneş saati koruması. 4) Nisan 2013’te Emevi Camii Minaresi (UNESCO,2018).

Şekil 7 . Silahlı Çatışmalar Sırasında Halep'teki Emevi Camii'nin Fotoğrafları
(UNESCO,20187)
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Silahlı Çatışma Sürecinde Yapılan Kurma Ve Restorasyonu
Proje Adı: Halep Ulu Cami’nin onarım ve restorasyonu
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Değerli mal varlıkları bazı gönüllü mümarlar ile arkeologlar tarafından syerinden
sökülüp, korunması için bölgeden sorumlu olan kişileri teslim edildi.
Silahlı Çatışma Sürecinde Yapılan Eylemler:
Belgelendirme zararları.
Caminin avlusunda güneş saatinin korunması.
Ahşap minberin çıkarılması (minber).
Müezzin odasının tarihi kapısını çıkarma.
Dua nişinin (mihrap) korunması.
Şekil 8'de gösterildiği gibi, tahta minberin, şarapnel veya ateşten korunmak
için Ulu Cami'den sökülmesi ve taşınması.
Müezzin odasının tarihi kapısını yerinden çıkarılması ve güvenli bir yere
depolanması. Caminin avlusundaki güneş saatinin mermi ve şarapnelden
korunması.
Peygamber Zekeriya'nın türbesini korumak için bir çalışma hazırlamak.
Peygamber Zekeriya türbesini korumak için duvarları, ibadet nişinin önünde
(mihram) ve müezzin odasının önünde inşa etmek.
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Şekil 8 . Dua Nişinin (Mihrap) Korunması (Eski Eserler ve Müzeler Müdürlüğü,
2006).
Restorasyon Çalışmaları
Restorasyon çalışmalarının amaçları şunlardır: Taş sütunların temellerini
sağlamlaştırmak ayrıca denetlenmesi, caminin hasarlarını belgenlendirmek
-analiz

etmek,

duvaların,

çerçevelerin

ve

sütunların

temellerini

güçlendirmek, yangına uğramış yapıları temizlemek ve savaş sonucunda ortaya çıkan deliklerin ve duvarlardaki ve sütunlardaki soyulmuş mozaiğin
doldurulması diye sıralanır.
Komite, sahadaki ve ofisteki çalışmaları yönetti ve tüm proje çalışmaları için
çalışmalar, denetim, uygulama, denetim ve tedarik yapmak üzere sözleşme
imzaladı. Bu eylemler aşağıdaki gibi özetlenebilir: Optik ve dijital belgeleme
çalışması; Restorasyon çalışmalarından önce caminin durumunu öğrenebileceği fotografik dokümantasyonu içermektedir. Topografya ve kadastro çalışmaları ise; Çatı, kıble, revak, cemaat yeri, avlu ve çevre yollar dahil olmak
üzere cami ve çevresindeki tüm mimari elemanların boyutları ve seviyeleri
için doğru planları kapsamaktadır. Toprak etüdü çalışması toprağın
kalitesini; sütun, duvar ve minarenin temellerini incelemeyi amaçlamaktadır.
İlaveten mimari yapıların tamamı belgelenmiştir. Bunlar arasında, Bab elWali ve Memluk dönemine tarihlenen aşiret kapısı gibi yazıtlar, taş duvarlar
sütunlar ve ahşap yapılar da bulunmaktadır. Bu restorasyonda uluslararası
sözleşmelere dayanarak her elemanda ne yapılması gerektiğini belirlenmiştir.
Mimari çalışmalar duvar taşlarının restorasyonunu, iç boşlukları doldurmak
için duvarların enjeksiyonunu, inşaat işleri ise taş minarenin yeniden inşa
edilmekte. İlaveten, tavanın ve duvarları şırıngalarının güçlendirilmesi.
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Karşılaşılan Zorluklar
Projenin karşılaştığı zorluklardan biri de, caminin etrafındaki pazarların
yıkılması sonucu biriken kalıntılar, böylece büyük çalışma makinelerinin sahaya girmesini engelledi. Bu nedenle, bu kalıntıların en kısa sürede uzaklaştırılması, başta minarenin taşları olmak üzere caminin tüm taşlarını
beğendirmek ve korumak gerekiyordu. Caminin (2000-2006) yılları arası
önceki restorasyonu sırasında kullanılan yüksek düzeyde makine ve alet eksikliğini de bu zorluklara ekleyebiliriz.
Projenin sadece Halep düzeyinde değil de uluslararası düzeyde önemli bir
proje olması herkesin devam eden çalışmaları takip etmesine yol açtı, bu da
daha iyi sonuçlara ulaşmak için çalışan çalışma takımına büyük bir zorluk
teşkil etti.
Sonuç
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Çok sayıda mimar savaş durumunda tarihi binaları yeniden inşa etmenin bir
gereği olduğuna inanmaktadır. Bu tür bir proje, geçen yüzyıldan bu yana
Avrupa'da yürürlükte olup aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli anıtlar
yeniden inşa edilmiştir: Bunların arasında Varşova'daki saraylar ve kiliseler,
Bosna'daki Mostar köprüsü sayılabilir. Bu nedenle Suriye meselesinde de
halkın kararına ve tarihsel altyapının kültür üzerindeki etkisine dayanarak
etkinliğe tanık olarak hangi yapıların Anastylosis, yeniden inşa edilebileceği
veya mevcut durumuna bırakılabileceğine karar verilmiştir. Özellikle
çatışma sonrası dönemde, savaşın etkilerinin fiziksel olarak yıkılmasının
sadece moloz olduğu düşünülüyorsa, bu durumda dikkate alınmadan
kaldırılırsa çok şey kaybedilir. "Restitüsyon karşıtı dogma" (anti-restitution
dogma) güçlü olmaya devam ediyor. Örneğin, on beş yıl arkeologlar ve politikacılar arasındaki anlaşmazlığı Afganistan'daki Bamyan Budalarının
yeniden inşa edilip edilmemesi gerektiği sorusuna yaklaştırmıştır. Sitenin
'olduğu gibi' kalması gerektiği görüşüne rağmen, yıkım yerlerin ve tarihinin
bir parçası olduğu için o şekilde bırakılması öngörülmektedir. Suriye'nin
yeniden inşasına gerçekten acil bir ihtiyaç vardır; ancak hızlı hareketin
kaçınılmazlığı art arda kötü tasarlanmış ve yanlış yürütülen projelere neden
olmuştur. Bir Dünya Bankası girişimi olan SIRI, Suriye'deki altı büyük kentin
yıkılmasının ve bu hasarın bölgelerinin - halen faaliyette olan tesislerin ve
hizmetlerin ve çalışmayı bırakanların - şematik bir diyagramını hazırlamıştır.
Niteliksel ve niceliksel kentsel araştırmaların yapılması, belgelendirilmesi
ve analiz edilmesi, eski şehir için kapsamlı planların güncellenmesi,
yapısal, mimari, sosyal ve ekonomik koşullar, altyapı, kamu hizmetleri ve
arazi kullanımı hakkında raporlar yapılması gerekmektedir. Savaşın sona
ermesiyle birlikte, çözüm önerileri sunan genel iyileştirme planının
tamamlanacağı varsayılmaktadır. İncelenen bölgelerde restorasyon ve
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kültürel mirasın korunması kapsamına alınması gereken han ve hastane
gibi önemli tarihi binaların bir listesini çıkarmakta gerekmektedir.
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Belgeler Eşliğinde XIX. Yüzyılda Rusya’nın Kuzey Azerbaycan’ı
İşgalinin Sebeplerinin Anlaşılması
Ulkar Afandiyeva
Özet: 18. Yüzyılın sonu, 19.Yüzyılın başlarında Azerbaycan siyasi açıdan karışık durum yaşadığı
bir dönemde Rusya bu bölgeye müdahale etmeye başladı. Güney Kafkasya bölgesinde önemli
bir konuma sahip olan Azerbaycan komşuları için son derece cazip bir hale gelmişti.
Rusya’nın Azerbaycan’ı ele geçirme faaliyetleri Büyük Petro döneminde başlamıştır. Rus İmparatorluğu’nun Güneye inme siyasetinin temel hedefleri, Azerbaycan’ın topraklarını ve doğal
kaynaklarını ele geçirmek, Osmanlı Devleti’nin Güney Kafkasya ile bağlarını koparmak ve aynı
zamanda Hazar gölünü “İç deniz” haline getirerek bölgenin ticari yollarına hükmetmekti.
Çar I Aleksandr 12 Eylül 1801’de Doğu Gürcistan’ın Rusya’ya bağlanması hakkında Manifesto
yayınladı. Doğu Gürcistan’la birlikte Azerbaycan’ın Gazah, Şemşeddil, Borçalı Sultanlıkları da
Rusya’ya bağlandı. Böylece, Kuzey Azerbaycan’ın Rus Çarlığı tarafından işgalinin temeli atılmış
oldu.
Bu makale, 19. Yüzyılın ilk yarısında Rusya’nın Azerbaycan üzerindeki işgal politikasını ve
buna müteakip meydana gelen Rus-İran ve Rus–Osmanlı çatışmalarını incelemektedir.
Anahtar Kelimeler: Büyük Petro, I. Aleksandr, Azerbaycan, Rusya, İran, Osmanlı, Kafkasya

Giriş
1721 tarihinde İsveç ve Rusya arasında olan Büyük Kuzey Savaşı Rusya için
zaferle sonuçlandı. I. Petro’nun reformlarıyla kuvvetlenen Rus Çarlığı uzun
süredir planladığı Güneye inme politikasını hayata geçirmeye başladı. I.
Petro Hazar kıyılarındaki bölgeleri Rusya’ya bağlamayı hedefliyordu.
Rus Çarlığının Güneye inme siyasetinin temel hedefleri İran ve Orta Asya
üzerinden Hindistan’a ulaşmak, ticari gelişmeleri sağlamak, Osmanlı Devleti’nin Güney Kafkasya’yla olan bağlarını koparmak, Hazar gölünü bir “iç
deniz” haline getirerek bölgenin ticari yollarına hükmetmekti (Sadıgov
2018:49).
I Petro Hazarın batı kıyılarındaki bölgeleri öğrenmek maksadıyla Azerbaycan’dan özellikle, kervan yoluyla Şirvan’dan geçmek şartıyla, Safevî Devletine kendisinin yakınlarından olan Artemiy Volınski’yi gönderdi. Büyükelçi
olarak İsfahan’a yola koyulan Volınski’ye I. Petro aynı zamanda özel gizli
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talimatlar da vermişti.
Volınskiy gizli talimata göre, kervan yollarını öğrenmeli, Safevî ordusunun
durumunu tespit etmeli, bölgenin Hristiyan ahalisi ile iletişim kurmalıydı.
Büyükelçi bölgenin siyasi durumu, kalelerin, Safevî ordusunun ve halkın durumuyla ilgili I. Petro’ya detaylı bilgiler sundu (Efendiyev 2007:321).
I. Petro buraya saldırmak için bahane arıyordu. Ağustos 1721 tarihinde Hacı
Davut ve Surhay Hanın önderliğinde isyancılar Şamahı üzerine yürüdüler.
Şamahı isyancılar tarafından işgal edilerek yağmalandı. Bu kargaşada şehirde olan Rus tüccarlarının da öldürülmesini bahane eden I. Petro acilen
askeri operasyona başladı. I. Petro, yayınladığı Manifestoda Güneye inmesinin gerçek maksatlarını saklamaya çalışarak, Rus ordusunun Hazar
kıyısı vilayetlerine yürüyüşünün asıl sebeplerini Şirvan isyanı zamanında
Şamahıda öldürülmüş Rus tüccarlarının intikamını almak, Rusya Devletinin
dostu olan İran şahına karşı isyana kalkışan Hacı Davut ve Surhay hanı cezalandırmaktan ibaret olduğunu belirtmekteydi. 18 Temmuz 1721’de I. Petro’nun yüz binlik ordusu güneye doğru harekete geçti. Ruslar Derbent’i zapt
edip Bakü’yü kuşattılar. 26 Temmuz 1723 tarihinde Rus ordusu Bakü’ye
girdi. Bakü’nün işgali Ruslar için büyük önem arz ediyordu. Fakat I. Petro’nun ölümünden sonra Ruslar Güneye yayılma siyasetine bir süre ara
verdiler.
Nadir şahın öldürülmesinden sonra Azerbaycan’ın siyasi durumu oldukça
karışıktı. Azerbaycan arazisi feodal hanlıklara parçalanmış durumdaydı. Bu
durum Rusya’nın işini kolaylaştırdı.
Rus ordusu, I. Petro’nun işgalci politikasını devam ettiren II. Katerina döneminde yeniden harekete geçerek, 18 Nisan 1796 tarihinde General Zubovun
komutası altında Azerbaycan’a yürüdü. (Efendiyev 2007:395)
Mayıs 1796’da Derbent Ruslar tarafından alındı. Derbent’i işgal eden Ruslar,
hemen arkasından Bakü, Guba, Şemahı, Karabağ, Gence hanlıkları üzerinde
egemenliklerini kurdular. Fakat Çariçe II. Katerina’nın ani ölümünden sonra
tahta geçen oğlu Çar Pavel Rus ordusunu Kuzey Azerbaycan’dan geri çekti.
Rusya’nın Kuzey Azerbaycan’ı Ele Geçirme Faaliyetleri
18.Yüzyılın sonu, 19.Yüzyılın başlarında Azerbaycan siyasi açıdan
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bakıldığında son derece karışık durumdaydı. Bazı hanların toprakları tek bir
devlette birleştirme çabaları sonuç vermedi. Azerbaycan bu dönemde hiçbir
dış saldırıyı engellemek durumunda değildi. Rus Çarlığının temel hedefleri:
Azerbaycan’ın topraklarını ve doğal kaynaklarını ele geçirmek, Osmanlı Devleti’nin Güney Kafkasya ile bağlarını koparmak ve aynı zamanda Hazar
gölünü “İç deniz” haline getirerek bölgenin ticari yollarına hükmetmekti.
Fransa’ya karşı koalisyona katılarak Rusya’yla 1799 tarihinde ittifak antlaşması imzalayan Osmanlı hükümeti, Rusların Güney Kafkasya’da yürüttüğü
siyasete 1806 yılına kadar müdahale edemedi. (Abdullayev 2016: 203)
Rusların Güneylere doğru ilerleme hedefleri Batı dünyasını endişelendirmekte idi. 1800’lü yılların sonunda İngiltere İran’a, Feteli Şahın yanına
Con Malkolm’u elçi olarak gönderdi. İngiltere’yle İran arasında siyasi ve
ticari antlaşma imzalandı. İngiltere herhangi bir devletin İran’a saldıracağı
takdirde şaha her türlü askeri yardımda bulunmayı vaat etti. Fakat 12 Mart
1801’de Rusya Çarı Pavel’in öldürülüp yerine oğlu I. Aleksandr’ın tahta
geçmesinden sonra durum değişti. Fransa’yla bütün ilişkilerini kıran yeni
Çarın döneminde Rusya ve İngiltere arasındaki buzlar erimiş oldu. Rusya
ile İngiltere’nin yaklaşması İngilizlerin İran’da siyasetinin gücünü kaybetmesine sebep oldu. Bu durum Rusya’nın Güney Kafkasya siyasetini serbest
yürütmesini sağladı.
I. Aleksandr 12 Eylül 1801’de Doğu Gürcistan’ın Rusya’ya bağlanması
hakkında Manifesto yayınladı. Doğu Gürcistan’la birlikte Azerbaycan’ın
Gazah, Şemşeddil, Borçalı Sultanlıkları da Rusya’ya bağlandı. Böylece,
Kuzey Azerbaycan’ın Rus Çarlığı tarafından işgalinin temeli atılmış oldu.
(Armaoğlu, 2013, s. 107).
Rus hükumeti Kuzey Azerbaycan hanlarını ve bazı Dağıstan yerel yöneticilerini müzakereler için Georgiyevsk şehrine davet etti. 26 Aralık 1802 tarihinde Georgiyevskte Guba, Talış Hanlarının, Tarki, Karakaytak ve Tabasaran
yöneticilerinin görüşmesi gerçekleşti. Bu görüşme Georgiyevsk antlaşmasının imzalanmasıyla sonuçlandı. Onu imzalayan hanlar ve yöneticiler
aralarında olan düşmanlığı durdurmaya, münakaşaları sulh yoluyla halletmeye, İran Şahı ordusunun saldırması halinde hep birlikte ona karşı mücadele etmeye dair söz verdiler. Georgiyevsk Antlaşmasını imzalayan
hanlıklar çok geçmeden Rus Çarlığı tarafından saldırıya maruz kaldılar
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(Azerbaycan Tarihi, cilt 4, 2007:16).
1802 yılında Gürcü asıllı olan Pavel Sisianov Kafkasya’da Rus orduları genel
komutanı görevine atandı. Onun gelişiyle birlikte Kafkasya halklarına karşı
en acımasız sömürge siyaseti uygulanmaya başladı.
Car-Balaken bölgesine karşı harekete geçmek için Sisianov gerekli bahaneyi
buldu. Kartli-Kaheti kralı İrakli’nin oğlu şehzade Aleksandr’ın Car-Balakene
sığınmasını bahane eden Sisianov yazdığı mektupta bölgenin yöneticilerinden şehzadenin derhal kendilerine teslim edilmesini talep etti. Fakat
Sisianov’un bu talepleri yerine yetirilmedi, Carlılar onlara sığınmış bir misafirin teslim edilmesini kendi geleneklerine aykırı davranış olduğunu belirttiler. Aleksandr İran şahının yardımıyla ona atalarından kalan hakimiyeti ele
geçirmek arzusundaydı. O, Gence hanı Cevat hanın yardımıyla Car topraklarına sığınmıştı (Mustafazade 2013 : 255).
1803 tarihinde Rus kuvvetleri Gulyakov’un liderliğinde Car–Balaken topraklarına girdiler. Rus ordusu Car-Balakende ahalinin şiddetli direnişi ile
karşılaştılar. Alazan (Kanık) çayı geçidinde meydana gelen savaşta Rus ordusu Car-Balakenlileri mağlup ettiler. 29 Mart 1803 Tarihinde Car işgal
edildi. Car-Balaken yöneticileri Tiflis’e çağırılarak, Rusya’nın idaresi altına
geçmelerine dair sözleşme imzaladılar. Bu sözleşmeye göre onlar Rusya’ya
220 pud ipek ödemeli, rehine göndermeli, Rus ordusunun bu bölgede yerleşmesine izin vermeliydi. Fakat ahalinin bu şartları yerine yetirmediğini
öğrenen Gulyakov Ocak 1804’te yeniden Car-Balaken üzerine yürüdü. Fakat
Rus ordusu Zagatalada Carlılar tarafından kuşatmaya alındı, bunun sonucunda ise General Gulyakov öldürüldü. Carlılar’ın bu zaferi uzun sürmedi,
Car–Balaken ikinci kez işgal edilerek Rusya’dan bağımlı hale geldi.
Rus Çarlığı Gence hanlığının ele geçirilmesine büyük önem veriyordu. General Sisianov Gence hanı Cevat Hana mektup yazarak ona Gence’nin teslim
etmesini teklif etti, fakat ret cevabı aldı. Sisianov yazdığı ilk mektupta Cevat
Handan teslim olduğunun kanıtı olarak büyük oğlu Uğurlu Ağanı Tiflis’e
emanet olarak göndermesini istedi. Daha sonra Sisianov Cevat Hana yazdığı
diğer mektubunda Gence’nin Kraliçe Tamara’nın zamanında güya Gürcistan’a mensup olduğunu, Rusya Gürcistan’ı himaye altına aldığı için onun
parçalanmasına göz yummayacağını iddia ediyordu. Cevat Han ise
Gence’nin Gürcistan’a mensup olmasını inkar ederek, hatta Gürcistan’ın bir

239

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -2- Din-Tarih-Sosyoloji

zamanlar Gence beyleri tarafından yönetildiğini belirtiyordu: “Mektubunu
aldım. Yazıyorsun ki, Tamara zamanında Gence Gürcistan’a tabi olmuştur.
Anlattığın bu hikayelere kimse inanmaz. Fakat atalarımız Abbasgulu Han
ve diğerleri Gürcistan’ı yönettiler. Eğer inanmıyorsan ihtiyarlara sorabilirsin”. Cevat Han Sisianov’un tehditlerinden korkmayarak ona savaşa
hazır olduğunu söyledi: “Benimle savaşmak istiyorsan ben hazırım! Zaferi
kimin tadacağı yalnız Allah’a malumdur. Bana savaşa hazır olmamı mı teklif
ediyorsun? Ben sizin ordularınızın Şemşeddi’le girdiği günden beri savaşa
hazırım!" (AKAK tom 2, 1868)
Rus ordusu General Portnayak’ın önderliğinde Gence üzerine yürüdü. Rus
kuvvetleri 2-3 Ocak gecesi Gence kalesine girdiler. Genceliler’in şiddetli
direnişi ile karşılaşmalarına rağmen Rus kuvvetleri sayca çok üstün durumda oldukları için galip geldiler. Cevat Han ve oğlu Huseyingulu Ağa
Rus ordusuyla yapılan savaşta şehit düştüler. Böylece, Gence Hanlığı Ruslar
tarafından ele geçirildi. Gence’nin ismi değiştirildi ve I. Aleksandr’ın eşi
Yelizavetta şerefine Yelizavetpol olarak adlandırıldı. Eski ismi telaffuz edenlerin ceza ödeyecekleri ilan olundu. Ramazan ayının karlı gecesi Gence
savaşçılarının kanıyla boyandı. Gence’nin savunmasına 18000’den fazla kişi
katıldı, onlardan 1500 kişi öldürüldü, 17222 kişi ise rehin alındı (Aliyarlı 2009:
581).
Birinci Rus-İran Savaşı. Gülistan Antlaşması
Mayıs 1804’te İran Rusya’dan ordularını Güney Kafkasya’dan çıkarmasını
talep etti. İran’ın bu talebi Rusya tarafından reddedildi, bunun sonucunda
Rusya ile İran arasında diplomatik ilişkiler kesildi. Böylece, Rus-İran savaşı
başladı. Güney Azerbaycan’ın hakimi olan Veliaht Abbas Mirza 50 bin kişilik
orduyla Erivan’ın üzerine yürüdü. Eçmiedzin ve Gemerli’de meydana gelen
ilk savaşlar İran için başarısızlıkla sonuçlandı. Ruslar Erivan kalesini kuşatmaya aldılar. Oğlu Abbas Mirzanın ordusun mağlubiyete uğradığını duyan
Fatali Şah bizzat harekete geçti. Ruslar Erivan’ı, İranlılar ise Rusları kuşatma
altına aldılar. Böylece, Ruslar kuşatmayı durdurmak ve geri çekilmek
zorunda kaldılar. (Mustafazade 2013 : 259)
Sisianov Binbaşı Lisaneviçi Karabağ hanı İbrahim Halil Han’ın yanına göndererek, Hana Rusya’nın himayesine geçmeyi teklif etti. Cevat hanın akıbetinden gözü korkmuş İbrahim Halil Han Rusya’nın himayesine geçmek
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konusunda saray ileri gelenlerinin fikrini sormak kararı aldı. Son anda
Karabağ’ın Rusya’nın himayesine geçmesi fikrine sıcak bakan Muhammet
Hasan Ağa ve onun taraftarları üstünlük kazandılar. Bu durumdan haberdar
olan İran şahı, İran sarayında rehine olan İbrahim Halil hanın oğlu Ebülfet
Ağanın liderliğinde Karabağ’a ordu gönderdi. Fakat bu ordu İbrahim Halil
han tarafından mağlup edildi. Abbas Mirzanın önderliğinde İran kuvvetlerinin Karabağ hanlığına girmesi ihtimalinden endişeye kapılan İbrahim
Halil Han, Sisianov’a müracaat edip ondan yardım istedi. General Sisianov
Gence’de Kürekçay yakınlarında kurduğu karargâha İbrahim Halil hanı
davet etti. 14 Mayıs 1805 tarihinde burada Karabağ Hanlığıyla Rusya
arasında antlaşma imzalandı. Bu antlaşmaya göre, İbrahim Halil han Rus
idaresini kabul etmeli, her yıl Çar hazinesine 8000 Çervon vergi ödemeli,
dahili işlerde serbest olan han, bağımsız dış siyaset yapmayacağına dair söz
vermeli, ayrıca Şuşada 500 kişilik Rus ordusunun yerleştirilmesine izin vermeliydi (Aliyarlı 2009: 589).
21 Mayıs 1805`te Şeki Hanı Selim Han da Rusya’yla benzer şartlarla antlaşma
imzaladı. Antlaşmaya göre Selim Han Çar Hazinesine her yıl 7000 Çervon
vergi ödemeyi kabul etti.
Haziran 1805’te İran ordusunun başkomutanı Abbas Mirza 10 binlik Kızılbaş
ordusuyla Karabağ üzerine yürüdü. Hudaferin köprüsü yakınlığında Ruslarla Kaçarlar arasında savaş başladı. Ruslar mağlubiyete uğrayarak Şuşa’ya
çekildiler. İranlılar Esgeran’ı aldılar. Ruslar Gence’ye çekilmek zorunda
kaldılar.
Rus ordusunun mağlup olması haberini alan Sisianov bizzat Tiflis’ten
Gence’ye doğru harekete geçti. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen Abbas
Mirza, Tiflis üzerine yürüdü. Fakat Zeyem yakınlığında Karyagin ordusu
tarafından mağlup edildi. Büyük kayıplar veren Kaçar ordusu Gazah üzerine
yürüdü. Abbas Mirzanın idaresindeki kuvvetler Gazahlıların hücumu üzerine dağılıp geri çekildi. Böylece, İran kuvvetlerinin 1805 yazında askeri
faaliyetlerinin başarısızlıkla sonuçlandığı bu dönemde Rus Çarlığının temel
hedefleri Bakü ve Şirvan Hanlığının alınmasıydı.
27 Aralık 1805’te Rusya’yla Şirvan Hanlığı arasında antlaşma imzalandı. Şirvan Hanı Mustafa Han Rus idaresini kabul etti. Bu antlaşmanın şartları daha
önce Karabağ hanlığıyla imzalanan Kürekçay antlaşmasının şartlarıyla
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aynıydı. Şirvan Hanı Mustafa Han bağımsız dış siyasetinden imtina edip,
her yıl Çar hazinesine 8000 çervon vergi ödemeliydi. Rus ordusunun
Şamahı’da yerleşmesine izin vermeyen Mustafa Han bunun karşılığında Rus
kumandanlığına kale inşa etme hukuku verdi.
Sisianov Bakü hanlığının işgaline çok büyük önem veriyordu. Bakü hanlığının Rusya açısından hem ticari hem de stratejik önemi bulunuyordu.
Ağustos 1805’te Zavalişi’nin komutanlığında Rus donanması Bakü Kalesini
kuşatamaya başladılar. Ruslar, Guba hanı Şeyhali Han’dan yardım bekleyen
Bakü sakinlerinin şiddetli direnişi ile karşılaştılar. Bakü kalesi teslim olmadı.
Rus donanması Sara adasına çekilmek zorunda kaldılar. Bakü kalesinin teslim olmadığını haber alan Sisianov Ocak 1806’da bizzat harekete geçti.
Sisianov Huseyngulu Han’dan teslim olmasını talep etti. Sisianov Huseyngulu hana Bakü’nün teslim edilmesi hakkında hazırladığı antlaşma şartlarını
gönderdi. Bu şartlara göre Bakü hanlığının tüm geliri Rus Çarlığının hazinesine verilmeli, kalede 1000 yakın Rus askeri ve topları yerleştirilmeli,
Huseyngulu han ise kendi makamından vazgeçmeliydi. Bakü Hanı
Sisianov’un teklifini kabul etti. Buluşma 8 Şubat 1806’da Goşa Gala Kapısı
yakınlığında gerçekleşti. Kalenin anahtarları Sisianov’a takdim edilirken o,
Huseyngulu Han’ın akrabası İbrahim Bey tarafından öldürüldü (Azerbaycan
Tarihi, cilt 4, 2007:26-27).
1806 baharında Abbas Mirza 20 binlik ordusuyla yeniden Karabağ üzerine
yürüdü. Bu zaman Karabağ Hanlığında siyasi durum çok karışıktı. İran ordusuna karşı savaşacak güç azdı. İran kuvvetlerinin yaklaştığından tedirgin
olan İbrahim Halil Han sık sık Lisaneviçi durumdan haberdar edip, Nesvetayev’a mektup yazıp yanına elçiler gönderiyordu. İran kuvvetlerinin kaleye
çok yaklaştığını haber alan İbrahim Han ailesinin güvenliği için, ailesiyle birlikte Hankendiye yerleşti. Onun buraya yerleşmesinden şüpheye düşen Rus
kuvvetleri komutanı Binbaşı Lisaneviç 200 Rus askeriyle birlikte Han’ın
evine baskın yapıldı ve İbrahim Halil Han’ın beşikteki küçük çocuklarına
varıncaya kadar acımasızca katlettirdi (Mustafazade 2013:270-271).
Bu olaydan haber alan Şeki Hanı Selim Han Rusya ile bütün ilişkilerini kesti
ve Rus askerlerini hanlıktan kovdu. Ancak 22 Ekim 1806’da Şeki yakınlarındaki savaşta Ruslar Selim Hanı mağlup ettiler. Sonra Car-Balakene harekete
geçerek, orda çıkan isyanı acımasızca bastırdılar.
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Kısa bir süre sonra 22 Haziran 1806’da Rus kuvvetleri Derbent’i ele geçirdi.
Genel komutan Gudoviç Bakü’nün alınmasına dair General Bulgakov
görevlendirmişti. Bakü’ye yaklaşan Bulgakov komutasındaki Rus ordusu kaleyi kuşatma altına aldı. Daha fazla direnmenin lüzumsuz olduğunu gören
Huseyngulu han İran’a kaçtı. 3 Ekim 1806’da Bakü, ardından ise Guba Hanlığı Ruslar tarafından işgal edildi (Sadıgov 2018:69).
1806’da Osmanlı Devleti’yle Rusya arasında hem Balkanlar’da hem de
Kafkasya cephesinde oluşan savaş başladı. 18 Haziran 1807’de meydana
gelen savaşta Osmanlı ordusu mağlup edildi. 1812 yılında Bükreş antlaşması
imzalandı. Bununla Osmanlı Devleti Güney Kafkasya topraklarının çoğunun
Rusya’ya katılımını tanıdı. (Türkmen 2003:16)
1808 yılında Harford Consun liderliği altında Tahran’a giden İngiliz elçileriyle müzakereler sonucunda, İngiltere ve İran arasında yeni bir antlaşma
imzalandı. Bu antlaşmaya göre İran İngiltere’ye düşman olan bütün devletlerle ilişkileri kesmeliydi. Bunun karşılığında İngiltere ise İran’a her türlü
maddi ve askeri yardımda bulunacağını vaat etti.
Eylül 1808’de Rus genel komutanı Gudoviç General Nebolsini Nahçıvan’ı
ele geçirmek için görevlendirdi. Rus kuvvetleri Erivan’ı kuşatmaya aldılar,
fakat mağlubiyete uğrayıp geri çekildiler. Rus ordusu Nahçıvan’dan da çekilmeli oldu. Garababa yakınlarında İran ile Rusya arasında savaş meydana
geldi. Yeniden mağlubiyete uğrayan Gudoviç 1808’de istifa etti. Onun yerine
ise General Tormasov atandı. İngiltere hükumeti Rusya’yla İran arasında
barış antlaşmasının imzalanmasına engel olmaya çalışıyordu. İngiltere
yeniden İran’a silah takviyesi yaptı (Aliyarlı 2009:603).
1812 yılında İran kuvvetleri Karabağ üzerine yürüdü. Şahbulağ ele geçirildi.
Fakat Abbas Mirzanın ordusu General Kotlyarevski tarafından mağlup
edildi. 1812 yılında Rus orduları Fransa ile mücadele ederken İran Kafkaslardan kuzeye doğru hücuma geçti. Lenkeran yakınlarında yapılan Aslandüz
Savaşında Rus Ordusu İran ordusunu mağlup etti. 1 Ocak 1813’te Lenkeran
Ruslar tarafından ele geçirildi. 12 Ekim 1813’te Karabağ’ın Gülistan kentinde
11 maddeden oluşan barış antlaşması imzalandı. Gülistan antlaşmasına göre,
Nahçıvan ve Erivan hariç, Aras Nehrinin Kuzeyinde olan bütün Azerbaycan
hanlıklarının ve Doğu Gürcistan’ın Rusya’ya ait olduğu İran tarafından
kabul edilecek, Hazar denizinde yalnız Rusya’nın donanması bulunacak ,
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Rus tüccarlarına serbest ticaret hakkı tanınacaktı.(Mustafazade 2013: 284)
Gülistan antlaşması sonucunda Rusya Hazar’da donanma bulundurma
hakkı elde eden tek güç olmuştur. (Sapmaz 2008 :25)
İkinci Rus-İran Savaşı, Türkmençay Antlaşması
25 Kasım 1814 tarihinde İran’la İngiltere arasında Rusya’ya karşı yeni bir ittifak antlaşması imzalandı. İngiltere Şah hükumetine askeri yardımda bulunacağına ve Gülistan antlaşmasını yeniden gündeme getirerek Rusya’yla bu
konuda müzakereler edeceğine dair söz verdi. İran Osmanlı Devleti’ni de
Rusya’ya karşı sevk etmeyi düşünüyordu. 1823 tarihinde Osmanlı ve İran
arasında antlaşma imzalandı. (Azerbaycan tarihi, cilt 4, 2007 :39)
1825’te Sankt Petersburg’da meydana gelen “Aralıkçılar İsyanı” hakkında
haber alan İran Şahı bu durumdan yararlanmak istedi. İran’la savaşmaktan
çekinen yeni Çar I. Nikola 1826’da General Menşikov’un önderliğinde Rus
elçilerini İran’a gönderdi. Fakat Tahran’da Rus elçileri çok soğuk karşılandılar. Menşikov savaşın kaçınılmaz olduğunu anladı (Türkmen 2003 :18).
Fatali şahın kararıyla 1826’da Rusya’yla yeni bir savaş başladı. Savaşın ilk
dönemi Ruslar için başarısız oldu. Abbas Mirzanın ordusu Karabağ üzerine
yürüdü. Şuşa kuşatma altına alındı. Şirvan’ın eski hanı Mustafa Han Şirvan,
Mirhasan Han Lenkeran, Uğurlu Han Ziyadoğlu Gence, Selim Hanın oğlu
Hüseyin Han Şeki, Gürcü şehzadesi Aleksandr ise Tiflis üzerine yürüdü.
Yerel halkın alevlenen ayaklanmalarında mühim rol oynadı. 17 Haziran’da
Gence’de büyük ayaklanma başladı. Ruslara karşı ayaklanmalar Lenkeran,
Şeki ve Şamahıda başladı. Tüm Kuzey Azerbaycan’ı tarayan ayaklanmalar
“Müslüman birliği isyanı” olarak anılıyordu. Bu ayaklanmalar nedeniyle I.
Nikola 2 Mart 1827 tarihinde Yermolov’u makamından uzaklaştırdı. Şah’ın
kuvvetleri 48 güne Şuşa kalesini kuşattılar, fakat hiçbir başarı elde edemeyip
geri çekilmek zorunda kaldılar. Bu durum Rusların yeniden hücuma geçmesine imkân yarattı. (Abdullayev 2016 :210)
3 Eylül 1826’da İran ordusu Şemkir yakınlığında mağlubiyete uğrayıp,
Gence’ye çekilmek zorunda kaldılar. 13 Eylül 1826 tarihinde Gence yakınlığında İran ordusu yine mağlubiyete uğradı. ( Aliyarlı 2009 :615)
1827 yılı başlarında General İvan Fyodoroviç Paskevich idaresindeki Rus or-
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dusu Nahçıvan’ı aldı. Nahçıvan’ı ele geçirdikten Rus ordusu sonra Abbasabad kalesine yaklaştı. Abbasabad ele geçirildi. 1 Ekim 1826 tarihinde
Ruslar Erivan’ı aldılar. 1827 yılı sonlarına doğru Rus kuvvetleri Güney Azerbaycan’a girerek önce Marendi’yi, daha sonra Tebriz’i ele geçirdi. Tebriz’in
işgali Tahran’a yol açtı. Ocak 1828’de Urmiye’nin, ardından da Erdebil’in işgali İran’la Rusya arasındaki barış görüşmelerini hızlandırdı. (Türkmen 1003:
19)
10 Şubat 1828 tarihinde Türkmençay antlaşması imzalandı. 16 maddeden
ibaret antlaşmanın şartlarına göre İran Erivan ve Nahçıvan hanlıklarının ve
bütün Kuzey Azerbaycan hanlıklarının Rusya’ya bağlanmasını kabul edecekti. Hazar Denizi’nde yalnızca Rus donanması bulunabilecekti. Antlaşmaya göre İran Rusya’ya, 20 milyon ruble tazminatı vermeyi kabul etmişti.
Antlaşmanın 15. Maddesine özel olarak değinilmelidir. Bu maddeye göre
İran’da yerleşen ahalinin istedikleri takdirde Rusya’ya göçebilecekleri ve
bunlara müsait imkanlar yaratılacağı ifade edilmiştir. Bu madde Ermenilerle
ilgiliydi. Bu madde Ermenilerin İran’dan Güney Kafkasya’ya, aynı zamanda
Karabağ’a toplu şekilde göç etmesine olanak sunuyordu. Bunun sonucunda
birçok Ermeni aileleri Güney Kafkasya, özellikle Erivan ve Karabağ arazilerine yerleştirildi. Bu antlaşmanın en trajik sonucu Azerbaycan’ın ikiye bölünmesi oldu (Yeşilot 2008:190-191).
1828-1829 Osmanlı-Rus savaşından sonra, Ermeni halkının büyük bir
bölümü Osmanlı’dan Güney Kafkasya’ya göç ettirildi.

Sonuç
19.Yüzyıl Azerbaycan tarihinin bir sıra meseleleri çarptırılmıştır, buna özellikle 19.Yüzyıl başlarında Azerbaycan’ın Rusya tarafından işgali aittir. Azerbaycan’ın Rus Çarlığı tarafından işgali “birleşme, gönüllü katılım”
kavramıyla değiştirilmiştir.
Prof. Süleyman Aliyarlı bilimsel araştırmalarında bu konuya önemli yer vermiştir. Nitekim, S. Aliyarlı 1960’ların sonunda doktora tezini de bu konuda
yazmıştır. “Azerbaycan’ın Rusya’ya birleşmesi ve Ekonomik durumu” adlandırılan bu çalışma, Azerbaycan tarihinde yeni bir bilimsel sonuç çıkardı:
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Azerbaycan’ın Rusya’ya bağlanması gönüllü olarak değil, silah zoruyla
gerçekleşmiştir. Sadece Gence savunmasında yer alan insan sayısı 18000’den
fazlaydı. Onlardan 1500 kişi öldürülmüş, 17222 kişi ise rehin alınmıştır.
Aslında bu çalışma Sovyet tarihi yazıcılığında mevcut olan “Güney
Kafkasya’nın Rusya’ya gönüllü katılımı” gibi ideolojik yaklaşımlara aykırı
bir çalışmaydı. Zira o dönem, bu olay tahrif edilerek gönüllü bir eylem
olarak sunuluyordu (Muradaliyeva 2017 :22).
Bildiğimiz üzere, Türkmençay antlaşması Azerbaycan için çok ağır sonuçlar
getirdi. Bu antlaşmanın en trajik sonucu Azerbaycan topraklarının ikiye
bölünmesi, Kuzey ve Güney Azerbaycan olarak Rusya ve İran arasında paylaşılması oldu. Ayrıca, bu antlaşma sonucunda Ermenilerin İran’dan Güney
Kafkasya topraklarına göç etmesine Rusya tarafından imkan yaratıldı. Bu
durum, Ermenilerin Güney Kafkasya topraklarında kök salmasıyla sonuçlandı.
Böylece, Azerbaycan Türklerinin vatanları ikiye bölündü. İşgal edilen Erivan
ve Nahçıvan hanlıklarının toprakları ise “Ermeni vilayetleri” ilan edildi.
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The Implementation of the Devshirme System in Bosnia
Nada Trifković
Abstract: The Bosnian state, which reached its peak in the second half of the 14th century,
found itself under the influence of the Ottomans in the late 14th century. Although it attempted
to resist the Ottoman forces, Bosnia failed to defend itself, and already in 1463 became the part
of the Ottoman Empire in the status of the Sanjak of Bosnia. After the conquest, the same taxes
and institutions were also applied in Bosnia like everywhere else in the Ottoman Empire. One of
these institutions was devshirme, the institution which included taking of male children from
Christian families, and moving them to state centers, where they were educated according to
the Islamic rules and prepared for civil service. But in Bosnia implementation of this institution
was somewhat different than in the other parts of the Balkan Peninsula, because during the devshirme in this area, Ottomans were taking, not only children from the Christian, but also from
the Muslim population named Poturoğlu.
The aim of this paper is to determine how the institution of devshirme was implemented in the
area of Bosnia, what was the reason of taking Muslim’s children and to examine the term Potur
and its use. In addition to analyzing these questions, in this study is also presented the situation
in Bosnia after its fall under the Ottoman rule, and the administrative division that was subsequently carried out. In order to achieve the goal, in the study qualitative research method was
applied.
Keywords: Sanjak of Bosnia, Devshirme System, Ottoman Empire, Poturoğlu, Balkan Peninsula

Introduction
The Ottoman Empire, formed at the end of the thirteenth century and progressed at a great speed, as early as the fifteenth century established the sovereignty over the Balkans. As soon as Fatih Sultan Mehmet ascended the
throne, he started the preparation for one of the biggest Ottoman’s goals: the
conquest of Constantinople, the center of the Byzantine Empire. (Jorga, 2012,
p. 24) After this was accomplished in 1453, the Ottoman Empire was ready
to conquest the other Balkan states. Among them was the Bosnian State,
ruled by the Kotromanić dynasty. The Bosnian region, named after the Bosnia
river, during the period of Ancient Roma was divided into two parts: Upper
and Lower Bosnia. This division survived later in the Middle Ages. Upper
Bosnia covered the parts of the Bosnia river and its tributaries above, but in
the thirteenth century, three new administrative areas, called župa, joined
this region. These were Neretva in the south, Boračka in the east and Uskopje
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župa in the west. However, until the Ottomans came to the Balkans, the Bosnian State was formed of the Bosnian region and other regions such as Soli,
Usora, Donji Kraji (Lower Regions), Zapadne strane (Western Regions), Hum
and Primorje (Coast) and Podrinje (Drina Valley). (Klaić, 1882, pp. 18-19) In
the fourteenh century the Bosnian State achieved great progress, especially
during the reign of Tvrtko Kotromanić (1361-1391), who was declared as a
king in 1377. (Ћоровић, 2017, p. 356) But at the same time, Bosnia began to
encounter the Ottoman invasions. The first clashes of the armies of these two
states were recorded in 1386. After that, the clashes between Bosnia and the
Ottoman Empire continued in 1388, 1392 and 1398. (Zheliazkova, 1994, p.
187) In 1389, the Bosnian army also participated in the Kosovo War against
the Ottomans. In 1451 the Ottomans had already settled in Hodidjed and
Vrhbosna in Bosnia, and ten years later they also took the important points
Zvornik and Srebrenica. Finally in 1463, Fatih Sultan Mehmed conquered the
center of the Bosnian State Bobovac and this how Bosnia became a part of
the Ottoman Empire. (Ћирковић, 1982, p. 394)
When they conquered Bosnia, the Ottomans undertook a new administrative
division in this region, and in 1463 they established the Sanjak of Bosnia with
center in Sarajevo. After that the Ottomans continued to attack the region of
Herzegovina and the territory, they conquered was added to the Bosnian
Sanjak. (1952, pp. 109-110) Finally, in 1470, the Sandjak of Herzegovina was
established separately. Ten years later, apart from the Sandjak of Bosnia, the
Sandjak of Zvornik was also established. (Filipović, 2005, p. 3) In this way,
the south-western border of the Sanjak of Bosnian was extended to Neretva
and Rama, the western border to Uskopje and Livno, followed by the central
part of the Bosnia River, covering the Vranduk, Maglaj and Tešanj regions.
In addition, the Bosnian Sanjak included the Jeleč and Novi Pazar regions.
The Sanjak of Bosnian, organized in this way, became part of the Eyalet of
Rumelia. In addition, the Sanjak of Zvornik and Herzegovina was within the
governorship of Rumelia. (Filipović, 2005, p. 4; 1952, p. 110) In the sixteenth
century, new sandjaks were established, and after the creation of the Eyalet
of Budim, a new province was needed in the Ottoman Empire. In this way,
in 1580, the Eyalet of Bosnia was established, and it included Sandjaks of
Zvornik, Hercegovina, Klis, Zachazman, Krka and Bihać. The center of this
province was Banja Luka until 1639, and in 1639 the new center became Sarajevo. (1952, p. 111)
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With new administration, the taxes and institutions that existed in other regions of the Ottoman Empire started to be implemented and established in
Bosnia too. In this way, the devshirme system, whose implementation in the
Ottoman Empire began in the period of Murat I in order to meet the military
need (Özcan, 2007, p. 226; Beydilli, 2013, p. 450; İnalcık, 2009, p. 58; Ortaylı,
2008, p. 241), also was applied in the Sandjak of Bosnia. But in its implementation in this region there was a special circumstance which meant taking
children from Muslim families. (Ercan, 1986, p. 716) But these Muslims were
named as Poturoğlu, Potur, which was also used in Slav languages as Poturica. (Bey, 1538, s. 472) There are a lot of different views about that who
were the Poturs and why the devshirme was applied among them. This topic
is also part of the work of Ismail Hakkı Uzunçarşılı, who did one of the most
important researches about devshirme and collected the results in the study
named Osmanlı Devleti Tesşkilatından Kapukulu Ocakları. (Uzunçarşılı,
1988) The Poturs were also examined by Noel Malcolm in his study Bosnia:
A Short History. (Malcolm, 2011) But despite of these researches still it is not
clear who were they and why they were included in the implementation of
the devshirme system.
The aim of this study is to try to give the answers to questions when the implementation of devshirme strated in Bosnia, which boys were collected during the devshirme, and why the implementation of this system in Bosna was
different from the other parts of the Ottoman Empire. Also in this study will
be analyzed the term Poturoğlu. In order to accomplish this, the travelogue
written by the Western ambassadors, the chronicles of the Ottoman Empire
and the documents of the Ottoman Archive were used. In the study the qualitative research method was applied.
Method
Model of the Research
In order to determine how the devshirme system was implemented in Bosnia
and what its difference from the implementation in the other areas, in this
study a qualitative research method was used. The qualitative method was
used because of the fact that it is appropriate to reveal the underlying causes
of a case and to enable the historical researches of historical subjects.
(Yıldırım & Şimşek, 1999, s. 19)
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Sample of the Researches
The sample of this study consists of Ottoman sources from 16th century, Ottoman chronices and studies written by Western, Balkan and Turkish writers,
who analized the devshirme system and its implementation on the teritory
of Bosnian Sanjak.
Limitations of the Research
The research is limited to the period of implementation of the devshirme system in the Ottoman state, which ranged from the 14th to the 18th century. At
the same time the study is limited to the implementation of the devshirme
on the territory of Bosnian Sandjak. When it comes to sources, the work is
limited by using of 16th-century archival sources, Ottoman chronicles, and
Turkish, Western, and Balkan historical works dealing with the issue of devshirme.
Devshirme System and Its General Characteristics
There are different explanations and different opinions about the devshirme
system, but in the simplest way it can be said that the devshirme was a system used to meet the military needs in the Ottoman Empire, and that generally it meant taking children from Christian families and taking them away
to the center of the Empire and preparing for state service. (Özcan, 1994) It
is not entirely clear when it started to be implemented in the Ottoman Empire, but the most important sources for this are the chronicles of Aşıkpaşazade and Neşri. In these sources, the establishment of the Janissary
Corps is placed after the conquest of Edirne, and Halil Pasha Çandarlı played
a major role in the establishment of this institution. According to narration
of Aşıkpaşazade, it was decided to give the prisoners to the Turkish families
in order to learn Turkish language and culture. Until they became Muslims,
they served the Turks. The name of institution was janissary, which means
new soldier. (Aşıkpaşazade, 2011, s. 62-63) The same explanations are shown
in the History of Neşri. (Neşri, 1995, s. 198-199) In the same time, it can be
seen that Ottomans also used the pencik system for military needs, which
represented taking one-fifth of Christians prisoners. (Beydilli, 2013, p. 450;
İnalcık, 2009, p. 58; Ortaylı, 2008, p. 241) Persian word, pencik means one
fifth and it was practiced in the Ottoman Empire before the devshirme.
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(Özcan, 2007)
Even when devshirme began to use, the implementation of the pencik system
didn’t stop, but after the Ankara War in 1402, when the number of prisoners
decreased, pencik system was completely eliminated. (Uzunçarşılı, 1988, s.
13) When they conquered the new lands, the Ottomans immediately began
to impose their own institutions and taxes. In this way, the devshirme system
took an important place in the Balkans. There are different views about the
origin of this system, but generally it is accepted that this kind of institution
Ottomans took from Seljuk Empire. (Elibol, 2009, s. 29) During the devshirme
children could not be taken from every family, so that children of Jews,
Kurds, Gypsies, Russians, shepherds or families with one child could not be
taken. (Özcan, 1994, s. 255) In the process of the devshirme system, the rules
were changed according to the needs of the state. So it can be seen that in
spite of the prohibition of devshirme among the Turks, during the reign of
Sultan Selim I, children from Turkish families were taken too. (Yılmaz, 2009,
s. 130)
Devshirme system was first implemented in the Balkans, but when the state
became stronger, its implementation started in Anatolia too. (Ercan, 1986, s.
715) During the devshirme, usually all families first were taking the children
to the center of the place where it was implemented and then the pashas and
the kadi responsible for their collecting chose the most capable and the most
beautiful boys. (Husić, 2016, s. 51) According to some sources, the devshirme
was implemented every three, four or five years, but in fact it was changing
according to the needs of the state. (Ercan, 1986, s. 714) The sources generally
state that during the process one child was taken among forty families, but
in essence this also could be changed according to the needs of the state.
(Uzunçarşılı, 1988, s. 14-16) The selected children were dressed in red clothes
so that they were prevented from escaping on their way to Istanbul and the
children who tried to escape could easily be attracted thanks to the color of
the clothes. (Matkovski, 1968, s. 279) After coming in center of the state, the
new names and new religion-Islam were given to children. In order to learn
Ottoman culture and Islamic rules more easily, children were being sent to
Muslim families and lived with them for several years. Children taken from
the Anatolian region were being sent to families lived in Rumelia and children taken from the Rumelia region were being sent to families lived in Ana-
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tolia. This strategy was also used to prevent children from escaping to their
homes. Sick, bald, married, Turkish-speaking and circumcised children were
not taken during the devshirme. (Uzunçarşılı, 1988, s. 18) During the devshirme, boys between the ages of eight and twenty were taken. At the time
of the collection, there were special Eşkal notebooks. All information about
the boys, such as the names of their parents, the Christian names of the boys,
the date of birth of the children and their villages were recorded in these
notebooks. (Özcan, 1994, s. 254)
It's not entirely clear when the last devshirme was implemented. According
to Uzunluçarşılı researches, the devshirme was no longer processed in 1747,
or at least it was not implemented according to the old rules. This institution
began to deteriorate in the sixteenth century, and the janissaries began to
marry and deal with craft. In addition, during the reign of Murat III, different
people started joining to the janissary institution for money and this affected
the situation in the Ottoman State. (Uzunçarşılı, 1988, s. 477-478) Acemi oğlan
institution continued until 1826, but there is no evidence that the devshimre
had been carried out until this period. Probably, when it was realized that
this institution was no longer producing good results, it was decided to abolish it.
The Implementation of Devshirme System in the Region of Bosnia
The one of the most important sources for implementation of devshirme system in Bosnia is Kavanin-i Yeniçeriyan. Although the name of this work is
the Kanunname, it is necessary to look at it as a book of advice, not as a law
book. This work was written in 1606 by an unknown author as a treatise to
Sultan Ahmet I. When this work was written, some changes began to emerge
in the Ottoman Empire and some government institutions began to deteriorate. Meanwhile, the Turks started to enter the Janissary Corps. Since the person who wrote the Kavanin-i Yeniçeriyan was himself a janissary, he
probably wanted to show the old rules and order that existed in the Ottoman
Empire. (Koyuncu, 2017, s. 283) According to this notes, after the Ottoman’s
conquest in 1463, all the people who lived in Bosnia immediately accepted
the Islam. When he saw this, Fatih Sultan Mehmet told them that they could
ask from him whatever they want as a reward. At the end, the people of
Bosnia asked Sultan Mehmet to take their children during the devshirme.
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Since the Sultan accepted this, children of Muslim families could also be
taken during the devshirme in Bosnia. (Toroser, 2011) The original example
of the Kavavnin-i Yeniçeriyan work is not saved, but according to made and
recorded its copies, only Muslim children could be taken during the devshirme in Bosnia. Although something different has been shown in Kavanin-i Yeniçeriyan, some documents show that Christian children were also
taken. For example, during the devshirme in 1565 60 children there from Yeni
Pazar, part of the Bosnian Sanjak, were collected, and 14 of these children
were taken from Christian families. (Husić, 2016, s. 50) Sokullu Mehmet
Pasha, one of the boys who grew up in the Christian family, was taken from
Bosnia during the devshirme and later gained important positions in the
state. His family was a Christian family, but after Mehmet became a vizier,
many of them came to Istanbul and accepted Islam. (Самарџић, 1975, s. 3334)
A story similar to the one in the Kavanin-i Yeniçeriyan can be seen in the
Mür’i’t-Tevarih, written by Şem’danizade Süleyman Efendi, who lived in the
seventeenth century. According to Şemdanizade's notes, after Fatih Sultan
Mehmet conquered Bosnia, the people who lived there accepted Islam. Also,
they immediately asked the sultan to take their children during the devshirme. Despite this was not according to rules, Sultan made an exception
in Bosnia and allowed Muslims to give their children during the devshirme.
Şemdanizade in his narrative showed that this was applied in Bosnia and
Herzegovina and that it occurred in the year H. 867 (1463 M.). (Şemdanizade,
1919, s. 454) Fatih Sultan Mehmet conquered Bosnia in this year, but the region of Herzegovina was conquered by the Ottoman Empire in 1481. In addition, during the conquest of Bosnia, Hungary immediately began to invade
and conquered the cities of Jajce and Srebrenica. These regions remained
under the Hungary rule until 1528. (Kadir, 2006, s. 237) So, in 1463, not all of
Bosnia, but only a part of it fell in the Ottoman’s hands, and all Bosnian people, especially the people of Herzegovina, could not accept the Islam in that
time. During the writing Şemadanizade probably used Kavanin-i
Yeniçeriyan, and that’s why he made this kind of mistake.
There are also other indications that the story of mass Islamization of Bosnia
cannot be true. For example, thanks to the studies on icmal tahiri, Nedim Filipovic showed that in 1469, 99.15% of the population in Bosnia and Herze-
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govina was Christian and only 0.85% was Muslim. The process of Islamization began in Bosnia a few years later, so the number of Muslims increased
and in 1485 they accounted for 12.3% of the population. In the middle of the
sixteenth century, the number of Muslims increased again, so that they made
up 46.3% of the population in the Bosnian Sanjak. (Koyuncu, 2015, s. 231232) These figures show that the population of Bosnia did not immediately
accept Islam with the arrival of the Ottomans.
But in the same time there are some documents that show that during the
devshirme Muslims really were taken. One of them is mühimme defteri from
1573 year in which is said that as it is a customary in the sandjak of Bosnia,
Herzegovina and Klis, during the devshirme it should be collected children
from both Christian and Islamic reaya. In this document in describing the Islamic reaya the term Potur was used. (BOA, MHM. d, 22/590, H.981/M.
1573) Also, in the mühimme defteri from 1590 year it was ordered that during
the devshirme the rules should be obeyed and that no other children but children of Poturoğlu should be taken. (BOA, MHM.d.005, 66/143, H. 998/M.
1590). The word Potur in the Ottoman sources was used for first time at 1515
year by Feridun Bey in his work Münşeatü’s-Selatin. In this work word Potur
appears as Poturnak. (Bey, 1538, s. 472; Koyuncu, 2015, s. 214)
According to some historians the word Potur represents people who accepted Islam and Turkish culture in Bosnia, (Lopasic, 1994, s. 171) but also it
is possible to find different information about them. In some sources they
are described as the worst people who lived in the Ottoman Empire. According to this, the people who had lived in Bosnia started leaving the lands by
the Ottoman arrival. Because the jizya tax was the reason for this, the Sultan
exempted them from this tax, but at the same time at least one man in each
village had to accept Islam. In this way, many people accepted Islam, but
some of them were not a true Muslim. Such people did not abandon Christianity but did not show it. So, they were separated from other Muslims in
Bosnia, and their name was Potur. Potur word probably comes from Slavic
language and means half (po) Turkish (tur). (Соловјев, 1949, pp. 56-57) But
on the other side according to Noel Malcolm, Potur is Turkish word, and it
means wide and big pants. He says that this pants were worn by Muslim
people in Bosnia, and claims that this is the reason of using this word to describe these people. (Malcolm, 2011, p. 135) The word Potur can also be seen
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in the travelogue of Evliya Çelebi. But exept the Bosnia, Evliya also described
the Poturs who lived in some other parts of Ottoman Empire, such as Yagodina, Belgrad and Yanova. (Çelebi, Seyahaname, 2010, pp. 496, 515, 552) Also,
Evliya described a Poturca language which is spoken in Sandjak of Smederevo by Serbs, Bosniak and Bulgars. (Çelebi, 2011) Also, the word Potur
sometimes is connected to word Pataren which was used to describe the religious affiliation of the Bosnian people before the Ottomans came to this territory. But as this was used just in Italia, and not in Bosnia, the connection
between these two words can’t be accepted. (Malcolm, 2011, p. 134)
According to all this, it can be said that the Poturs are Slavs who generally
accepted Islam. However, since there was a close relationship between religion and culture, after becoming a Muslims in the Ottoman Empire, people
also adopted different new traditions. With Islam's acceptance, people's attire, behavior and customs were changed. The term Potur might have gained
a negative connotation because Christians did not like them because of their
belief changes.
The answer on question why Muslims do were giving their children during
the devshirme can’t be find in the Ottoman chronicles from 17 century. Actually, the answers assumed there can’t be considered as true, so the better
explanations have to be found in the other sources. Benedict Curipeschitz,
who visited Istanbul in 1531 as an Austrian ambassador, also passed through
the Bosnian Sanjak and on that occasion he wrote some notes about devshirme too. Curipeschitz wrote that young people in Bosnia were especially
attracted to the janissary because they were capable and safe. (Kuripeşiç,
1531, s. 33) Accordingly, in the Ottoman Empire, Bosnia represented Eldorado for finding the best janissaries (Zheliazkova, 1994, p. 197). Perhaps one
of the reasons for this interesting phenomenon may be the quality of young
people, but again it is not possible to explain it at all. Some similar explanations could be seen in the work of Bosnian historian Ivo Andrić. What he
says is that since most of the young people in Bosnia lived in villages and
mountains, they were very healthy and at the same time very intelligent and
talented. In this way, these young people could become a good statesmen in
an easier way, and on the other hand, the Turks could not be successful in
state affairs, as they were both lazy and immoral. (Andric, 1995, p. 31) Moreover, the reason for such a rule could be related to a rapid Islamization. No
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region in the Ottoman State was left out of Islamization, but in some places,
it was faster, and in others slower. In the Bosnian region, since the Islamic
religion was spread more quickly, most of the population has become Muslims. In this way, if only the Christians had been taken in the Bosnia during
the devshirme, their number would not have been be sufficient as in other
regions. Anyway, this case can be seen not only in Bosnia but also in Albania,
where the Islamization was really fast, just like in Bosnia. In a document
dated 1666, it was said for children from Bosnia and Albania to be separated
from the others by the way to Istanbul. (Koyuncu, 2015, s. 304) One of the
reasons of their separation may be their religion, because, like other boys,
these boys probably didn't go through the same process, because they already were the Muslims. Christian children were getting new religion, new
names, but there was no need to do that with Muslim children.
Also, it can be seen that children taken from Muslim families were mostly
sent to work as bostancı in the palace garden (Has bahçesi). This is shown in
the Mühimme defteri from H. 986. (M.1578). Those documents ordered 50
children collected during the devshirme in Bosnia to be sent to the palace
garden. (BOA, MHM.d, 36/84, H.986/M.1578; BOA, MHM.d, 35/989,
H.986/M.1578.) However, according to these documents it can be said that
there was no rule according to which all Bosnian youth were sent to the
palace, since only 50 were ordered to be sent, not all the boys from Bosnia.
In addition, it is seen that these children were not sent to Anatolian families
as others. So, in this case some Bosnian boys could be taken to the palace immediately and it may be because of their religion. While the other, Christian
boys were learning religion and language, these boys were already able to
serve as courtiers in the palace.
Conclusion
Devshirme system that was implemented in the Ottoman Empire from 14 to
18 century was really important for strengthening the Ottoman army. In its
implementations there existed some rules, but actually it was not implemented on the same way everywhere. The best example for this is Sanjak of
Bosnia, from which, as it is shown in documents from the 16th century, devshirme was implemented among the Muslim families. As reasons for this
kind of exceptions are shown very different factors, such is theory about
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mass Islamization of Bosnia noted by Şemdanizade and in Kavanin-i
Yeniçeriyan. But as it can be seen, there is no place for this kind of myths, because Islamization of Bosnia was a gradual process. When it is said that devshirme system is implemented among the Muslims in Bosnia, it means that
it was implemented among the Potur people. Just as implementation of devshirme in Bosnia, this topic also attracts attention. Opinions regarding the
origin of this word are particularly different. So, it is claimed that this is Slaw
word, Turkish word or even that it is connected to Italian word Pataren. Considering that Paraten is an Italian word that was not used in Bosnia, that option about the connection between these two words should definitely be
dropped. Also, the theory that Potur people were wearing potur kind of
pants can’t be accepted, because this kind of pants were not authentic just
for Balkans, but it was dressed all over the Ottoman Empire. That’s why this
word probably can be connected to the combination of Slavic word postati
(become) and Turčin (Turk). When it comes to the question who the Poturs
were, it can be said that they were people who accepted İslam and as well as
the customs that the new religion prescribes. Even if it was possible to see
them in the other parts of Balkans, most of them lived in Bosnia, because the
process of İslamization was the most successful in this region. As the number
of Muslims in Bosnia was large, it was not enough to take just Christian children from this sandjak. Also, it is really possible that Bosnia geography also
influenced this decision, and that children from these regions were more
health and capable because of the villages and mountains that dominate
these areas.
Finally, it can be said that not only one factor affected the implementation of
the devshirme system in Bosnia, but that there were a number of circumstances that led to this phenomenon.
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Sosyal Değişim Sürecinde Çin Toplumunda
Evlilik ve Artan Boşanma Sorunu
Huerxida Abudureyimu
Özet: Modernleşme çabası içinde gün be gün küreselleşmeye yol alan günümüz toplumlarında
bireysel ve toplumsal değer ve tutumların hızlı değiştiğine tanıklık etmekteyiz. Her toplum varlığını sürdürebilmek için aile kurumuna ihtiyaç duyar. Sanayileşme, şehirleşme ve teknolojik
gelişmeler, diğer kurumlar üzerinde olduğu gibi aile kurumunu da etkilemiş durumundadır.
Ailenin yapısı, fonksiyonu ve rollerindeki değişim bazı sosyal sorunları da beraberinde getirmektedir, bu sorunlardan biri de gün be gün artmakta olan boşanmadır. Çin toplum yapısında da
küreselleşme ve sanayileşmeyle ilgili olarak bir dizi değişimler ortaya çıkmaktadır. Özellikle de
1978 yılında Çin’in Reform ve Açılış politikasını başlamasıyla gelişen sanayi, 1992 yılında planlı
ekonominin Pazar ekonomisine geçişi sanayide kadın işçilere olan ihtiyacı arttırmıştır, 70’li yıllarından sonar sert bir şekilde uygulanmış planlı doğum politikası bir taraftan ataerkil toplumda
kürtaj yoluyla kız bebekleri doğumunu kısıtlayıp nüfus dengesizliğini getirse, öbür taraftan
gelişen eğitimle her şeyi hâlihazır büyümüş eğitimli kız çocukların sayısını arttırmıştır. Küresel
ekonominin gerektirdiği iş fırsatları kırsal alanlardan büyük sanayi şehirlerine göçü hızlandırmıştır. 1978 yılından sonra ortaya çıkmış tüm bu gelişmeler kadınları eskisi kadar sadece evde
faaliyet göstermekten çok toplumsal üretime katılmaya tetiklemiş durumundadır. Ayrıca
yukarıda gösterilmiş her bir değişimin kadınlara getirmiş olduğu sosyal statüsünün ve değerin
artması, ekonomik serbestlik ve özgürlüğü elde etmesi, eskisi kadar evliliğe ve erkeklere bağlı
kılmamakta, ayrıca küresel medyanın insan beyninde oynadığı bireysel özgürlük çığlığı ile beraber toplumun temel hücrelerinden biri olan evliliği çok büyük çapında etkilemektedir ve
boşanma oranlarını son yıllarda aşırı derece yükseltmektedir. Bu araştırma, Çin’in 1978 yılındaki
Reform ve Açılış politikasından sonra ortaya çıkan sosyal değişimler etkisiyle artmakta olan
boşanma olgusunu literatür araştırması ve devlet resmi kaynaklarındaki verilerle sosyolojik bir
analiz etmeyi hedefe almıştır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Değişim, Evlilik, Boşanma Toplumsal Değer

Giriş
Sanayi devrimi sonucu yaşanan toplumsal değişimler, feodal döneme özgün
tüm yapılarda farklılığı ortaya çıkarmıştır. Serbest ekonomi, gelişen kitle iletişim,
teknoloji, Hukuken desteklemeleri, ahlak krizi, bireysel özgürlük arayışı gibi bir
dizi nedenler toplumsal yapıları tekrardan inşa etmektedir. Her gün karşımıza
yeni yeni sıkıntılar çıkmaktadır. Aslında değişken olmak toplumun temel özelliklerindendir, ama değişimin toplumu hangi hücresinde, hangi nedenlerle ner-

262

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -2- Din-Tarih-Sosyoloji

eye doğru olduğunu takip etmek, toplum değerlerini kaybetmeden yeni
gelişmelere toplumu yönlendirmek toplum üzerinde araştırma yapan, o
yeteneğe, bilgiye sahip olan, sorumluluk taşıya bilen tüm insanların kaçınılmaz
görevidir.
Aile her toplumu en güzel şekilde yansıtan en küçük hücredir. Bir toplumun
müreffehi o toplumun her bir ailesinden başlar, çünkü bu toplumu oluşturan
her bir birey bir aileden gelmektedir. Sağlam beden ve ruha sahip anne babadan
sadece ailesine değil bu topluma ayak uydura bilecek, sorumluluk taşıya bilecek
bireyler yetişir. Ama insan beyni ve teknolojinin muhteşem geliştiği günümüz
toplumlarına bakacak olursa sayısız tek ebeveynli çocuklar ( evlilik dışı yada
boşanmış aileden kaynaklı), değişik nedenlerle evlenmesinden boşanması hızlı
olan evlilikler, huzur evi kapısından çocuklarının gelmesini bekleyen yaşlı anne
babalar, bakımsız ve eğitimsiz ter edilmiş çocuklardan artan suç oranları vb.
ister istemez düşüncelerde acaba toplumlar gerçekten gelişiyor mu? Biz farkında
olmadan bir yerlerde yanlış mı yaptık ve halen devam ediyor muyuz? Bunlar
için bir şeyler yapılması gerekmiyor mu? Eğer öyle ise ne yapılması gerekiyor?
Gibi soruları uyandır.
Modern yaşamda gerçekleşen toplumsal değişme sürecinde dikkat çekici olan
noktalardan biri tek başına çok olumlu sayılabilecek gelişmelerin aile yapısındaki çözülmede kolaylaştırıcı bir etken olmasıdır. Kadın haklarının gelişmesi,
eğitim düzeyinin yükselmesi ve kadının üretici olarak toplum yaşamına katılması ile evlenme oranının azalması, boşanma oranının artması ve alternatif
yaşam tarzlarının ortaya çıkması arasında doğrusal bağlantı vardır. Geleneksel
yaşama özgü erkek egemen kültürü, kadınlar ile sorumlulukların paylaşılması
konusunda esnek davranırken, hakların paylaşılmasında kadınlar ile çatışmakta, bu durum aile yaşantılarını ve kurallarını etkileyerek, çatışmaların
çözülemediği noktada yeni durumları gündeme getirmektedir (Aydın, Baran.
2010:118).
Geniş aile yapısının egemen olduğu eski çağlarda evlilik esnek olmayan kurallara bağlı iken, boşanma genel olarak dini ve örfi kurallara göre değerlendirilmiştir. Ancak sanayi devrimi sonrası yaşanan modernleşme ile evlilik
katı kurallara bağlı olmaktan çıkmıştır, evlenilecek kişinin seçiminde bireysel
tercih ön plana çıkmış ve evlilikten beklentiler de yükselmiştir. Geleneksel
yaşamda birçok şartların olmasına rağmen, çocuğun varlığı, dini ve örfi kural-
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ların etkisiyle sürdürülen evliliklerin yerini modern yaşamda psikososyal
doyumun her an yaşanmak istendiği evlilikler almaya başlamaktadır. Beklentilerin karşılanmadığı noktada evliliklerin sonlandırılması sonucunda daha fazla
kişiyi ve çocuğu etkilemekle artan boşanma oranı toplumsal boyutları aşıp
evrensel bir sorun haline gelmektedir. Ayrıca refah toplumu olarak adlandırılan
gelişmiş ülkelerde, evliliğe alternatif olarak yalnız yaşama ve nikâhsız beraberlikler yeni hayat tarzları olarak sıkça karşılaşılan durumlar olmaktadır.
“Boşanma, insan hayatını tüm konularda etkileyen metaforik bir operasyondur
ve boşanmaya ait kökler, evlilik sürecindeki ümitler ve şartlarda gizli bulunmaktadır (Fisher 1998: 1)”. Kültürel algılamaları, olaylara verdikleri tepkiler, karakterleri ve alışkanlıkları ile kolektif uyumu yakalayamayan çiftlerin aynı ortamda
iken mesleki ya da kültürel sorunlarla karşılaştığı; psikolojik ve fiziksel
şikâyetlerde bulunduğu için daha sağlıklı olabilmek adına ayrılması gerekliliğine
dayanan sosyal gerçekliğe boşanma denmektedir. Bu sosyal gerçeklik bazı aileler
için kaçınılmazdır (Berksun 2005: 6). Stahmann ve Hiebert (1997: 18) bu durumu, psikolojik açıdan son derece sağlıklı iki bireyin bile sağlıksız bir evlilik
hayatına sahip olabileceği gerçeğiyle temellendirmiştir. Hunt’a (1966) göre;
boşanmaların yaygınlaşma sebebi insanların evlilik konusunda isteklerinin
azalmış olması değil, mutlu olacakları bir evlilik kurma İsteklerinin artmış olmasıdır. Çin toplum yapısında da küreselleşme ve sanayileşmeyle ilgili olarak
bir dizi değişimler ortaya çıkmaktadır. Özellikle de 1978 yılında Çin’in Reform
ve Açılış politikasını başlamasıyla gelişen sanayi, 1992 yılında planlı ekonominin
Pazar ekonomisine geçişi sanayide kadın işçilere olan ihtiyacı arttırmıştır, 70’li
yıllarından sonar sert bir şekilde uygulanmış planlı doğum politikası bir taraftan
ataerkil toplumda kürtaj yoluyla kız bebekleri doğumunu kısıtlayıp nüfus dengesizliğini getirdiyse, öbür taraftan gelişen eğitimle her şeyi hâlihazır büyümüş
eğitimli kız çocukların sayısını arttırmıştır. Küresel ekonominin gerektirdiği iş
fırsatları kırsal alanlardan büyük sanayi şehirlerine göçü hızlandırmıştır. 1978
yılından sonra ortaya çıkmış tüm bu gelişmeler kadınları eskisi kadar sadece
evde faaliyet göstermekten çok toplumsal üretime katılmasını tetiklemiş durumundadır. Ayrıca yukarıda gösterilmiş her bir değişimin kadınlara getirmiş
olduğu sosyal statü ve değer artışı, ekonomik serbestlik ve özgürlüğü elde
etmesi, kadınları eskisi kadar evliliğe ve erkeklere bağlı kılmamakta, ayrıca küresel medyanın insan beyninde oynadığı bireysel özgürlük çığlığı ile beraber
toplumun temel hücrelerinden biri olan evliliği çok büyük çapımda etkilemektedir ve boşanma oranlarını son yıllarda aşırı derece yükseltmektedir.
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Çin’in Reform Açılış Politikasından Sonraki 30 Senelik Evlilik ve Boşanma
Durumu
Boşanma oranın artması artık dünya çapında dikkat çeken toplumsal bir olgu
olmaktadır. Gerçi ikinci dünya savaşından sonra kısa bir süre batı toplumundaki
boşanma oranında iniş görüldüyse de, 70’li yıllardan sonra tekrar çok şiddetli
artış görülmüştür. Birleşmiş milletlerin 1990’daki nüfus yıllığındaki kayıtlara
göre, İngiltere’nin boşanma oranı 5.72‰, Kanada’nın 6.10‰, Amerika’nın ise
9.4‰ şeklindedir.
Birleşik milletlerin 2013 – 2017 devletlerin yıllık boşanma oranı istatistiğine göre,
İngiltere, Fransa, Almanya’nın boşanma oranı 2‰, Amerikan’ın 2.5‰, Japonya,
Singapur’un 2‰’in altında, Kore’nin ise 2‰ den bir az fazla, Rusya, Ukrayna’nın
3‰ ile 5‰ arasında, Çin’in 3‰ civarındadır (09 Mayıs 2019).
1949 – 1978 yılına kadar olan 30 sene Çin halk cumhuriyetinin kuruluşundan
sonra toplumsal yapı inşası üzerinde birçok mücadele verilmiş dönemdir. Birinci
dünya savaşından sonraki devlet içindeki partiler çatışmasından sonra, geriye
bırakılmış bitmiş ekonomiden fakir düşmüş toplum, iç ve dış savaşlardan
parçalanmış yönetim, uzun zamandır dışa kapalı politikadan kaynaklı
gelişmemiş sanayi, yönetimde birçok belirsizlik yaşatmıştır. Komünist yönetimin
istediği beraber çalışmak, beraber yaşamak, beraber zengin olmak gibi hedefleriyle gerçekleştirilmiş yer inkılabı, toplum yapısını tekrardan inşa etme hedefiyle çok acımasız ve sert uygulanmış kültür devrimi, o dönemin insanları
üzerinde serbest düşünce, bireysel yaşam hedefi bırakmamıştır, ayrıca evlilikler
birçok kurumların denetimi üzerinden onaylandıktan sonra gerçekleştiği gibi,
boşanmalar da bireysel sorunlar hariç başka siyasi görüşlerle ilgili şikâyetler üzerinden denetlendiği, bazı insanlar boşanmak istediği için de suçlu sayıla bildiği
için evlilik ve boşanmalar daha ciddi ve resmi olmuştur. Bundan başka bu dönem
insanları yine de toplumsal değerlere ve aileye çok önem verdiği, düşünceleri
daha fazla geleneksel olduğu için evliliklerde daha anlayış gösteriyordu, toplumsal olarak boşanmayı utanç verici sayıyordu, bu yüzde bu dönemde boşanma
oranı daha sabit ve düşük orandaydı. Ama 1978 yılında 10 senelik kültür devrimimin sona ermesiyle okulların tekrardan açılması, 30 senelik aşırı nüfus artmasından kaynaklanan planlı doğum politikası, 1992 yılındaki planlı ekonomiden
serbest ekonomi politikasına geçiş, 70 – 80 yılların nesillerinde önemli değişiklikleri ortaya çıkarmıştır. Yeni eğitim, dışa açık iletişim ile beslenmiş bu nesil
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bireysel ilişkide yüksek kaliteyi aramakla birlikte, evlilikte anlayış ve sabır gösterilmesi gereken yere “paylaşmayı bilirsek devam edelim, bir araya gelemiyorsak, mutlu olamıyorsak ayrılalım” görüşünü öne çıkarmıştır. Özgür evlilik
görüşü, kadın statüsünün yükselişi, toplumsal yaşam kalitesinin artışı evliliklerin
zor olmasını ama boşanma oranının artmasını kaçınılmaz kılmıştır.
Çin’de evliliklerin sonlanması batı toplumuna göre çok yüksek sayılmasa da ama
1978 den sonra hep artış eğilimindedir. Çin nüfusu 1979-1992 arasında 20% bir
artış gösterirken, boşanma oranı önceki dönemin iki katını çıkmıştır. 1982 yılında
resmi kayıtlarda boşanan evlilik 428.000 iken, 1982 – 1992 yılında boşanmanın
ortalama artışı 4.5‰ olmuştur ve bu oran hemen hemen 1970 yılındaki İngiltere,
Fransa ve Almanya’nın boşanma oranını yakalamıştır ( Li, 2006) . Çin’in kaba
evlenme ve boşanma oranı 1979 yılındaki 5.04‰ ile 0.33‰ den 1993 yılında
9.96‰ ile 0.79‰ yükselmiş olup, ortalama her sene 5% ile 6.4% artış göstermiştir.
Konuyla ilgili bilgilere göre, beş sene içerisinde boşanan evliliklerin oranı 60 –
yıllılarda 7.2%, 70 – yıllılarda 32.8%, 80 – yıllılarda ise 55.2% olmuştur (18 Mart
2011).
Tablo – 1 bakacak olursak, 2004 yılındaki boşanma sayısı 2003 yılındakinden 21% artmıştır, ortalama her gün 4000 çift boşanmıştır. 2010 yılında boşanmış çift 1961000 olup,
2009 yılına seneye göre 12.6% artmıştır, ortalama her gün 5000 çift boşanmıştır.

Çin sivil işler bürosunun istatistiklerine göre, 1980 yılında boşananlar sayısı
341000, 1990’da 800000, 2000’de 1210000, 2003’de 1331000, 2005’de 1613000 olmuştur (2001 – 2010 sivil işler bürosu boşanma istatistiği).
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Tablo 2’ye bakacak olursa, 2010 yılından 2017 yılına kadar, Çin toplumunda
evlenme oranı 2010 yılında 9.3‰ iken 2017’de 7.7‰ inmiştir, azalmaya,
boşanma oranının ise 2010 yılındaki 2.0‰ den 2017 yılında 3.2‰ ye yükselmiştir.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kırmızı — evlenme oranı
mavi — boşanma oranı

Tablo 2
Ayrıca sivil işler bürosunun 2001 – 2017 yılı《sosyal hizmet gelişim istatistik
bülteni》ne göre, 2001’den 2017 yılına kadar boşanma sayısı 1.250.000 çiftten
4.374.000’e yükselmiştir. 2018 yılında resmi kayıtlara geçen evliler 10.108.000
çift, boşananlar 3.801.000 çift, boşanma oranı 38% oluştur. Boşanma oranı
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2001 yılındaki 1.96‰ dan 2017 yılındaki 3.2‰ ye yükselmiştir, tüm bu süre
içinde 2002 ve 2006 yılında hafif düşüş görüldüğü hariç her senelik boşanma
oranı yükseliş eğiliminde olmuştur (22 Nisan 2019).
Çin sivil işler bürosunun açıklamasına göre 2017 – 2018 yıllarında boşanma
oranı en yüksek sekiz il Heilongjiang boşanma oranı 61%- 63% olup ortalama
100 evlilikten 40’i boşanmış durumdadır, Jilin’in 60% - 62% ile ikinci
sıradadır, Tianjin 59% - 62% ile üçüncü, Liaoning’in 49% - 54%, Chongqing’in
50% - 53%, Shanghai’ın 47% - 49%, Pekin’in 48% - 48% ve İçkimongul’un 44%
- 46% ile sekizinci sıradadır ( 24 Mart 2019).
Sosyal Değişim Sürecinde Artan Boşanma Oranının Sebepleri
Her gün değişim içinde olan dünyamızda ekonomik, siyasi, teknolojik ve
kültürel değişimler bireysel yaşam ve düşünce özgürlüğüne meydan okumakla çok önemli toplumsal olgu haline gelmiş boşanmalar için birçok
olanak sağlamaktadır. Boşanmaları daha kolay hale getiren yasaların toplum
değişikliğine göre güncellenmesi, toplumsal değer kayışı, bireysel istek
çığlığı vb. boşanma oranlarını da dünya çapında yükseltmektedir. Bireylerin
günümüz toplumlarında neden daha fazla boşanma talebinde bulundukları
ise, sosyo-psikolojik, ekonomik ve sosyolojik olarak birbiriyle bağlantılı pek
çok değişkenle açıklanabilmektedir.
Toplumsal yaşamda meydana gelen değişimler, boşanma oranlarının
artışında önemli bir neden olmaktadır. Günümüzde boşanmaların artmasında, kadının ekonomik bağımsızlığının artması, aile yapılarının
değişmesi, yasal olarak boşanmanın geçmişe oranla kolaylaştırılması ve
toplumun boşanmaya ilişkin yargılarının değişmesi gibi nedenler etki etmektedir (Ünlü, 1993). Çin’in son 15 senedir artış yönünde olan boşanma fenomenine makro ve mikro boyuttan şöyle açıklama yapıla bilir:
Çin’in Boşanma Olgusunun Makro Faktörü
Ekonomik sistem değişiminin boşanmaya olan etkisi. Çin’in 1978 yılında
kapılarını dışa açması önceki içe kapalı ekonomiyi çok etkilemiştir, 1992 –
yılında planlı ekonomiden Pazar ekonomisine geçişi toplumsal sanayinin
temelinde büyük değişimleri ortaya çıkarmıştır. 2001 – yılında dünya ticaret
organizasyonuna üye olması Çin ekonomisinin dünya ekonomisi ile birleşmesini hızlandırmıştır ve bunda sonra dünya ekonomisinin bir bütünlük
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olması kaçınılmaz olmuştur. Pazar ekonomisinin başlamasıyla üçüncü sanayi
hızlı gelişmiştir ve şehirlerden köre kadar büyük ölçüde üretim sektörleri
açılmıştır. Şehirlerin genişlemesi, şehirleşmenin hızlanmasıyla düşen yoğun
işçi ihtiyacıyla kırsal alanlardan şehirlere göç çoğalmıştır. Devlet istatistik
bürosunun açıklamasına göre, 1993 yılından 2003 yılına kadar kırsal alanlardan şehirlere göç önceki denemin bir katlamıştır, 2010 yılında ise göçmen
sayısı 221.000.000 olmuştur, bu tüm Çin nüfusunun 15% anlamına gelmektedir. Ayrıca göçmenler ekonomisi gelişmemiş bölgeden ekonomi merkezlerine, kırsal bölgelerden şehirlere doğru yönelmektedir, göçmenlerin yaşı
ise 35 yaşı altında olmaktadır (Jie, 2011:6). Yani bu şu demek oluyor ki, Çin
toplumunda büyük oranda aileler ayrı ayrı yaşıyor, bazı eşler mesafe ve iş
şartlarıyla hatta birkaç sene bir araya gelemiyorlar. Eşlerin bir arada olamaması iletişim azalmasıyla evliliğin duygusal boyutunu hafifletmektedir,
ayrıca eşlerin bulunduğu yerlerden evlilik dişi partner araması evliliklerin
sonlanmasını daha da hızlandırmaktadır. Ayrıca ekonomik sistemin
değişimiyle kırsal – kasaba sanayisi de gelişme fırsatı bulmuştur, bu ev
hanımı olarak tarım ve bakıcılıkla meşgul olan kadınlara iş fırsatı vermiştir.
2002 istatistiklerine bakacak olursan Çin’de kadınların çalışma oranı 45.5%
olmuştur. Kadınların da iş hayatına girmesiyle Çin toplumsal kültüründeki
“erkekler dışardan, kadınlar içerden sorumla” görüşü artık değişmeye
başlamıştır, bu da erkekleri evlilikte daha çok şaşkınlık ve baskı sokmuştur.
Kısacası, yüksek ekonomik değişim sonrası Çin’in boşanma oranlarında etkili olan değişkenlerden en önemlisi kadınların çalışma hayatına katılımlarıdır. Üretim ve istihdam politikaları, ekonomik krizler, nüfus artış hızı,
kentleşme, toplumun insan kaynağının yetiştirilmesine verdiği önem gibi
kaynaklarca işgücü arzı artan (Minibaş, 1998, 335) kadınların iş hayatında
yer almaları onların tamamen kendilerine ait yeni bir alana sahip olmalarını
sağlarken; sahip oldukları iş, bu alanda yaşayabilmeleri için gerekli geliri de
onlara sunar (Coates, 2008, 37-38). Kadınların ücretli olarak çalışması,
ekonomik özgürlük anlamı taşıması bakımından aile içindeki ve toplumdaki
rollerini değiştirir (Koray, 1993, 27). Ayrıca aile içindeki rolleri ile çalışma
yaşamındaki rollerini aynı ölçüde yerine getirme zorunluluğu bir yandan
kadınların kendilerini bu roller arasında sıkışmış hissetmelerine neden
olduğu gibi öte yandan çalışma hayatının kadının taleplerini artırması ise
kadının evliliğini sorgulamasına neden olabilmektedir (İmamoğlu, 1993; Telsiz, 1995; Aydın, & Baran, 2010). Kadınların evlilikten sonraki değer arayışı
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onların eşlerine olan taleplerini arttırmıştır, bu da evlilik çatışmalarını arttırmaktadır. Tablo 3 bakacak olursak, boşanma davalarında kadın şikâyetçi
olarak boşananların oranı 73% .

Tablo 3 Kadın erkek dava açma oranı Veri kaynağı: 2018 adli istatistik araştırma
merkezi (03.22.2018)
Kamu gücün evlilik ve boşanmalara olan kontrolünün değişmesinin boşanmaya olan etkisi. Geleneksel Çin kültüründe aile ile devletin birliği vurgulanır, aile yasalarıyla devlet yasaları bir gövde, aile yasaları temel olarak
devlet yönetiliyordur. Eski dönemlerde devlet demek, ailelerden oluşmuş
bir bütünlük, devleti aile saymanın temel anlamıdır (ZHANG, 1989,47). 1949
yılına kadar olan Çin toplumunda sülalenin yasaları yerel hatta devlet yönetiminde başrol aldığı için, sadece bireylerin hayatı ile ilgili olan evlilikler bile
ailenin kararı üzerinden değerlendirilirdi. Çin halk cumhuriyetinin kuruluşundan sonra bu tür yönetim çok gerici sayıldığı, yeni bir toplumsal yasa
ve yaşam tarzı inşa etme çığlı koptuğu için 1949 – 1953 yılları arasında Çin
boşanması 11.2% lik bir oranla zirveye çıkmıştır. 1966 – 1976 yıllarında
evlilikler temel anlamda devlet yönetiminin kontrolünde olmuştur, bu
dönemde tüm aileler birbirine bağlı gurup şeklinde beraber çalışıp beraber
yiyip içtiği için, çiftlerin evliliği gurubun kararı ve yönlendirmesi, normal
memur ve parti üyelerinin evliliği ise parti içinde siyasi hedefler için değerlendirmeli gerçekleştiği, hatta çiftlerin boşanması aynı şekilde gurup be partinin kararı ile olduğu için “düşük kaliteli yüksek istikrarlı” evlilik durumu
ortaya çıkmıştır. Bu yüzden Kültür devrimi döneminde çinin boşanma oranı
en düşük seviyeye inmiştir. Ama 1978 yılından sonra gelişen politik değişimler politika ve geleneksel aile yönetimin evlilikler üzerindeki baskısını
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kaldırdığı gibi, boşanmaları da serbest bırakması boşanma oranının artmasını etkilemiştir.
Evlilik yasalarının basitleşmesinin boşanmaya olan etkisi. Sosyal değişimin
derin ve geniş kapsamlı olmasıyla beraber, yasaların boşanmalara olan şartları daha basit olmaya başlamıştır. Yasaların basitleşmesi sade boşanmaları
kolay ve hızlı kılmayıp, beraberinde yasaların evlilik ve aile istikrarına olan
koruması ve kontrolünü azaltmıştır. Boşanma sebeplerinin, boşanma
davasındaki çocuk vekâleti ve mülk ayrımı konularındaki standartların
düşürülmesi, yasaların boşanacak çiftlere anne – baba yâda başka kanıtı,
çalıştığı yerden getirmesi gereken onay kararı olmadan, bireylerin kendi isteği üzere boşanma davasını aça bilir özgürlüğünü vermesi, her yasa değişikliği sonrasında yüksek boşanmayı sonlandırmış durundadır.
Evlilik etiğinin değişmesinin boşanmaya olan etkisi. Modern hayatın tüm
toplumlara getirdiği en büyük krizi bireysel özgürlük çatısı altındaki ahlak
değer kayışı olsa gerek. Reform ve Açılış politikasından sonra sosyal üretim
gücünün çoğalması, ekonominin hızlı gelişmesi, sanayileşme ve şehirleşmeyi
sürükleyerek Çinlilerin düşünde ve görüşlerine meydan okuyarak, geleneksel ahlak değerlerinin toplum üzerindeki sosyal yumuşak kontrolü işlevini
zayıflatmaktadır. Evlilik etiği değişikliklerini birkaç açıdan açıklaya biliri:
(1) sosyal değer görüşünün değişimi. Pazar ekonomisinin gücüyle önceki
çeşitlendirilmiş ekonomi (diversified economy) birleştirilmiş ekonominin
(unified economy) yerini aldı, insanlar önceki döneme göre çok rahat serbest
iletişim muhitinde daha rahat düşünmeye, bireysel hayatları hakkında özgür
karar vermeye başladı. Toplumsal yaşam koşullarının artmasıyla insanların
evlilikle ilgili bekleyişi çok çeşitli olmaya başladı. Günümüzde Çin’deki
büyük şehirlerde yıldırım evliliği ve yıldırım boşanmaları çok sık karşılaşılan
olay yerine gelmekte olup, bireyler ilişkide romantizm ve gerçekçilik, aşk
rüyası ve maddi bekleyiş arasında şaşırmakta. Ama evlilik kararlarını
verirken aile ve toplum karşısındaki birçok madde şartlar altında mantıksal
evlilikten romatizmaca evliliği seçmekte olanlar çoğalmakta, bu da evlenmeden önce evlilik sonrası karşılaşacak sorunlara hazırlıksız yakalanmış çiftlerin sonraki evlilik hayatının sonlanmasına risk oluşturmakta.
Romantizmacıların karşısında bir de paraya düşkün evlilikler var. Çin’de
Pazar ekonomisinin etkisiyle evlilikler artık çok maddiyete bağlı olmaktadır,
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evliliklerin şartı önceki kadar insanlığa, kişiliğe değil, erkek adayın evi
arabasının, yüksek gelirli işinin olup olmadığı, hatta ailesinin madde
gelirinin az çokluğu, çok kardeşli yâda tek kardeşliği gibi sorunlara kadar
gitmektedir. Birçok aile durumu iyi olmayan kızlar hatta bazı erkekler evlilik
şartlarını ağır koyarak kendi maddi durumunu değiştirme kalkışında olmaktadır.
(2) toplumsal bakışın değişimi. Sosyal değişim, ekonomik değişim ve
teknolojik gelişimle sosyal medyanın toplum hayatına seri bir şekilde
girmesi, geleneksel toplum hayatındaki bir dizi kural, tutumları değiştirmiştir. Toplum üyelerinin etik ahlakına olan eğilimin çok kültürlü modern
yaşam tarzı için kapılarını geçiş açmıştır, bunun en açık örneklerinden biri
insanların evliliğe olan bakışının değişmesi. Mesela evlilik dışı ilişki
hakkında reform ve açılıştan önce ister kadın olsun ister erkeğin eşini aldatması toplum tarafından çok kötü sorgulanan bir olayken, özgür Pazar
ekonomisinin kişilere kazandırdığı sosyal statüleri, kadın erkek eşitliği,
seçme ve deneme özgürlüğü insanlarda gerçek anlamda kendi evliliği için
karar verme özgürlüğü kazandırmıştır. Şimdi Çin toplumu evlilik dışı ilişkiyi
daha çok mantıksal düşünmekle kalmayıp, olayı daha hoş karşılamakta,
hatta bazı insanlar insanların doğal aşkı yaşaması için evliliğin engel olmaması gerektiğini bile savunmaktadır. Bundan başka önceden boşanmaları
aynı evlilik dışı kötü karşılayan bu toplum, çiftlerin evlilikte manevi olarak
mutluluk hissedememesi, geçimsizlik yaşaması, yâda maddi sıkıntılar
yüzünden boşanmalarını çok hoş karşılamaktadır. Önceden boşanan kadınları kötü kadın bilerek ikinci evliliklerde dışlama yapan bu toplumda kadınların davası sonucu boşananların sayısı artmaktadır (daha önceki kısımda
açıklanmıştır).
(3) yıldırım evliliği ve yıldırım boşanmasının. Yıldırım evliliği tanışmadan
evlenene kadar çok kısa zaman geçen evlilikleri bahseder. Yıldırım evliliği
yapan kişilere göre “iki insan arasında aşkın olması 3 saniye, bir birini
sevmek için 5 dakika, ele ele düğün salonuna girmek için ise 24 saat yeter ”.
Sosyal medyada çok paylaşılan yıldırım evliliği olayı Jilin eyaletinde yaşanmış olup, iki genci 13 saat içinde tanışıp evlenmiştir. Sivil işler bürosunun
kayıtlarına göre son zamanlar yıldırım evliliği ile yıldırım boşanmasının
oranı çok artmakta. 2005 yılında Nanjing ilinde 6 ay içinde boşanan çift 63,
3 ay içinde boşanan 16 çift, hatta 9 çift evliliğin ikinci haftasında boşanmış
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bulunmakta (Jie, 2011:14). Burada evlilikler için daha çok risk oluşturan
yıldırım evliliği olmaktadır, çünkü bu evlilikte bireyler sadece anlık duygularıyla karar verdiği için evlilik sonrası yaşanacak uyuşmazlık, anlaşmazlık,
beklentilerin karşılanamayacağı gibi birçok konulara hazırlıksız yakalanıyor
ve bu da bu evliliğin ömrünü kısaltıyor.
Teknolojik gelişmenin boşanmaya olan etkisi. Teknolojinin hayatımıza getirdiği kolaylıklarını sayıp bitiremeyiz, ama bu avantajlarıyla toplum düzenine getirdiği olumsuzluklarına da göz yumamayız. Son dönemler bilgisayar
ve akıllı telefonların sayesinde insanların arasındaki mesafe saniyelere kadar
küçüldü, toplum değerlerini korumak artık hayal kurmak gibi kolay uzaya
gitmek kadar zor olmakta. Çünkü yeni nesiller sosyal medya sayesinde tüm
dünyayı parmaklarının ucundan takip ediyor, bireysel özgürlük çığlığının
dalgalarıyla yeni nesiller artık her şeyi yapmakta kendilerini özgür bulmaktadır. Sosyal medya uzak mesafeli aşkları olanak sağlamakla beraberinde,
evlilik dışı ilişkilerin çoğalmasına, eşler arası güvensizliğin artmasına, evlilik
beklentilerini artmasına sebepte olmaktadır. Kabul etmemiz gereken gerçek
teknolojinin modern hayatta bile halen değeri taşınması gerek geleneklerin
korunmasında dezavantajı büyük olmaktadır. Budan başka, boşanma
davalarında önceki karı kocaların mahkemede bulunması şartı, QQ, Wechat
gibi iletişim uygulamalarının sayesinde birbirinden uzaklarda yaşayan eşlerin boşanmasına kolaylık ve hızlılık sağlamaktadır.
Çin’in Boşanma Olgusunun Mikro Faktörü
Çin’in 15 senedir sürekli artış eğiliminde olan boşanmasının politika,
ekonomi, teknoloji gibi makro boyutta nedenleri olmakla beraber, birçok
önemli mikro faktörleri bulunmaktadır:
Ailenin yapısal işlevinin değişesi. Aile yapısı sosyal yapının ayrılmaz bir
parçası olarak toplum yapısındaki değişimleri kendinde yansıtır. Aile yapısı,
sosyal yapıların önemli bir parçasıdır. O ailenin tipini ifade etmekte olup, bu
tür çalışmalarda temel olarak aile nesiller arası değişim, medeni hal ve akrabalık bağı gibi faktörlere göre sınıflandırılmaktadır. Genelde, Aile yapısı, aile
nüfusu, aile büyüklüğü, aile üyelerinin aile içindeki statüsü ve rolü, günlük
etkileşimde aile üyeleri tarafından oluşturulan istikrarlı ilişki modeli gibi
temel özelliklere sahiptir.
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Toplumun temel birimi olan aile, aile yapısının değişimi belli bir oranda
toplumun gelişimini yansıtır. Toplumsal ve ekonomik koşullarındaki farklılık, aile birliğinin var olmasını ve devamını sağlayan unsurlarda da farklılık
yaratmaktadır. Çin toplumunun gelişimi ile aile yapısı değişmektedir. Çin’in
geleneksel aile yapısı, ‘üç veya dört kuşak birlikte yaşayan’ büyük aileden
çağımızdaki üç veya dört kişiden (anne, baba ve bir veya iki çocuk) oluşan
çekirdek aile esas olarak küçük aileye doğru değişmektedir. Çin’in aile
yapısında değişiklikler sadece Çin'in sosyal reformunun ve ekonomik kalkınmasının bir sonucu değil, bununla birlikte Çin'in sosyo-ekonomik değişiminin, modernleşmesinin ve kentleşmesinin de sonuçlarından biridir.
Modern sanayinin insanlara verdiği öz güveni, statü değişimi, iş göçü ve
kaliteli eğitim Çin ailesinde önceki kana bağlı geleneksel aile yapısını bireyin
istek ve arzuları üzere kurulmuş çekirdek ilişki yönlendirmiştir. Bu tür
değişim bir taraftan bireylerin evliliğinde eskisi gibi iki çiftin duygu ve
düşüncelerine önem vermeden büyükler tarafından karar verilme, evlilikte
aşk ve duygu birliği olmama riskini azaltmış olsa, öbür taraftan çiftlerin
boşanmasında ailelerin aracılık olmasını da kesmiş durumundadır.
Kısacası, günümüzde sanayileşme, şehirleşme ve modernizenin hızlanması
ilk defa kan bağı üzerine yürütülen aile yapısını duygu ve bireysel istekler
üzerine kurulmuş ve devamı sürdürülmüş aile şekline değiştirmektedir. Ve
evlilikler aşkın bitti yerde sorumluluk ve anlayış beklenmeden sonlanmaktadır.
Ekonomik değişim ve sosyal gelişmenin aile işlevine getirdiği başka önemli
değişimlerinden biri nesil büyütme işlevindeki optimizasyonudur. Biliyoruz
ki ailenin en önemli sosyal görevi evlat yetiştirerek toplumun devamlılığını
sağlamak. Reform ve açılış politikasından sonra, Çin planlı doğum politikasının uygulamasında çok sert kurallar kullanmaya başlamıştır, yasa dışı
çocuk sahibi olanlara para cezası vermekle kalmayıp hatta bazılarına hapis
cezası bile vermiştir. Birleşik milletlerin 1995 yılındaki verilerine göre Çin’in
1975 – 1980 yılındaki doğum oranı 3.26, 1980 – 1985 yıllarında 2.5, 1985 –
1990 yıllarında 2.41, 1990 – 1995 yıllarında ise 1.95 olmuştur (United
satation.1995). Bu politikanın uygulanması ailelerin madde ve manevi
gücünü tek çocuklara merkezîleştirip çok kaliteli evlat yetiştirmesine,
toplumsal eğitim düzeyin yükselmesine büyük katkıda bulunmuştur. Ama
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önce ataerkil düşünceler yüzünden 1978 – 2000 yılları arası kürtaj yolu ile
kız bebekleri aldırma sayısı çok yüksek olduğu için, bu da kız erkek nüfus
dengesini bozmuştur. 2019 yılındaki raporlara göre şu an Çin’de yaklaşık
31.640.000 evlilik yaşında evlenemeyen erkek vardır, bu dengesizlik 2000
yılından sonra doğan çocuklarda daha fazla olup kız erkek oranı 1:1.8’dir (22
Mart 2019). Nüfus dengesizliği sadece erkek temelli iş olanağıyla sosyal
sanayiyi etkileyip kalmayıp, aynı anda kızlara olan talebin yükselmesi
evlilikte madde ve manevi şartların daha ağırlaştırmaktadır ve bu erkeklerin
evlilik korkusunu ve stresini arttırmaktadır.
Başka bir değişim çocuk eğitiminde en önemli olan aile eğitimin dışsallaştırılması. Modern sanayinin çalışanlardan yüksek düzeyde bilimsel bilgi beklemesi, insanların bireysel gelişime olan önemini arttırmıştır. Ana okuldan
üniversiteye kadar birbiriyle bağlantılı eğitim sistemi ailelerden sadece onlara uyum sağlamasını istemesi, çocukların okul eğitimin çok zor olması
ailelerin davranışlarında onları merkeze koyma, aile eğitimini anca okul
eğitimine uydurma şansı bırakmış durumundadır. Böylelikle gerçi yüksek
eğitimli nesil yetiştirilse de bireysel karakter oluşumunda aile geleneksel
ahlakı ve değerleri öğretemediği için 1980 sonrası doğan çocuklarda bencillik, bireysel yaşam kalitesini öne koyma, sıkıntılara ve anlaşmazlıklara
tahammül edilmezlik ruhu yaratmıştır. Bu evlilik sonrası eşler, kayın anne
ve akraba ilişkisinde küçük çatışmalardan sonuçlanan boşanmaları arttırmaktadır.
Son değişim ise aile tüketim işlevindeki değişiklik. Bu konuda Çin
toplumunda şimdi lüks yaşama çığlığı yaşanıyor diye biliriz. Önceki kısımlarda anlattığımız bireysel ekonomik özgürlük, yüksek eğitimin kazandırdığı
değer ve statü, gençlerde yeme, içme, giyinme vb. tüm tüketimde moda ve
marka yakalama hevesi uyandırmıştır. Lüks yarışması ile yüksek gelirli iş
rekabeti arasındaki dengesizlik çatışması birçok gençlerde bir gecede zengin
olma rüyasıyla kumara girme, sigorta, gayrimenkul sektöre yatırım yatırmak
gibi çok riskli yolu seçmesine neden olmaktadır. Böylelikle eşler arası yatırım
ve iş deneyim anlaşmazlıkları aile içi şiddet, terk edilme, evlilik dişi ilişkilerin en önemli sebepleri olmaktadır. Tüm bu yukardaki makro ve mikro
değişimlerin toplum üzerindeki etkisiyle yükselen boşanmaların bireysel durumla ilgili nedenleri tablo 3’teki gibidir. Tablodaki en dikkat çekici nokta
normal hayattaki sigara içme, ev işlerine yardımlaşmama, bilgisayar yâda
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telefonda oyunlarına düşkünlük, bazılarında hatta aşırı titizlik gibi önemsiz
konular üzerindeki 34.12%’lik boşanma oranıdır. Bunun yanı sıra olan sanayileşme ve şehirleşmenin ihtiyacı, kırsal hayat zorlukları, daha iyi iş eğitim
fırsatı gereği bir birinden uzak yaşayan çiftlerin 30.16% boşanmasıdır. Bu iki
sebep haricindeki duygu paylaşamazlığı, kumar oynamak, aile maddi durumlarının iyi olmaması gibi sorunlar tüm toplumlarda az çok mevcut olan
sebeplerdir.

Tablo 4
Sonuç
Toplumsal değişme, insanoğlunun ilkel toplum düzeyinden modern toplum
aşamasına geçişini sağlayan sürecin sonucudur. Modern yaşamda toplumsal
değişme ile birlikte evlenme ve boşanma gibi olgularda feodal döneme göre
önemli farklılaşmalar yaşanmış; evlilik ve boşanma tabuların etkisinden kurtulmuş, modern yaşama özgü alternatif yaşam tarzları ortaya çıkmıştır.
Çin’in 1978 yılından sonraki sosyal değişim süresinde gün geçtikçe anlamında değişimler yaşanmaya başlayan aile olgusu, iki bireyin birlik olma
anlamını birçok eskisi kadar yoğun biçimde ifade edememektedir. Modern
sanayinin ihtiyaçları karşısında artan göçmenler, gelişen sanayinin yarattığı
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iş fırsatları, tek çocuk politikasında yüksek eğitim ve değerle büyümüş kız
çocukların özgüveni, özgürlüğü, statüleri, yaygınlaşan medya kanalları,
temel değerlerde yaşanan değişimler ve benmerkezciliğin gelişip kişileri etkisine alması ile bireylerin aile olgusunda değişimler yaşanmış, aileye bakış
açıları değişmektedir. Toplum üyelerinin anlam ve kişisel tatmin arayışına
girdiği bu değişimin bir sonucu olarak, içinde bulunduğumuz yıllar mutsuz
giden evlilikleri karşısında bireylerin daha az tolerans göstermeye başladıkları yıllardır (Clarke-Stewart, & Brentano, 2006, 9-10).
Çin’in yüksek boşanma oranlarına ilişkin makro ve mikro faktörler ele
alındığında, boşanma oranlarındaki artışta hızlanan toplumsal değişmeler
farklı sosyo-ekonomik kesimlerden ve değer yargı sistemlerinden gelen
kişiler arasındaki evliliklerin sayısını arttırmıştır. Aynı kesimden gelen
eşlerin ortak bir çevreyi paylaşmaları, evliliklerin yerine oturmasına
katkıda bulunurken, farklı kesimlerden gelen kişilerin evlilikleri sarsıntılar
karşısında daha kolay yıkılır. Ayrıca günümüz Çin toplumu evliliklerin
bozulmasına karşı geliştirdiği tutum geçmişe oranla çok daha esnektir.
Kadının toplum içindeki yerinin değişmesi de toplum kesimlerinde
boşanma sayısının artmasında önemli bir etmendir. Özellikler çalışan
kadın, ekonomik bağımsızlığının verdiği güvence ile erkeğin arkasından
sürüklenmeye karşı direnebilmekte, sorumsuz davranışlarla
karşılaştığında başkaldırabilmektedir. Ayrıca, günümüzdeki kadın hakları
akımlarının da etkisiyle, çalışan ya da çalışmayan birçok kadın evliliği
kendilerini gerçekleştirme çabalarına bir engel olarak görme eğilimindedir.
Bunlardan hariç eşlerin kişisel psikolojik güçlükleri evliliklerin
bozulmasında en önemli etmenlerden biridir.
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The Conceptual Journey Towards Leadership
Muhammad Ali
Abstract: The aim of this study is to explore the process of leadership from the view of identities
(self-identity and social identity) and processes such as self-categorization, social-categorization, and prototype-based depersonalization. The paper begins with the concept of identities in
general and leads to more specific aspects such as self and structure interaction. Furthermore,
how social depersonalization leads towards group selection and later, how in a group leader
move towards prototype to take the position of leadership.
Keywords: Prototype, Self-Identity, Social Identity, Self-Categorization, Social-Categorization,
Leadership, Leader
Introduction
Leadership is an act of leading a group, a leader travels a very long journey
before coming to the position of leadership. Literature has suggested leadership is a group process that happens through interaction between a self
and structure, through this interaction, the structure assigns a role to a member (McCall and Simons, 1978; Hogg, 2001). Moreover, in-groups were largely
treated as homogenous and undifferentiated but Hogg’s work has also suggested that in a group, some members are more prototypical as compare to
others, therefore, we can assume that social identity processes within the
group may consist of differentiation (Hogg, 2001 p.188). Initially, this concept
was explored through group cohesion (Hogg, 1993). Additionally, a group
structure has its sub-structure, and each sub-structure consists of subgroups
within a group (e.g., Hogg, 1996a; Hogg, 1996b; Hornsey & Hogg, 2002;
Hornsey, & Hogg, 1999). Tajfel (1972) suggested members conceptualize
themselves in intergroup context through social categorization and members
received their own unique position in a structure (Tajfel, 1972 p.293).
Leadership process begins from wider concepts, although it is a group
process it has pre-group processes as well, these pre-group process consists
of self-categorization and social depersonalization, that is a leader depersonalization starts right from his social life such as from his family and this
social depersonalization keep on going through different social stages and
based on this social depersonalization leader choice its group. Furthermore,
we argue on how a leader matches himself with a prototype based on its similarities and difference.

280

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -2- Din-Tarih-Sosyoloji

Self and Identity
In common discourse, the term self can be interpreted as feeling about one
own self. Furthermore, it is an activity as well as a mental feat that need to
give meaning to “I” into “me”. The term self-includes both the actor who
thinks “I am thinking” and the object of thinking “about me”. As said by
Rene Descartes, “I think therefore I am” (Leary, & Tangney, 2011 p.71; Erikson, 1968 p.216). Secondly, the concept of identity can be conceptualized as,
a way of making sense of some aspect of part of self-concept (Hogg, 2003;
Stryker & Burke, 2000; Tajfel & Turner, 2004). Self-identity refers to the knowledge a person has about him or herself (Van Knippenberg, Van Knippenberg,
De Cremer, & Hogg, 2004 p.827). The identity is a sense of self, whereas, selfawareness consists of evaluation component, referring to quality and accuracy in comparison to others or it is self-perceptions in comparison to others
(Klenke, 2007 P-77).
Stets, & Burke, 2000 (p.224) define as, “self is reflexive in that it can take itself
as an object and can categorize, classify, or name itself in particular ways in
relation to other social categories or classifications” and this process is referred to self-categorization in social identity theory (Turner, Hogg, Oakes,
Reicher, & Wetherell, 1987) and in identity theory it is referred to as identification (McCall, & Simmons, 1978). Furthermore, through the process of self
-categorization or identification, eventually, an identity is formed (Stets, &
Burke, 2000 p.224).
Identities are the traits, characteristics, social relations, and roles in a social
group that defines or describes, that who I am in this social group. Furthermore, identities such as self-identity, and social identity give sense to a person that what he wishes to become or what he is obligated to become in a
group. Furthermore, identities are orienting their role through a meaningmaking system to a person so that he can focus on the areas that he needs to
be (Leary, & Tangney, 2011 p.69 chapter 4) for example, identities gives an
individual sense of his role in a specific group, without the factor of identity
member of group will not able to found his role, as without self-identity one
cannot find its role as he is not aware of its own-self in a true way. Moreover,
without social identity, one cannot identify his role in terms of a group membership.
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Stets and Burke (2000) suggested that identity formation process begins with
a self-categorization, that is individual realize and internalize the roles. Furthermore, Self-categorization theory describes how the cognitive process of
categorization, when applied to oneself, creates a sense of identification with
the social category or group and produces the array of behaviors that we associate with group membership: conformity, stereotyping, ethnocentrism,
and so forth (Hogg, & McGarty, 1990 Chapter 8). According to the self -categorization theory, people compare themselves with others, and the concept
of in-group and out-group is formed. For example, those who are similar to
the self, are categorized as in-group while different from self, are categorized
as out-group (see Turner, Hogg, Oakes, Reicher, & Wetherell, 1987; Leary, &
Tangney, 2011). Additionally, individuals categorize themselves into the
group by seeing themselves as an embodiment of a group prototype. Group
prototype contains the societal meaning and norms about the social category,
serving to guide behavior. Broadly speaking individuals view themselves in
a way defined by social structure (Stets, & Burke, 2003 p.31).
Leader Identity Formulation Through Interaction Between Self and Structure
Once a leader selects its group based on its social-depersonalization and selfcategorization the concept of leader identity formulation can be discussed
through the “self “and “structure” debate. The concept of self and identity
among theorists is that “self” effects the behavior and how a person perceived himself affects his actions (Leary, & Tangney, 2011 p.77). Additionally,
the sociological approach to self and identity begins with the assumption
that there is a reciprocal relationship between self and society or group structure (Stryker, 1980). That is self-interact with society (group-structure) and
society (group-structure) interact with self and this leads towards identity
formation. Furthermore, Stryker in 1980 mentioned that self can’t be separated from society as self can only exist in a meaningful form in its relationship with society. Schlenker (1985) defined self-identity as “a theory that
describes, interrelated and explains a person’s features and characteristics
(p. 68). Self is the most basic yet vital ingredient of identity formulation
process and it is defined by many authors such as, Oyserman and Markus
(1998 p.107-108) define self as, a cognitive structure that can include content,
attitude, or evaluative judgments that serves as a channel to make sense of
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the world.
Furthermore, identity is being aware of oneself, which is self-awareness
which refers to when an individual is aware of its own existence in relation
to where he exists such as a group or society (Klenke, 2007 P-77). Additionally, Stryker & Burke (2000 p.284) defines identity as the social position that
self not only possesses but also internalizes in a specific group. That is the
group has structure and that structure has different statuses and possession
of status by a “self” defines its identity. Markus and Nurius (1986 Chapter 1,
p.1-13) presented the view that a person has an array of “possible selves”
that is “ideal self” the one we would like to be; “ought-self” that we think
we are and actual self what we really are. Furthermore, A substantial body
of research shows that self-construal affects behaviors that are typically seen
as relevant to leadership effectiveness (for example, Haslam, 2001 (A, B);
Haslam, van Knippenberg, Platow, & Ellemers, 2003; Hogg & Terry, 2001).
Identity theory has evolved into two different yet closely related directions.
The first aspect discusses how social structure affects the structure of self and
how the structure of self-affects social behavior. While the second aspect is
based on the internal dynamics of self-processes as these affect social behavior (Stryker, & Burke, 2000 p.285). Broadly speaking, the first theory neglects
the internal dynamics of self-processes while second neglect the way in
which external social structure impact on internal self-processes. The first is
represented by work of Stryker and colleagues (e.g., Stryker, 1980; Stryker
and Serpe, 1982), the second by work of Burke and colleagues (e.g., Burke
and Reitzes, 1991).
Putting in more simple words, first perspective emphasis on a structure that
is structure forms the identity and structure has more power over self. While
the second perspective is a more symbolic interactionist perspective that assigns more power to the agency (self) over the structure (group or society)
that is the micro-level emphasis. Serpe and Stryker (1987) represent the former view (structure), while Tsushima and Burke (1999) represent the latter
view (agency). According to Stets and Burke (2000), identity formulation
process begins with self-categorization that is individual realize and internalize. This approach is a more self-based approach that is an individual assess himself self and compare it with others in a group to find out his identity,
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such as a more agency-based approach.
McCall and Simons (1978) presented their view on identity formulation, according to them identity formulation process begins with self’s realization
in which his role is formed through collective processes between Self
(agency) and group (structure) (McCall and Simons, 1978). To put in easy
terms, self-interact with a group (structure/categories/statuses) an identity
is formed in case of a leader, a leader identity is formed this perspective is
based on collective processes rather than alone agency and structure. Hogg
(2001) presented another model regarding the leader identity formation, according to Hogg leader identity is formed through group process that is the
social categorization and prototype-based depersonalization associated with
the social identity (p.184) this approach can be categorized as structure-based
approach in which leader receives its identity from a group structure and
group processes.
To put in simple words, leader identity formation can be understood from
three different views one, self (agency) has power over the group (structure);
the structure has power over agency; or both work in a collective way, that
is both interact to form a leader identity. Moreover, to get approval or acceptance from group members for his role (leadership) only then he can move
towards a prototype. Furthermore, to move in a group towards a prototype
leader needs to view by members as “one of us” and “doing for us” (Duck,
& Fielding, 1999 p.205). Furthermore, this paper focuses on leadership identity formulation through group processes through which structure has the
ultimate power and structure to decide the role of each member.
In order to be perceived as “one of us” and “doing for us” leader needs to
earn trust. According to Nyhan, & Marlowe trust is the level of confidence
that one individual has in another’s competence and his or her willingness
to act in a fair, ethical, and predictable manner. (Nyhan, & Marlowe, 1997
p.205) and leaders generate and sustain trust (Bennis, & Thomas, 2002 p.10)
through his behavior (Joseph, & Winston 2005, p.7).
A leader needs to first develop a trust between himself and group members
and in order to build trust leader needs to know about members' norms, values, and motives etc., and about his own values, norms, and motives (selfawareness). In order to adopt group characteristics to become like a
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prototype he needs to understand two factors, first what group members believe about the prototype and second where I stand in that group. Only after
that leader can adopt the characteristics to go closer to the prototype to become a leader in that group. Furthermore, to know “who I am” and “where
I stand” in the group the concept of self-identity is very critical as it provides
the understanding of “self”. Furthermore, self-identity has a profound effect
on the way a person feels, thinks, and behaves as well as the aims (for an
overview, Leary & Tangney, 2011 book).
Proposition 1: Leader’s depersonalization starts from its social life (family,
friends, etc.) and based on its depersonalization, the leader selects its group.
Proposition 2: Leader level of similarities with prototype decide its path to
prototype (Direct- jump up; systematic- step by step; or hybrid i-e., jump up
+ systematic)
Proposition 3: Social structure has an influential power and roles are given
by social structure.

Match Between Leader and Prototype
Now the question surfaces how a leader matches himself with a group prototype? Its answer lies in the similarities or differences in leader and prototype, if the leader is similar to prototype he can use direct assess or path to
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prototype bypassing other clusters or sub-groups but if the leader is different
from prototype he needs to go through the long path to match himself. Furthermore, if the leader is half a similar half different than the leader can use
a hybrid of the direct and systematic path.
Prototypes are context-specific, multidimensional fuzzy sets of attributes that
define and prescribe attitudes, feelings, and behaviours etc., that characterize
one group and distinguish it from other groups (Hogg, 1996, p-69; Hogg,
2001, p.187). Furthermore, the central theme of the social identity theory of
leadership is that as members identify more strongly with a group, their perceptions and evaluations become highly influenced by prototypicality. Moreover, prototypical members have a more chance to emerge as a leader and
leadership effectiveness is perceived on the bases of its prototypicality such
as more prototypical leaders will be perceived more effective (Hogg, 2001
p.191). Furthermore, social identity refers to the individual identity within a
group, more specifically, it is an individual knowing that he belongs to a specific social group (Tajfel, 1972 p.292). Furthermore, social identity theory presents the view regarding person’s sense of who they are based on their group
membership and Hogg (2001) presented the three main processes that are a
function of increasing social identity that are, prototypicality, social attraction, and identity salience and suggested that the perception of leadership is
influenced by the prototypicality and people are more inclined towards the
more prototypical leader (Hogg, 2001 p. 191). Additionally, social categorizations “create and define an individual’s own place in society” (Tajfel, 1972
p.293). Furthermore, members of the group feel more positive towards more
prototypical group member over less prototypical members, and level of
popularity increases as a member become closer to prototype (Hogg, van
Knippenberg, & Rast, 2012 p.265; Hogg, 1993 p.104). Moreover, being liked
by group members makes a member in a position to influence other members
of the group (e.g., Byrne, 1971 book chapter). Also, group members show
more trust in prototypical leaders as such leaders are representing the shared
identity of the group and this shared identity is based on the members’ selfidentity (Klenke, 2007). Additionally, the main belief (tenet) regarding group
prototype leader is a trust given away by the members of the group (Hogg,
van Knippenberg, & Rast, 2012 p.258). Intimacy to prototype is dependent
upon the member's trustworthiness and legitimacy (Hogg, van Knippenberg,
& Rast, 2012 p.259).
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Prototypical members pay importance to self-definition and hence identify
more strongly with a group, social identity studies have presented the argument that identification and prototypicality are significantly linked to each
other (Hogg, Hains, & Mason, 1998 p.1261). From the theory of the social
identity of leadership, it is clear that more the member of group resemblance
to group prototype more will be the chances to emerge as a leader and that
proximate to group prototype is dependent upon the social identity of group
members. As suggested by Duck, & Fielding, 1999 p.205 that when group
members perceived a specific member as “one of us” and “doing for us” is
based on the trust aspect from the members. Furthermore, a leader needs to
first develop a trust between himself and group members and in order to
build trust leader needs to know about members' norms, values, and motives
etc., and about his own values, norms, and motives. In order to be like a prototype, a leader needs to first understand the group values and afterward,
he needs to understand his own self. In order to adopt group characteristics
to become like a prototype he needs to understand two factors, first what
group members believe about the prototype and second where I stand in that
group. Only after that leader can adopt the characteristics to go closer to the
prototype to become a leader in that group. Furthermore, to know “who I
am” and “where I stand” in the group the concept of self-identity is very critical as it provides the understanding of “self”. Furthermore, self-identity has
a profound effect on the way a person feels, thinks, and behaves as well as
the aims (for an overview, Leary & Tangney, 2011).
Depersonalization is an important aspect of becoming a leader and it refers
to change in the basis of perception; it does not have the negative connotations of deindividuation or dehumanization (Hogg, 2001 p.187). Furthermore, depersonalization is a process through which a leader renders its
perceptions, attitudes, feelings, and behaviors in order to match with the cognitive image of the prototype stored in the memory of group members
(Hogg, 2001 p.187). Additionally, depersonalization affects group member
perception regarding a member hence leader used this tool to influence the
group members. Additionally, depersonalization simply refers to the contextual change of identity not even loss of identity (Hogg, 1996, p-69). The depersonalization process happens as the leader moves from one cluster to
another cluster in a group. The leader adopts the characteristics of each cluster members through depersonalization and moves to the next cluster and
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repeats the same process until it reaches to the core structure. Leaders gain
access to the structural holes through building social capital, social capital is
the network of relationships with other members of the group based on the
position of member in the social structure (e.g., James 1990; Lin 2002). Additionally, the social structure consists of clusters (sub-groups) that are systematically linked with each other (Burt, 2009 pp.361; Hogg, 1996a; Hogg, 1996b;
Hornsey & Hogg, 2002; Hornsey, & Hogg, 1999). A leader interacts with each
cluster of the social structure before reaching the core of the structure and
each cluster has unique characteristics. Leader identity is formed through a
series of steps and as a leader progress in structure its identity keeps on getting stronger until it reaches the core of structure where the leader received
its full identity as a leader.
Proposition 4: Member can become a leader in the group through self-abilities that are in congruence with a prototype or through pick-up by a higher
strong hierarchical member.
Proposition 5: Rate of in-group depersonalization is dependent upon the
similarities and differences between leader and group prototype.
Proposition 6: Leader identity formation in the group is a progressive
process through which self-interact with clusters in the social structure.
Self-Identity Versus Social Identity
Self-identity is different from social identity, the concept of self-identity refers
to the personal identities which consist of self-categorization based on a person’s unique characteristics, including attributes and traits that make a person different from other. In other words, personal identity refers to one's
self-knowledge and self-evaluation, whereas social identity includes the
characteristics of the self that emerge in interaction with others (Banaji and
Prentice, 1994 p.311-312). Whereas, social identities refer to the extent a person sees himself as a member of the specific social group (Hogg, 2001 p.188).
Social identity theory suggests that as people identify themselves strongly
with the group the basics of leadership perception, evaluations, and endorsement becomes increasingly influenced by prototypically and prototypically
members are more likely to emerge as leaders and level of prototypicality
judge the effectiveness of leaders (Hogg, 2001 p.191).
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Arab Migration Crisis, Dynamics and Implication in Latin America
Raheel Qudisat
Abstract: The Arab world migratory crisis has become a subject of great interest studies around
the world and migratory flow and displacement towards Europe produce cause of terrorist violence we knock down indexes of governability, grip and multilateral profile. As part of the study
of this phenomenon there have been different approaches that describe important and differentiating aspects for understanding the migratory processes in the Middle East. Migrant communities, attempts to integrate into host communities or, on the contrary, the preservation of
both national and cultural identity.
Unfortunately, and despite being a global phenomenon, many of the investigations (mainly due
to the number and frequency of migrants) have a Eurocentric approach that usually differs in
specific cases by country.
It is important in the opinion of the author of the study of “sui generis” cases to know first-hand
the impact of the Arab migration crisis in the Americas and particularly the analysis of developing countries (since usually the target country of this type of migrants is a developed country),
which serves a bridge for illegal immigrants to the United Stated.
In Latin American countries there are moderate-sized migrant communities that generate different dynamics from those of migrants in Europe, given that they face the dichotomy of identity
preservation because on the one hand they are welcomed by migrant communities settled since
the beginning of the 20th century, and integration, because their stay in the bridge countries is
much longer due to the strict immigration measures and appurtenances of the Trump administration.
One of the aims of this study is to search about migration theories, such as the integration between immigrants and the host community, whether the host community was accepted or rejected the integration between immigrants. Another focus will be on clarifying the difference
between immigration and diaspora and to identify Arabs in Latin America if they are migrants
or people in diaspora.
Keywords: Migration, Diaspora, Latin America, Arab Migration, Integration, Identity, Illegal Immigrants

Theoretical and Conceptual Framework
Definition of Migration
The concept of migration has many different definitions depending on the
kind of migration process and reflecting the diversity and frame of migrated
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people and the reasons behind it. As a concept, migration begins with the
movement of Homo erectus out of Africa across Eurasia. (Map of Human
Migration, National Geographic, 2005).
According to the UN Migration Agency (IOM) defines a migrant as any person who is moving or has moved across an international border or within a
state away from his/her habitual place of residence, regardless of (1) the person’s legal status; (2) whether the movement is voluntary or involuntary; (3)
what the causes for the movement are; or (4) what the length of the stay is.
(UN official website)
According to Thomas Henry Hollingsworth, he mentioned in his article (Historical studies of migration) that there are different kinds of migrations can
happen for different reasons. He was focusing about internal migration;
however, we cannot shape it with the definition of migration for moving
within a state-country, another type can be external migration by moving to
a different state, country, or continent. And this migration which can be for
labor, climate conditions, marriage, and education reasons.
Kerry Moore discussed with his article (The Meaning of Migration, 2015)
about the most significant type of migration: Voluntary migration, whether
internal or external, is in search of economic opportunities or better places
of residence. Voluntary migration can be involved for refugees who are fleeing from wars, famines and natural disasters.
The other type is Compulsory migration usually involves migrants who are
denied by governments because of war or other political unrest or who have
been forcibly transferred as slaves or prisoners to other places or countries.
However, it should be noted here that the trend of internal migration during
the twentieth century was the voluntary transition from rural to urban areas,
as a result of which cultural growth was very rapid in most parts of the
world, especially in developing countries, after World War II.
Legal, Illegal Immigration and Reasons
When mentioning the term legal immigration, it is clear and easy to identify
it with reasons. It is an immigration that takes place under the supervision
of internationally recognized and accredited bodies. There are two types of
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immigrant visas: Dedicated immigrant visas, which are granted to people
who wish to stay permanently. These visas are limited as they are distributed
by country, and the second type of non-immigrant visas are granted to
tourists, students and businessmen who need temporary residence.
Illegal immigration can be said that it has started after World Wars I and II,
but it can also be said that the last century is a century of migrations.
However, even legal immigration has become kind of a trend these days and
many people are seeking it because of the economic situation in their countries. They seek to build a new life beyond the borders of their country, to
work and settle elsewhere.
But when it comes to illegal immigration, this is going to be lengthy in terms
of causes and methods. Illegal immigration is the process of illegal movement
of individuals and groups between countries and is in violation of the laws
and procedures of the country of abandonment.
Taking into account the Syrian crisis that began nearly eight years ago, hundreds of thousands have sought this type of migration in search of security
and escape from war. According to UNHCR, in the last 5 years, around
15 conflicts which have led people to displace and immigrate away from
their homelands.
The last three decades of the last century marked a decisive stage in mapping
new migration features in the Mediterranean, marked by a wide influx of
migratory species from the South.
Illegal immigration has become a topic of great concern to the international
community as a thorny issue both for countries that are a source of migrants,
for countries that are transit countries, and for receiving countries. The
Mediterranean region is an example of this phenomenon as it is a transit
point from North Africa and the Sahel countries to Europe. In the Maghreb
countries, the roots of migration go back to World War I, where the influx of
Moroccans into Europe reinstated paralyzed factories and joined the army.
It has evolved through historical periods to worsen the situation in Europe
today and thus constitute the crisis of illegal immigrants, as it must be confronted and to limit this flow. In contrast, illegal migration from Eastern
countries to Europe will remain simple compared to its Moroccans counter-
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part, despite the same motives.
The discussion here about illegal immigration will be long, especially if the
main reasons are escape from war, it should be noted that some countries
suffer from migrants, especially illegal immigration. These countries have to
deal with those immigrants, but they do not want them on their territory.
However, because of humanitarian and legal considerations, either they cannot catch them, or it is difficult to deport them, so they find that they have to
deal with contempt and as they are already a big burden on them. Especially
if these migrants fabricate problems in the country that they received them
voluntarily or against their will, and may suffer from complains of their native population because those Immigrants take their jobs and contribute to
raising prices and reduce the quotas of individuals from housing and resources.
Historical Background- History of Arab Migration to Latin America
The starting point for Arab immigration to Latin America began in the late
World War I, mainly from Lebanon, Palestine and Syria. Arab immigration
to Latin America almost stopped after World War II before it started again at
a relatively low rate in the 1990s (The Arab Diaspora in Latin America, Tobias
Boos, Oxford Bibliographies, 2017).
Arab immigrants were known for a long time as (“Turcos”) because they
traveled with Turkish passports and the Arab countries were still under Turkish control.
Thousands of Arab youth migrated there to escape from the Turkish rule at
the time and sought decent livelihoods and to avoid the poverty that prevailed throughout the Arab world at that time. Some of them won what they
dreamed of, but instead of returning to their homeland, they turned to stability, permanent residence and then resettlement, so they took the citizenship of their new homelands.
The most important factors leading to migration are for economic reasons,
as earthquakes, famines, epidemics, wars and civil strife have had a negative
impact on the living conditions of the poor and middle class, and therefore
travel was to escape poverty and destitution, as well as compulsory recruitment into the Ottoman army, the logical choice. The famine of the early 20th
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century, exacerbated by World War I, was one of the most important joints
in the migration movement.
The second factor was the political factor, especially for non-Muslim minorities under the Ottoman sultan, who was officially the “Capilah of the Muslims”.
The third is the personal factor, searching for adventure and exploration with
the ambition to get rich. Especially with the facilitation of maritime travel
and encouraging the success of some migrants to ask their relatives to join
them.
According to International Organization for Migration (IOM) there are almost 12 million Arab migrants in Brazil. The Arab community in Brazil is
made up mainly of Syrians and Lebanese, although there are immigrants
from practically all Arab nations in the country. Arab immigrants and their
descendants total 6.5% of the Brazilian population.
Other Arab-immigrant communities have gathered in Argentina, Venezuela,
Mexico, Colombia, and Chile. The majority are from Jordan, Syria, and
Lebanon, but the Palestinians have resided in large numbers and gathered
in Chile.
Historical references point to the presence of an Arab and Muslim in the continent of South America is a legacy to the beginnings of European settlement
in the North and South Americas. However, modern waves of migration
have been documented, the effects of which continue to exist today, and are
manifested not in the success of hundreds, but thousands of "Arabs of South
America" in the leadership positions in the areas of politics, economy,
thought, sports and art, but in the retention of many of these With kinship
and commitment to the issues that occupy the homes from which they emigrated. Indeed, the Arab states, many of whom have immigrated to the "New
World" over the last three centuries, have been interested in trying to connect
new generations with all available means.
The beginning of immigration to Brazil after 1870. The first Immigrants to
Argentina came from western Syria since 1882. The number of immigrants
to Brazil arise after the signing of the immigration treaty between the Ottoman and Brazilian governments in 1906 following the visit of the Emperor
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of Brazil (Don Pedro II) to Palestine in 1876, Syria and Lebanon.
Arab Integration in Latin America
Former Director-General of UNESCO Federico Mayor Zaragoza declared in
1997 that “Arab societies of Latin America are an example of community integration” (France24.com, news, 2017)
This is a sign of the successful integration of the two communities. One of
the most important debates on this topic is that in Latin America, Arab societies were not forced to learn their language and impose conditions for their
integration in their culture and way of life, as happened in the United States
and European countries such as France and Germany. . The Latin American
model did not seek to integrate Arab immigrants at all costs but allowed each
of them to adopt the lifestyle of the community according to their own pace.
Migrants to South America have faced many coping problems, not only their
ignorance of language and customs. Generation after generation, they succeeded in consolidating their feet, and then after they settled , and build for
themselves an acceptable social status, and sometimes a lot of prestige, the
second generation began, to participate more and more in the cultural, artistic and political life and emerged from the Arab communities in the «New
World »Senior politicians held the highest positions. They also established
clubs, associations and institutions active in various fields, including cultural,
literary, media, relief and sports.
Even the most widely used Spanish language on the continent has been introduced in many Arabic terms and incorporated into the Arabic tongue. The
most important presence of Arabs in Latin America was associated with the
establishment of political and revolutionary struggle movements against the
Western occupiers and the despots of the continent, which helped them to
emerge in several sectors, the most important of which were politics, the continued increase in their numbers and the recruitment of many of their Arab
families.
The Arab Immigrants have achieved the greatest success in the fields of trade
and industry, and even the Arab community in the city of São Paulo, the
largest city of Brazil, has two large streets that form the commercial heart of
the city. The Immigrants were not only active in the labor markets, but also
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entered the fields of intellectual, literary and social life and published newspapers and magazines in Arabic and the language of the country itself and
established social welfare homes, sanatoriums, hospitals and churches. Since
their early years, Arab Immigrants have been interested in the press and have
published newspapers and magazines to express their views and communicate with each other and with the motherland. The Arab press in Brazil, in
particular, was a means of disseminating culture and literary and poetic
schools, but most of these newspapers and magazines stopped over the days
for various reasons and there are only a hundred newspapers and magazines
that were published by the Arab community there are few.
The integration between the two communities is very evident through the
names and characters that have emerged in the political and artistic world
as well.
Three presidents of Arab / Lebanese origin have successive presidency of
Ecuador, but none of them completed their presidential terms.
In Colombia, it was ruled by Julio Cesar Turbay or Julio Samir Turbay as it
was in Arabic. He ruled Colombia for four full years, which began on August
7, 1978, ending on the same day in 1982. He grew up in Colombia for
Lebanese parents, and his father was an immigrant businessman
The most famous Latin president among Arab presidents was Carlos Menem,
he ruled Argentina for a full ten years, beginning on July 8, 1989 and ending
on December 10, 1999. Menem was born to Syrian parents who emigrated
from the Syrian city of Yabroud to Argentina.
He renounced Islam and converted to Christianity when he wanted to run
for the presidency of Argentina, because the country's constitution requires
the president to be a Christian.
It should be noted that the majority of Arab immigrants were from the Christian denominations, which helped them to integrate into the new societies
faster. But there were also Jews and Muslims, according to Le Monde Diplomatique newsaper. Many Muslims abandoned their religion and converted
to Catholicism, including former Argentine President Carlos Menem.
Theresa Alvaro-Felicamp, a professor at Sonoma University in California
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who specializes in Arab immigrants to Latin America, said there are no accurate estimates of the number of Muslims who arrived in Latin America at
this stage who were willing to leave the Ottoman Empire. “Muslims did not
have the right to leave the territory of the Ottoman Empire, so many of them
lied about their religion to be able to travel.” Theresa Alvaro-Felicamp is interested in this issue because of the history of Muslims in Latin America and
because of her family's history. After arriving in Mexico, the grandfather of
her father married a Mexican lady and raised his sons as Catholic. It is a story
that express what many of people done of the arrivals dated by the Arabs arrivals, which led to the lack of accurate records.
Palestinian Community in Latin America
During the same wave of immigration, Palestinian migrants chose to cross
the Andes to avoid rivaling Syrians and Lebanese predecessors to settle in
Brazil and Argentina.
The first Palestinian immigrants arrived in Chile in 1880. Today, Arabs of
Syrian and Lebanese origin are concentrated in Argentina, Brazil and
Venezuela, while Palestinians are concentrated in the west and north of the
continent, particularly in Chile.
At the beginning of their arrival, the Palestinians had overlapping identities.
They were Arabs, and they were Turks. However, Palestinian identity did
not emerge as an independent identity until after the beginning of the British
Mandate in Palestine in 1920, and the emergence of Palestine as a political
entity independent of its surroundings. This moment reflects the establishment of the football team “Club Deportivo Palestino" in 1920, whose name
indicates the emergence of Palestinian identity among immigrants in Chile.
The decade of the 1920s witnessed the emergence of Palestinian awareness
and identity, which was reflected in the establishment of a number of associations and institutions that bore the name of Palestine during that period.
(Khaled Bashir, Palestinians in Latin America-the largest community outside
the Arab world, 2018)
The Palestinians of Latin America felt the transformations that were taking
place on the ground in Palestine, when many of them tried to return to their
country, whether to visit or to meet needs, or stability. In total, only 465 na-
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tionalities were returned to the Palestinians from Latin America. In return,
more than 300,000 Jewish refugees from Europe were received and resettled
as part of Britain's plans to Judaize Palestine and pave the way for the establishment of a Jewish national home. Palestinian political activity during the
Mandate period culminated in the vote of all Latin American countries
against the partition of Palestine in 1947.
In recent times, there has been an increase in attention and follow-up on the
Palestinian issue, in conjunction with the events of the second intifada. In
2000, the Palestine-Bethlehem Association was founded in Chile and published by Al-Dameer magazine “conscience”, which is dedicated to the news
and success stories of Palestinians in Latin America. And assistance sent to
Palestine through the association and other channels. It is also following the
opening of a number of websites specialized in Palestinian affairs. In 2011, a
remarkable incident occurred when the Israeli authorities prevented the
entry of five Chilean travelers because they had Palestinian family names.
(Khaled Bashir, 2018)
The Interaction and Differences Between Local and Migrants In Europe
and Latin America
More recently, the focus of studies has been on Arab immigrants in Europe
and the challenges facing the two societies in integration and communication. Many difficulties and sedition have emerged in European societies
against Arabs and Muslims in particular after the latest series of events from
9/11 to the present time. Regarding the legal or illegal immigration of Arabs,
it was not specific to Europe, but the difference here in integration between
the host community and the immigrant community. Where there are clear
differences between the impact of integration in Latin America and Europe.
Indeed, there are several factors that have helped Arabs integrate into Latin
American countries, given the specificity of their societies, as these societies,
until the mid-twentieth century, were still in the process of being formed.
One of the reasons that these societies were formed because of hundreds of
thousands of immigrants from different generations. Another very important
factor, including the Arabs, is their own character. Latin American culture is
characterized by tolerance and openness to the cultures of others, unlike
Arab communities in other countries such as Germany and Austria, which
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are characterized by racism and hatred of others. However, Latin America
has not survived the rise of Islamophobia after the September 11 attacks and
several other attacks carried out in the name of Islam by ISIS.
Migration is considered as one of the top challenges have faced the European
Union (EU) since the beginning of this century. EU leaders set and changed
the migration policies and conditions in Europe and made it more complicated issue. Since the beginning of the Syrian crises in 2011, refugees have
flooded Europe under the cover of the blood path in their country. Consequently, migration and asylum issues have become important topics of contemporary security politics, both in the ‘real world’ of practices and in the
scholarly literature on the subject. In other words, migration had developed
into a security issue that threatening European integration process. The year
2015 witnessed one of the largest refugees’ wave to Europe in the modern
history. Between the voices of accepting them due to their humanitarian situation and rejecting them due to the security perception, the EU leaders
found themselves in front of hard decision that divided EU governments as
well as communities. Islamophobia is one of the main reasons that cause this
dilemma. The Paris attacks in November 13, 2015, even make it more complicated to take a decision, especially with the noticed increase of the islamophobia between Europeans because the attackers’ descent from Islamic and
non-European roots who immigrated to Europe and one of the attackers used
a faked passport for a Syrian refugee. The relation between Islam and terrorism has proclaimed repeatedly by the European leaders and their people at
formal and informal level. This phobia was enhanced obviously after the attacks occurred in Madrid, London, and in Paris.
On the other side, Latin American and Caribbean region is committed to
demonstrating solidarity with international humanitarian crises by implementing resettlement as stated in the Brazil Declaration and Plan of Action.
Chile hosted 60 Syrian refugees from Lebanon at the end of 2017, and Brazil
discussed how to proceed with their resettlement program to support unaccompanied children affected by the Syrian conflict. This program has included humanitarian visas granted by Brazil to Syrian refugees since 2013.
Argentina has also implemented humanitarian visas for Syrian refugees since
2014 and has established a resettlement program on civil sponsorship.
Uruguay was the first country to resettle Syrian refugees, although it faced
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several challenges during its implementation. The intention was to learn
from past resettlement experiences, such as the experience of Palestine
refugees in Chile and Brazil, would contribute to better planning and implementation of resettlement operations. (Marcia Vera Espinosa, 2017)
As mentioned above, there is a deep commitment to protect those fleeing in
search of safety, which is firmly rooted in the values of the Latin American
and Caribbean region, a region that maintains a strong tradition of openness,
solidarity and humanitarian action. History has seen in many examples, including the region's response to refugees fleeing the Spanish Civil War and
Portuguese dictatorships in the 1930s, as well as communities of Jews fleeing
war and ethnic cleansing in Europe before and during World War II and
Palestinian refugees, and fleeing from the repressive authorities in South
America in the 1970s and affected by civil wars in Central America in the
1980s.
These traditions continue to this day. Concerted efforts are being made to
strengthen the protection response by introducing improvements in asylum
systems throughout the region by strengthening child protection mechanisms, establishing gender-sensitive protection and interventions and placing greater emphasis on diversity. Latin American and Caribbean countries
have also demonstrated a commitment to eradicate statelessness by 2024 by
establishing fair and effective measures to determine the status of statelessness and adopt internal rules to ensure the rights of stateless persons and
provide adequate solutions to stateless persons. The region has made significant efforts to find creative solutions such as granting humanitarian visas
to Syrian refugees and adopting alternative protection schemes through regional cooperation agreements (such as MERCOSUR and UNASUR) and exploring the possibility of relocating refugees using migration frameworks
which considerate protection. (Filippo Grande, 2017)
Dynamics of Arab Migration Crisis Between Latin
America and United States
Akram Fouad Khater is a professor of history at North Carolina State University stated that “Most of those who were on ships from Beirut, in the second half of the nineteenth century, only knew they were going to America.
It is not clear whether they know the difference between the United States,
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Mexico and Brazil. Their only hope was to 'go to America' to raise wealth
and go home. “
The American dream was supported by a number of factors that gave the
United States a competitive advantage over other countries. In the beginning,
it was relatively geographically isolated, compared to many other countries,
it has a mild climate, it also has a cultural diversity that companies use to
promote innovation in the global landscape, and their abundant natural resources, including oil, arable soil, long coastal areas, food production and income of the state and its citizens.
However, the situation was not the same, and the result in permanence of
these Arab communities throughout Latin America and stability there, by
stability is means to build an identity for them and a full life of marriage,
work, education and integration with the host community.
On the other hand, the "American Dream" remained firmly entrenched in
many young minds who are seeking to enter Untied States, whether they are
from Latin America or other countries.
The dream of immigrating to America does not necessarily involve those
who are living hardships in life in their home countries. Many who have a
relatively successful career, from different parts of the globe and from different fields including science, sports and art, see that success in America is unmatched by success anywhere in the world.
Arab journalist “Ahmed Murad” was a guest of the Free Voice program on
Voice of Arabia Radio in America (March 2019) and he was asked about the
status of integration between Arabs and the host community at the United
Nations. His answer was that in the current generation integration is very
slow and must distinguish between the present generation and the old generation that came in the 60’s and 70’s. the integration of old generation was
significantly higher than the current generation because of social media as
well as satellite stations were not strong enough to link them to their native
country, so the expatriate who came in that period had only to listen to the
American radio and watch the American TV channels and this makes it easier
for them to integrate into society.
Whereas, the number of illegal immigrants in the United States is more than

303

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -2- Din-Tarih-Sosyoloji

10 million immigrants, a decrease of 14% compared to 2007, when it was an
estimated 12 million immigrants, mostly Central American countries. (According to a study released by the Pew Research Center, 2015).
Southern immigrants to the United States have turned down offers from
Mexico and President Enrique Peña Nieto about housing these immigrants
in small homes or hotels in the country and enjoying their services on Mexican soil if they apply for asylum in states such as Akosaka and Chipas. Mexico.
The immigrants expressed their rejection, saying they were determined to
move on to US territory after they rejected Mexican President Nieto's offer.
Since U.S. President Donald Trump took office on January 20, 2017, his administration has begun implementing new immigration policies commensurate with promises made during presidential campaigns.
His policy included restrictions on the entry of Muslims from a number of
Muslim and Arab countries, but his tough anti-immigration policy culminated this year by securing the US-Mexican border.
Another action from the Trump administration, by spreading 8,000 US military troops on the southern border, to counter the large immigrant convoys
from South America to enter the United States across its border with Mexico.
The controversy intensified after Trump announced the issuance of measures
to deny asylum seekers the right to seek political asylum, using the power
to protect US national security, to disrupt the political and humanitarian protection provided by the United States to asylum seekers who have been able
to enter its territory.
Trump described the refugees as invaders supported by criminals seeking to
occupy the country and denounced a number of institutions defending immigrants.
"This is the first administration in the modern era to view immigration as a
bad thing, legal or illegal," (Serra Pierce, a researcher at the Institute for Migration Policy in Washington, DC, 2018).
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It is clear that Trump's policy against Arabs and Muslims is so cruel that he
has made new plans and imposed tough laws in his new election campaign
towards them and deal with them within the United States.
Diaspora and Migration
“There are broadly two approaches to defining diaspora: a traditional paradigm which sees diaspora as produced by some form of coercion that leads
to the uprooting and resettlement outside the boundaries of the homeland
of large numbers of people; and a post-modern reading of diaspora by anthropologists and cultural critics, which sees it as expressing modes of ‘hybrid’ consciousness and identity” (Mary J. Hickman, Migration and diaspora,
2006).
In the Middle East's media glossary, “Diaspora refers to a people or an ethnic
population that leave their traditional ethnic homelands, or countries of origin, and are dispersed throughout other parts of the world. Diaspora are also
broadly defined as individuals and members of networks, associations and
communities who have left their country of origin but maintain social, economic and political links. This concept covers settled communities, migrant
workers temporarily based abroad, people with the citizenship of the origin
or destination country, dual citizens, and second-/third-generation migrants.”
After knowing the definitions of Diaspora and Migration, here is the question: Are the Arabs living in Latin America during all these years are they
under the name of Diaspora or immigrants?
Dr. Ahmed Osman Omar, a Sudanese writer, recently published a book "Signatures in the Sudanese Revolution” and mentioned the point that the diaspora is not voluntary but a form of forced migration. The writer focused on
Sudanese migration during the civil war and follow-up dictatorial governments in Sudan, where the Sudanese thinkers have left their country, where
more than four thousand writer, poet, artist and academic shared by immigrants and expatriates and rival, some of them were voluntary and most of
them were forced. The main reason behind the migration of this sector of the
elite due to methods Physical subjugation and confiscation of civil and political rights initiated by the “Islamic Front regime”. These recent waves of
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migration have formed the core of the contemporary Sudanese diaspora phenomenon.
As security events have escalated dramatically in more than one Arab country, talk of the diaspora is no longer confined to the Palestinian diaspora that
has continued since the middle of the last century. As a result of these security events, hundreds of thousands of Arab citizens found their way to escape
the scourge of war, taking illegal and unsafe means to destroy those who perished before reaching exile.
The figures issued by human rights organizations are staggering and frightening about the size of the Arab diaspora, which is full of European capitals
and cities, reaching Latin America without being bounded anywhere in the
world.
For example, when it comes to the Palestinian "diaspora," one must recall
Chile, which has more Palestinians than Egypt or Lebanon and slightly less
than Syria. Of the 10 million Palestinians worldwide, hundreds of thousands
live in South America.
Numerous studies, including one by the “Konrad Adenauer Foundation,
2017”, confirm that there is no place in the world outside the Arab countries
where so many Palestinians live.
Abdul karim Majdal Al-beik mentioned in his article about “Syrian Diaspora,
2018” that the new refugee is different from the immigrant who is settled in
the first place, because the Syrian diaspora often holds the nationality of the
country in which they reside. A refugee is a temporary resident and is thus
registered by international organizations located in host countries or host
country governments themselves. However, this single criterion is not sufficient if taken alone, since many foreign residents in a given country have
successfully integrated into the host community after a number of years
without necessarily acquiring citizenship.
Conclusion
The researcher was trying to study the impact of waves of Arab Immigrants
and refugees during the years in Latin America. However, the studies and
articles are not showing economics or essential impact in regard to this case.
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As the Arab communities where settled for hundreds of years inside the host
communities and they have a huge role in labor markets building the society.
On the other hand, Latin American countries have not received large numbers of Syrian refugees because of the Syrian crisis, as in other countries. The
numbers were clear and thoughtful to be taken and deal with them in way
which will fit the economic situation and the status of these countries.
What happened that these countries prepared for this situation and studied
it and learned from the previous waved of immigrants and mistakes that occurred during the period when large numbers of Arabs moved to their countries.
Although, no one can deny that after the events of September 11, the situation
and immigration policies have changed and cautious has been taken in dealing with immigration and receiving arrivals. This is the case for everyone
and the normal situation to deal with the topic.
Following the above study on Arab immigrants in Latin American countries
and the obvious integration between them. It would be difficult to define a
specific term if they were immigrants or in diaspora after all these years.
Where the study took the topic in more than one stage, where first migrations
that occurred after the First World War and the stability of the Arabs in a
deeply rooted and how they built a full meaning of life for them.
Hence the use of the term “Refugee” and how the definition outlined by the
1951 Convention, it played an important role to redefine the terms in regard
to these cases.
Self-awareness of the person's existence and the search for a future path are
the most important criteria here to define whether a group of people are living in diaspora or migration or what else. The second feature relates to the
host country policy and the opportunities for refugees or immigrants to develop a personal strategy for themselves to integrate into the host community, or, conversely, the restrictions they place on these groups to maintain
their status at the legal and economic levels, with the intention to pushing
them back or going somewhere. This is critical in what important to prevent
individuals or delaying their transition from refugees or immigrants to diaspora communities.
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Finally, linked to the above, it can be said in one sentence, it can be also the
strong feeling of belonging to the motherlands or to a place where you can
find your heart and mind are connected to, or/ and the desire to come back
at some point to your motherland.
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18. ve 19. Yüzyıllarda Hint Alt Kıtası’nda Misyoner Faaliyetleri Ve Onlarla
Mücadele Eden Müslüman Âlimlerinin Çalışmaları
Abdul Rehman
Özet: Tarihte baharat yolunun güzergâhının başlangıcı olan Hint Alt Kıtası birçok medeniyetin
beşiği olmuştur. İslam Medeniyetine ilim, irfan, sanat, bilim ve felsefe alanlarında ciddi katkıları
olan coğrafyaların en önemlilerinden bir tanesidir. Hem dini, coğrafi hem de ticari konumu
itibariyle önem arz eden Hint Alt Kıtasına İngilizler 17. Yüzyılda gelmişlerdir. Zamanla Hindistan’ın birçok liman şehirlerinde, İngiliz Doğu Hindistan Şirketi (East India Trade Company) adında
ticaret merkezleri kurmuşlardır. Ticaret için geldikleri sanılan İngilizler zamanla dönemin Babür
devletinin idarecileriyle iyi ilişkiler kurarak önemli yerlere şirket merkezlerini kurmuşlardır. 18.
Yüzyılın başında (1707’de) Âlemgir Aurangzeb’in ölümüyle çökmeye başlayan Babür Devleti
İngilizler tarafından resmen işgal edilmeye başlanmıştır. İngilizler Hint Alt Kıtasının halkı üzerinde
hâkimiyetlerini daha kolay sağlamak adına beraberlerinde Hıristiyan misyonerler de getirmişlerdir. Misyonerler Hıristiyanlığın propagandasını yapmakla kalmayıp özellikle İslam ve diğer
dinlerin temel inançlarını eleştirmeye başlamışlardır. Misyonerler Doğu Hindistan Şirketi tarafından desteklendiği için birçok İslam âlimi misyonerlerin İslam karşıtı propagandalarına ve çalışmalarına karşı koyamamıştır. Onlar Doğu Hindistan Şirketi tarafından her daim korunmuşlardır.
Misyonerlerin propagandası zamanla İslam’a, Kur’an’a ve Hz. Peygamber’e (s.a.v) hakaret etmeye kadar gitmiştir. Bu duruma sessiz kalmayan Müslüman âlimler misyonerlerin bu iftiralarına
ve onların tek hakikat olduğunu iddia ettikleri Hıristiyanlığa cevap vermek için mücadele etmekten vazgeçmemişlerdir. Müslüman âlimler tarafından Hıristiyanlığın reddi hakkında ve İslam,
Kur’an ve Hz. Peygamberin peygamberliğini savunmak için pek çok eser kaleme alınmıştır. Aynı
zamanda misyonerlerle İslam âlimleri arasında birçok yerde sözlü münazara da yapılmıştır. Hint
Alt Kıtasındaki İslam âlimlerinin ortaya koyduğu bu çalışmalar günümüzde misyonerlik
hareketiyle mücadele etme konusunda rehberlik etmektedir. Bu çalışma Hint Alt Kıtasındaki
İslam âlimlerin misyonerlere karşı kaleme aldığı eserleri ve sözlü münazaraları tanıtmayı hedeflemektedir.
Anahtar Kelimeler: Hint Alt Kıtası, İslam Uleması, Misyonerlik, Münazara

Giriş
Hint Alt Kıtasında Miladi 711-712 yıllarında (92 h.) Emevî Halifesi Velid b.
Abdülmelik (v. 715) tarafından Muhammed b. Kasım es-Sakafî (v. 96/715)
bir ordunun komutanı olarak günümüzde Pakistan’ın güney doğusunda bulunan Sind (Özcan, 2006, s. 242) bölgesine gönderilmiştir. Sind Muhammed
b. Kasım tarafından fethedilmiştir. Hicri dördüncü yüzyılına kadar Multan
(Özcan, 2006, s. 548) şehrine kadar fethedilmiştir. 711 yılında başlayan fetih
hareketleriyle Hint Alt Kıtasının büyük bir kısmı 1857 senesine kadar Müs-
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lümanların hâkimiyeti altında kalmıştır. 17. Yüzyılda Hint Alt Kıtasına ticaret
için gelen İngilizler 1696 yılında Hint Alt kıtasının Kalküta (Rizvi, 2001, s.
265) şehrinde ilk şirket merkezini kurmuşlardır. 1698 yılında Kalküta
şehrinde nüfuzunu artıran ve siyasete de müdahale etmeye başlamışlardır.
Zamanla diğer bölgelere de müdahil olmaya başlayan İngilizler 1843 yılında
Sind (Özcan, 2006, s. 242) eyaletini ve 1849 yılında Pencap (Özcan, 2007,
s.242) bölgesini İngiliz Doğu Hindistan Şirketinin eyaleti olarak ilan
edilmişlerdir. (Bayur, 1950) İngiliz Doğu Hindistan Şirketi adı altında özel
birlikler oluşturan İngilizlerin Hint Alt Kıtasını işgal edeceğinden endişelenen önde gelen Müslüman ve Hindu bölge reisleri tarafından İngilizlere karşı
bir isyan başlatılmıştır. Başlatılan bu isyan İngilizler tarafından kısa sürede
bastırılır ve İngilizler bu isyandan sonra yirminci yüzyılın ortalarına kadar
Hint alt kıtasının tamamını işgal etmişlerdir. (Bayur, 1950)
Yanlarında Hıristiyan misyonerlerini de getiren Doğu Hindistan Şirketi, Hint
alt kıtasının bazı dini ve sosyal geleneklerinin devam etmesine müsaade etmişlerdir. Fakat bunlardan yerli bayramlarda top atma geleneği, mabetlerin
bakımı ve onarımı için vergilerini kullanmaları ve mabetlerin vakıflarını
işletmeleri için müsaade etmeleri gibi birçok kararlara zamanla Protestan
misyonerler karşı çıkmıştır. Misyonerler Hindistan’ı Hıristiyan devlet olarak
kabul etmekteydiler. Bu yüzden Hıristiyan bir devletin başka dinlerin mabetlerine yardımcı olmasının putperestliğe yardım etmek olduğunu
düşünüyorlardı. Bunun üzerine İngiltere Devleti tarafından 1833 ve 1838 yılları arasında bu işlerin devam ettirilmemesi için emirler göndermişlerdir.
(Bayur, 1950) Dindar İngiliz ileri gelenleri, Hıristiyanlığın insanlara bir tanrı
armağanı olduğunu söylemişler ve Hindistanlıların da bununla müşerref olması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu kararı Hindistan’daki yetkili yöneticilere
de kabul ettirme çabasına düşmüşlerdir. Gün geçtikçe ciddi anlamda misyonerlik faaliyetlerini geliştirmişlerdir. (Bayur, 1950)
Bununla da kalmayıp, Hind alt kıtasında dini geleneklerini yasaklanmışlardır. Mesela bu bağlamda Hindularda çok eskiden var olan, kocası ölen
kadının kendini yok etmesi demek olan “sati” geleneği yasaklanmıştır.
1829’da bu geleneğin yasak olmasına dair kesin bir karar çıkartılmıştır. Bazı
büyük Hindu mabetlerini kontrol altına almaları gibi dinlerine yapılan bazı
zorbalıklar da yaşanmıştır. İngilizlerin Hindu dini geleneklerine müdahale
etmeleri Hindu isyanlarına yol açmıştır (Rizvi, 2007). Önceleri İngiliz hapis-
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hanelerinde herkes kendi dini geleneklerine göre yemek yapabilmekteydi.
Fakat daha sonraları bütün Hindular için tek bir Brahman aşçı tarafından
yemek hazırlanmaya başlanmıştır. Müslümanların sakallarını bırakmaları ve
o dönemde bir erkeğin olmazsa olmazı olan bıyık bırakmaları yasaklanmıştır.
Bunun gibi daha birçok olayın üzerine çeşitli yerlerde protestolar yapılmıştır
(Rizvi, 2007).
Yine Hint alt kıtasında aile hayatı sıkı bağlarla bağlanmış sağlam bir yapıdır.
Aileler hep birlikte, sahip oldukları şeyleri paylaşarak yaşarlar. Özellikle
Hindularda sahip oldukları mal ve mülke bütün aile ortaktır. Evin büyüğü
vefat ettiği zaman mal, aile fertleri arasında eşit olarak dağıtılır fakat beraber
kullanılır. Aile fertleri arasından herhangi birisinin din değiştirmesi durumunda aileden uzaklaştırılır ve mirastan da mahrum bırakılır. Bu durum
misyonerlerin yolunda bir engel teşkil etmekteydi. Bu sebeple misyonerler
bu sosyal yapıyı değiştirmek için İngiliz devletinden bu uygulamaya son
verilmesi adına bir talepte bulunmuşlardır. Hindistan’daki İngiliz Doğu
Hindistan Şirketi 1832’de ilk kez bazı bölgeler için bir yasa çıkarmıştır.
1850’de ise tüm Hint Alt Kıtasında bu uygulamayı yasaklayan bir karar
çıkarılmıştır. (Bayur, 1950) Bu karara göre din değiştiren kişi mirasından
mahrum bırakılmayacaktır. Bu karar İngilizlere karşı Hindu halkının nefretini arttırmıştır. Misyonerler hapishanelere gidip din değiştirmeleri için vaazlarda bulunmuşlardır. Hıristiyanlığı kabul eden tutuklulara karşı özel
muamele etmişlerdir. (Rizvi, 2007) İmanların din değişmeleri için farklı yöntemler ve çabalar göstermişlerdir.
Misyon, Misyoner ve Misyonerlik
Genel olarak bütün evrensel dinlerde rastlanan dinin tebliğ edilmesi veya
misyon, misyoner ve misyonerlik kavramlarının Hıristiyanlıkta ise özel konumu vardır. Misyon, Allah tarafından peygamberine gönderilen din ve
inancın bütün insanlığa yayılması demektir. Genel olarak tebliğ veya misyonerler, inandıkları dini inançlarını başka halklara ve ülkelere yaymak için
çabalayan kimselerdir. Ayrıca, başka din, inanç ve düşünceden insanlara
inandıkları din, düşünce ve inancı kabul ettirmek için tebliğde bulunan kimselerdir (Aydın, 2005).
19. yüzyılın ortalarından sonra İngiliz Devleti, işgali altında olan bölgelerin
hâkimiyeti konusunda kendinden çok emindi. Bundan dolayı artık işgal et-
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tiği toprakların yerli insanlarının dini ve kültürel yapılarını değiştirmek için
rahat bir şekilde çalışabilirlerdi. (Khattak, 2008) 19. Yüzyılın başında hızla
gelişen Evangelizm, (İsmail Taşpınar, 2018) İngiliz devletinde de çok etki
yaratmıştır. Bunun üzerine Hind alt kıtasında devlet tarafından misyonerlik
faaliyetlerinin başlatılması için emirler verilmiştir. Doğu Hindistan Şirketi,
İngiltere devleti tarafından Hind alt kıtasında Hıristiyanlığın yayılmasına
tepki göstermiştir. Böylece ciddi anlamda misyoner hareketleri başlatılmıştır.
Hint Alt Kıtasında papazlık müessesesi kurulması için Müslüman ve Hindu
çocuklardan papazlar yetiştirilmesi konusunda İngiltere merkezi kilisesi talimat vermiştir. Hıristiyanlık eğitimi veren okullar Hint Alt Kıtasının Hıristiyanlaştırılması için zemin hazırlamıştır. Müslüman ve Hindu inançlarını
yanlış olduğu tarzında okullarda pozitivist bilim anlayışı öğretilmiştir. Buna
ilaveten okullarda İngiliz edebiyatının öğretilmesiyle zaten Hıristiyan din
eğitimi ve düşünce tarzı fazlasıyla öğretilmiştir. Gitgide farkında olmadan
muazzam bir Hıristiyanlık misyonerliği politikası uygulanmıştır. Fakat diğer
yandan misyonerlerin bu çabaları Müslüman âlimlerin karşı tavır almalarına
sebep olmuştur. Misyonerlere karşı konulan bu tavırlar misyonerlik faaliyetlerinin yavaşlamasına sebep olmuştur. Bunun üzerine Henry Martin (ö. 1812)
(Bennett, 1998) misyonerlere karşı koyan Müslüman âlimlere karşı Journals
and Letters adında bir risale (Bennett, 1998) yazmıştır. Hind alt kıtasında
misyonerlik Evangalist memurlar tarafından teşvik ve himaye edildiği için
ciddi bir etki yaratmaya devam etmiştir. (Khattak, 2008)
Hıristiyanlığı daha üstün bir din olarak göstermesi için Doğu Hindistan Şirketi tarafından Müslüman ve Hıristiyan âlimler arasında münazaralar bile
düzenlenmiştir. En meşhur örneği Mevlâna Rahmetullah Efendi (v. 1891) ve
Papaz Pfander (ö. 1865) arasında olmuştur. Bu münazaraya William Muir (ö.
1905) (Woodhead, 2009, s. 94) de katılmıştır. (Khattak, 2008) Her ne kadar
kendi aralarında çelişiyor olsa da bütün batılı misyonerlerin tek amacı İslam’ı
ve Müslümanların yaşadığı toprakları kontrol altına almaktı. Bu da bir haçlı
seferinden farksızdı. Fakat yapılan münazaralardaki Müslüman âlimlerin
üstünlüğü İngiliz Doğu Hindistan Şirketinin dini konulardaki emellerine
ulaşmasına mâni olmuştur.
Yabancı Misyonerler
Misyonerler 18. yüzyılın sonlarına doğru Hint Alt Kıtasına gelmeye
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başlamışlardır. Fakat bunların sayısı en çok 1800-1900 yılları arasında artmıştır. Katolik ve Protestan olmak üzere her iki kilise de misyonerlik faaliyetlerini sürdürmüştür. (Wherry, 1926)
Özellikle İngiltere, Amerika, Almanya ve Fransa’dan gelen misyonerlerin
büyük çoğunluğu İngiliz Protestan’ı idiler. Merkezlerini Delhi’de kuran
misyonerlerin faaliyetlerini bütün Hint Alt Kıtasında yaydıkları görülebilir.
Çalışmalarında benimsedikleri yöntem ise, her şeyden önce Hint Alt Kıtasında yaşayanların yerel dinlerini anlamak ve yerel dillerini iyi bilmekti.
Bu yüzden yazdıkları kitapların ve risalelerin büyük çoğunluğu Urdu ve Fars
dilindeydi (Kiranevi, çev. 2010).
Hennery Martyn, (Henry Martin) ö. 1812.
Hennery Martyn 1805’te İngiltere’den Hindistan’a gelmiş ve 1810’a kadar
Hindistan’da kalmıştır. Yeni Ahit’in Farsça ve Hintçe tercümesi ilk kez kendisi tarafından yapılmıştır. Aynı zamanda Yeni Ahit’in Arapça tercümesini
de yapmıştır (Kiranevi, çev. 2010).
William Carey, ö. 1834.
William Carey 1813’te Hindistan’a gelen ilk Protestan misyonerdir. Hindistan’ın Kalküta şehrinde ikamet etmiştir. Kalküta şehrinde bir matbaa
açmıştır. Kutsal Kitabın ilk modern neşri, kurduğu matbaada olmuştur.
1834’te ölmüştür (Kiranevi, çev. 2010).
Thomas Hunter, ö.1857.
Amerikan Presbeterian misyonuna mensup olup 1855’te Hindistan’a
gelmiştir. Delhi ve Lahor’da faaliyetlerini sürdürmüştür. 1857’de birçok okul
inşa etmiştir. Fakat 1857 Sipahi İsyanında oğlu ve hanımıyla birlikte isyan
sırasında ölmüştür (Kiranevi, çev. 2010).
Charless William Forman, ö. 1894.
1821 senesinde Amerika’da doğmuştur. 1847 senesinde Kalküta’ya gelir ve
daha sonra Lahor’a gider. Charless William’a göre Hristiyanlığın yayılması
için en müsait yerler okullar ve özellikle liselerdir. Bu amaçla 1850 senesinde
arazi satın alıp bir okul inşa ettirmiştir. Hatta günümüzde Pakistan’da FC
College Lahor (Forman Christian College) adındaki lise hala en iyi liseler
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arasındadır. Birçok siyasetçi ve ünlü kişiler buradan mezun olmuştur. Papaz
Charless William burada misyonerlik faaliyetlerini yürütmüştür. 1894 senesinde ölmüştür (Kiranevi, çev. 2010).
Robert Clark, ö. 1900.
1828 senesinde İngiltere’de doğmuştur. 1852 senesinde Hindistan’a gelmiştir.
1855 yılında Peşaver’de bir okul inşa ettirmiştir. Mevlevi İmaduddin (ö. 1900)
adındaki bir imamın Hıristiyan olmasına sebep olmuştur. 1900 senesinde
ölmüştür (Powell, 1993; Kiranevi, çev. 2010. Bahsettiğimiz kişiler Hind alt kıtasına gelen en önemli misyonerlerdir. Haklarında kısa bilgi vermekle
yetindik (Powell, 1993).
Karl Gottlieb Pfander (ö. 1865)
Hind alt kıtasındaki misyonerlerin babası olarak da bilinen Pfander, 1803
yılında Almanya’nın Stuttgart şehrinin Waiblingen kasabasında doğmuştur
(Topaloğlu, 2007). Doğduğu dönem yani 19. Yüzyılda Pietism’in (Stoeffler,
2005) Almanya’da zirvede olması ve eğitime çok önem vermesi Pfander’in
yetişmesi konusunda çok önem arz etmektedir. Pfander Latince okuluna
yazılmıştır. Lise eğitimini Piestler okulunda almıştır. 1825 yılında 17 yaşındayken (Topaloğlu, 2007) Basel Evangalikan Missinory Seminary’e (Gündüz,
2005) katılmıştır. (Powell, 1976) Basıl Protestanlık Misyoner okulunda
(Topaloğu, 2007) Hıristiyanlığın yanında İslâmiyet ve Arapça eğitimi de
almıştır (Topaloğlu, 2007). Basel misyonerlik okulu Mezuniyetinden sonra
Kafkasya’ bölgesine gönderildi. Karabağ merkez olmak üzere on yılını
bölgede ve İran’da misyoner faaliyet göstermiştir (Topaloğlu, 2007). Sonraki
eğitimini Gürcistan’da almıştır. Pfander sürekli İran’a gidip gelmekteydi.
İran ile olan sıkı bağından dolayı Farsça dilini iyi bilmekteydi (Powell, 1993).
Rusya’nın Kafkasya bölgesinde Protestan misyonerlik faaliyetlerini yasaklanmasıyla, 1839 yılında Hint Alt Kıtasına gelip misyoner faaliyetlere
başlamıştır (Topaloğlu, 2007). Hint Alt Kıtasına gelmeden, Mizanu’l-Hak
adındaki en önemli eserini İngilizce ve Farsça dillerinde yazmıştır. Hıristiyan
dünyasında ilhamla yazılmış eser olarak tanımlanmaktadır. Hint Alt Kıtasına
geldiğinde Urdu dilini öğrenmiştir. Eserini Urdu dilinde de neşrederek Hint
Alt Kıtasının her yerine yaymıştır. (Kiranevi, çev. 2010) Hint Alt Kıtasında
Mevlâna Ali Hasan Mohani, Seyyid Muhammed Hâdî ve Rahmetullah ElHindî gibi âlimlerle münazaralar yapmıştır. Münazaralardaki mağlubiyet-
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lerinden dolayı İngiliz Doğu Hindistan Şirketi’nin ve arkadaşlarının gözünden düşünce 1855 yılında Peşâver’e görevlendirilmiştir. Hindistan’da gösterdiği hizmetlerinden dolayı 1857 yılında Canterbury başpiskoposu
tarafından kendisine ilahiyat doktoru unvanı verilmiştir. 1858 yılında İstanbul’a görevlendirilmiştir. İstanbul’da Sultan Abdülaziz ile görüşür ve Hindistan’da Hıristiyanlığın hızlı bir şekilde yayıldığını dair haber vermiştir. Sultan
Abdülaziz haberin doğruluğunu araştırı ve hakikati öğrenmek için Rahmetullah El-Hindî’yi Hicaz’dan İstanbul’a çağırır. Rahmetulla El-Hindî’nin İstanbul’a geleceği haberini alan Pfander İstanbul’dan ayrılır. Pfander 1865
yılında İngiltere’de ölmüştür (Topaloğlu, 2007).
Pfander’in Faaliyetleri ve Eserleri
Zikrolunan misyonerler arasında Katolik ve Protestan olup her ikisi de
faaliyetlerini rahatça yürütmekteydi. Fakat Protestan misyonerleri İngiliz
Devleti tarafından daha fazla desteklenmekteydi. Bu yüzden daha baskın olmuşlardır. Yabancı misyonerler Kutsal kitabı yerel dillere tercüme etmişlerdir. Aynı zamanda kendi kitaplarını basmak için çok sayıda matbaa
kurmuşlardır. Matbaanın kurulması çok sayıda Hıristiyanlığı öven ve diğer
dinlere karşı fikirleri ele alan eserlerin yaygınlaşmasını sağlamıştır. Misyoner
faaliyetlerin çok hızlı bir şekilde her yere ulaşması yerel halk üzerinde
tehlikeli bir etki yaratmaya başlamıştır (Wherry, 1926).
Misyonerlerin 1840 yılında sadece Hindistan’ın Kuzeyinde bulunan Agra’da
şehrinde (Bostan, 1988) altı adet yayın evleri bulunmaktaydı. Papaz Pfander’in yazdığı Miftah el-Esrar, Mizanu’l-Hak ve Tarik el-Hayat adlı eserleri
Müslüman tebaaya hitap etmekteydi. Bu yüzden Agra’daki basım evlerinde
bu kitaplar basılmaktaydı. Bu eserlerde çokça Kur’an ayetleri ve hadislere
de yer verilmiştir. Bu duruma bir tepki olarak Müslüman âlimler tarafından
birçok eyaletten Pfander’e mektup gönderilmiştir (Nagina, 2011).
Miftahu’l-Esrar
“Pfander bu eserinde Hz. İsa’nın (a.s) ulûhiyetini ve Teslis konularını ispat
etmeye çalışmıştır. Bunu da Kur’an’da zikredilen Hz. İsa’nın mucizelerinin
Hz. İsa’nın ulûhiyeti için delil olduğunu iddia ederek yapmıştır. Teslis
inancını kendine göre bir felsefi yaklaşımla ispat etmeye çalışmaktadır. 1850
yılında Hindistan’ın Agra kentinde Urduca olarak neşredilmiştir. (Kiranevi,
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çev. 2010) İngilizce’ye THe Key Of Mysteries, olarak William St. Clair Tisdall
tarafından tercüme edilmiştir. İngilizce tercümesi 1912 yılında İngiltere’de
neşredilmiştir (Topaloğlu, 2007).
Tarik el-Hayat
Üçüncü eseridir. Bu eserinde ise asli günahın kefaretini konu edinmiştir. Hz.
İsa’nın insanlık için çarmıha gerilerek bütün insanların ezelden gelen asli günahının kefareti olarak can verdiğini söylemiştir (Kiranevi, çev. 2010). The
Path Of Life, olarak İngilizceye William St. Clair Tisdall tarafından tercüme
edilmiştir. İngilizce tercümesi İngiltere’de 1912 senesinde neşredilmiştir.
(Topaloğlu, 2007)
Şecer-i Zindegani
Yeni Ahitten Hıristiyan akaidi ve ahlakıyla ilgili pasajları konu edinerek açıklamalarda bulunmuştur.
Mizanu’l-Hak (Hakikatin Terazisi)
Mizanu’l-Hak adındaki eseri misyonerler için çok önem arz etmektedir. Pfander’in aslı Almanca olan Die Wage Der Wahrheit, ve Ermenice, Farsça, Urduca, Türkçe ve Arapça’ya tercüme ederek yayımladığı bir eserdir. İngilizceye
The Balance of Truth adında 1910 yılında İngiltere’de William St. Clair Tisdall
tarafından tercüme edilip neşredilmiştir. (Topaloğlu, 2007) Kitabın
başlangıcında Hıristiyan akaidinin güzelliğini açıklama çabasındadır. Fakat
sona doğru Kur’an-ı Kerim’i sorgulamakta ve Hz. Muhammed’in (s.a.v) hayatına eleştiride bulunmaktadır. Sonunda ise Hıristiyanlığı kabul eden altı
kişinin din değiştirme hikâyesini anlatmaktadır. (Kiranevi, çev. 2010)
Kısacası bu eserin tamamen İslam karşıtı bir çalışma olduğunu söylemek
mümkündür. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v) ve Kur’an-ı Kerim’e açık bir şekilde çirkin iftiralarda bulunmuştur. Bu eser Müslümanların misyonerlere
karşı tavır almaları konusunda çok etkileyici olmuştur. Avril A. Powell, Pfander’in ele aldığı Mizanu’l-Hak adlı eserin Müslüman âlimler ile birlikte
birçok misyoner tarafından da çok ağır eleştiriler aldığını söylemiştir. Bu
kitap misyonerler ve İslam âlimleri arasında tartışmalara yol açmış ve bu
tartışmalar bir buçuk asır devam etmiştir. İslam âlimlerinin karşı tavır almasına rağmen birçok dile tercüme edilmiştir (Powell, 1993).
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Hallü’l-İşkâl (Müşküllerin Çözümü)
Pfander’e teslis hakkında Ten Perfect Questions on The Trinity adındaki bir
mektupta sorulan on soruya cevap olarak kaleme almış bir eserdir. Pfander
sorulan sorulara Farsça olarak cevaplandırmış ve daha sonra Urducaya tercüme ederek Hallü’l-İşkâl adında eseri yayınlamıştır. Eser 1847 yılında
Agra’da neşredilmiştir. (Birışık, 2004)
Divinity of Christ (Mesih’in Ulûhiyeti)
Remarks On The Nature Of Muhammadanism,
Haîs
İzharü’d-dini’n-Nasrâni (Topaloğlu, 2007)
Yerli Misyonerler
Yabancı misyonerlerden etkilenen bir diğer misyoner grubu da Hindu, Sih
ve Müslüman iken Hıristiyan olanlardır. Bunlardan bazı önemli isimleri burada zikretmekte fayda var.
Abdul Mesih, (ö. 1827).
Daud Singh, (ö. 1883).
Safdar Ali, (ö.1899).
Babu Rullia Ram, (ö.1892).
Racab Ali, (ö.?)
G. L. Thaker Dass, (ö.1910).
Abdullah Athim, (Asım) (ö.?)
İmadüddin (Lahiz), (ö.1900).
Ram Chandra, (ö.1880). (Wherry, 1926)
Yabancı misyonerlerin yanında din değiştiren yerli misyonerler de İslam
karşıtı eserler yazmakta geri kalmamışlardır. Onlar Papaz Pfander’in izinden
gitmeye devam etmişlerdir. İslam karşıtı kitaplar yazarak, münazaralar ya-
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parak insanları dinlerini değiştirmeleri için çalışmışlardır.
Yerli Misyonerlerin Çalışmaları
Din değiştirmiş yerli misyonerler tarafından da İslam’a, Kur’an- Kerim’e ve
Hz. Muhammed’e (s.a.v) yakışıksız iftiralarda bulunulmuştur. Örnek
mahiyetinde yerel misyonerlerin bazı çalışmalarını zikretmekte fayda vardır.
Rahmetullah Efendinin yazdığı İcaz-i İsevi adındaki esere karşı İzhar-i İsevi
adında bir reddiye yazılmıştır. İzhar-i İsevi, Pencap’ta bulunan American
United Presbyterian Mission tarafından 1883’te, 432 sayfalık bir kitap olarak
yayınlanmıştır.
İslam karşıtı bir diğer eser ise Adm-i-Zaruret-i-Kur’an’dır. (Kur’an’ın gereksizliği). Hindistan’ın Kuzeyinde bulunan Utter Pradeş (Büyükçoşkun, 1989)
eyaletinde bulunan U.P Mission Ludhiana’da 1882 yılında 135 sayfa olarak
yayınlanmıştır.
Hindistanlı bir âlim olan Gulam Nabi tarafından, Mooj’zat-i Muhammediyye
(Hz. Peygamberin Mucizesi) adında bir risale yazılmıştır. Müellif bu kitapta
Hz. Peygamber’in (s.a.v) en büyük mucizesinin Kur’an olduğunu anlatmıştır. Bu risaleye karşı Muhammed Bi Keramet, (Mucizesi olmayan
Muhammed) adında yerli misyonerler tarafından bir risale daha ele alınmıştır. 1895 yılında günümüz Pakistan’ın ikinci en büyük kenti Lahor’da
(Rizvi, 2003) Punjab Religious Book Society, tarafından 33 sayfa olarak
neşredilmiştir.
Bunun dışında din değiştirmiş olan misyonerler arasında sadece Thakar Das
(ö.1910) ve İmadüddin (ö.1900) tarafından İslam karşıtı ve tartışmalara yol
açan yirmi dört kitap yazılmıştır (Oddie, 1997).
Misyonerlere Karşı Âlimlerin Direnişi
Misyonerlerin İslam’a karşı bu açık saldırılarına, Müslüman uleması da karşı
cephe almak zorunda kalmıştır. Bu sebepten misyonerlerin iftiralarına karşı
kapsamlı cevap vermek için Hıristiyanlığın teolojisini oluşturan kilise babalarının literatürüne de müracaat etmeyi ihmal etmemişlerdir. İslam uleması İslam’a yapılan bu saldırılara karşı kitaplar ve reddiye mahiyetinde
risaleler yazmışlardır. Aynı zamanda İslami değerlerin gerçek mesajını oluş-
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turan ve öven kitaplar yazmışlardır. Bir ilmi literatür yazmakla birlikte münazaralar ve fiili eylemlerde bulunmayı de ihmal etmemişlerdir. Bu ulemadan birkaçını burada zikretmek yerinde olacaktır.
Sayed Ali Hasan Mohani (ö.1887)
Hindistan’ın kuzeyinde bulunan Lukhnow kentine bağlı Mohan’da doğmuştur (Sabiri, 1967). Hindistan’ın güneyinde bulunan Haydarabad Dekken’de
(Nizami, 1993) mahkemede yargıç olarak görev yapmıştır. Hindistan’daki
misyoner faaliyetlerini takip eden kişidir. Misyonerlerle yakın irtibatta bulunmuştur. El-İstifsar (Soruşturma)ve El-İstibşar (Müjde) adında iki eseri
vardır. El-İstibşar adındaki eseri Pfander’in Hallü’l-İşkal adındaki eserine
kısa risale şeklinde bir cevaptır. El-İstifsar ise çok kapsamlı ve hacimli bir eserdir. Ele aldığı eser 28 soruyu 800 sayfalık hacimli bir kitap olarak ortaya
koymakta ve Pfander’in o zamana kadar yazdığı eserlere açıklayıcı cevaplar
vermektedir. (Powell, 1976) Eser, Kutsal kitap, teslis, nesh, kurtuluş, gibi
Hıristiyan inancının temellerini ele almaktadır. Aynı zamanda cihadı,
Kur’an-ı Kerimi ve Hz. Peygamber’i (s.a.v) konu etmektedir. Bunun yanında
Pfander’in şaheseri Mizanu’l-Hakk’a cevap vermiştir. 22 Temmuz 1844 ile 4
Şubat 1845 arasında Pfander ile karşılıklı mektuplarla münazara yapmıştır
(Powell, 1993).
Dr. Vezir Khan (v. 1873)
Hindistan’ın doğusunda bulunan Bengal eyaletinde doğmuştur. Tıp eğitimini Kalküta Medical College’de almıştır. Yükseköğrenim için daha sonra
İngiltere’ye gitmiştir. İngiltere’de eğitimini tamamlayınca Hindistan’ın Agra
şehrine gitmiş ve orada bir hastanede baş cerrah yardımcısı olarak görev yapmaya başlamıştır. İngiltere’de okurken aynı zamanda Hıristiyanlığı araştırmıştır. Hindistan’a dönüşünde kutsal kitabın birçok el yazma nüshalarını da
getirmiştir. Dr. Vezir Khan İngilizce bilmekle birlikte İbranice ve Grekçeyi de
iyi derecede bilmekteydi. İngiltere’den dönüşünde Hristiyanlıkla ilgili pek
çok eseriyle birlikte dönmüştür. Dönüşünde Hristiyanlıkla ilgili pek çok eseri
yanında getirmiştir. Dr. Vezir Khan’ın Hristiyanlıkla ilgili şahsi bir
kütüphane olduğu söylemektedir. Fakat Hıristiyanlıkla ilgili çok fazla bilgiye
sahip olmasına rağmen yazılı literatür oluşturmak için fırsat bulamamıştır.
Yalnız el-Bahsi’ş-Şerif fi İspatı’n Nesh’i ve’t-Tahrif adlı bir risale Dr. Vezri
Khan’a ait olduğu söylenmektedir. Aynı zamanda Rahmetulah Efendi ile
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birçok münazaraya beraber katılmışlardır. (Imdad Sabiri, 1967) Bazı batılı
oryantalistlerin de iddia ettiği gibi, Rahmetullah Efendi Dr. Vezir Khan’dan
Hıristiyanlıkla ilgili birçok konuda yardım almıştır.
Syed Nâsiruddin Dehlevi (ö.1803)
Temel eğitimi dedesinden almıştır. 25’ten fazla eser kaleme almıştır. Yazdığı
eserlerin çoğu misyonerlik faaliyetlerine karşı cevaplar mahiyetindedir. Bu
eserlerin bazılarından kısaca bahsetmekte fayda vardır.
Nevid-i Cavid
Hicri 1296 (1879) yılında 632 sayfalık olarak Delhi’de yayınlandı. Kitabın içeriği misyonerlerin İslam’a karşı yaptıkları saldırılara cevap mahiyetindedir.
Ukubat el-talin
Bu eseri Hıristiyanlığı kabul eden, yerli misyoner olarak daha önce adı geçen
İmadüddin’in yazdığı Hidayet el-Müslimin deki sorulara cevap olarak
yazmıştır. 1865 yılında Delhi’de 196 sayfalık bir kitap olarak Nusret elMetabe basım evinde bastırılmıştır.
İsti’sal (Ortadan Kaldırılması)
Hıristiyanlığı kabul eden Ram Çandar’ın yazdığı Risale Mesih ed-deccal
adındaki esere cevaben kapsamlı fakat eleştirel tarzda yazılmış bir eserdir.
(Sabiri, 1967)
Misbah el-Ebrar
Pfander’in Misbah el-Esrar adlı eserine cevap olarak yazmıştır. Nusret elMetaba tarafından yayınlanmıştır.
Mizanu’l-Hak Mizan
Pfander’in İslam, Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed’e (a.s) attığı çirkin iftiralara cevap olarak yazılmış çok önemli bir eserdir. (Rahi,?)
Muhammed Kasım Nanotvi (ö.1880)
Hindistan’ın gelmiş geçmiş en büyük âlimlerinden biridir. Deoband
medresesini kuranlar arasında en önemli şahsiyettir. Misyonerlik faaliyet-
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lerin en zirvede olduğu dönemlerde yaşamıştır. Misyonerlere karşı Hindistan
İslam ulemasıyla birlikte hareket etmek için rehberlik yapmıştır. Misyonerlere cevap vermek için birçok münazaraya girmiştir. Bu münazaralar
arasında en önemli olanı Münazara-i Şahcihanpur’dur. Münazara-i Şahcihanpur, iki münazaradan ibarettir. Bunların birincisi misyoner Nolis ile
Muhammed Kasım arasında teslise reddiye ve Allah’ın birliğini ispat üzerine
yapılmıştır. İkincisi ise 1878 yılında Hıristiyanlığa geçen Nasiruddin Dehlevi
arasında vuku bulmuştur. Şahcihanpur münazarası olarak şöhret kazanmış
münazara da budur (Nanotvi, 1891).
Adı geçen İslam uleması dışında Seyd Muhammed Ali Mongari (v. 1927),
Mevlâna Abdul Hak Hakkani (v. 1917), Şereful Hak Sıddiki Dehlevi (v. 1936)
ve Mevlana Senaullah Emritseri (v. 1948) de hayatları pahasına hem ameli
olarak hem de yazılarıyla İslam’a yapılan saldırılara karşı savunma yapmışlardır (Nanotvi, 1891).
Rahmetullah El-Hindi (ö. 1891)
Rahmetullah Efendi Hicri 1233, (M. 1818) yılında Kayran bölgesinde Mevlevi
Halilurrahman Efendi’nin evinde dünyaya geldi (Kiranevi, çev. 1996).
Hindistan’a gelen İngiliz Hıristiyan misyonerler çok büyük çabalarla Müslümanların kafalarını karıştırmak için İslam, Kur’an ve Hz. Peygamber
hakkında propaganda yapıyorlar, Hindistan’ın farklı yerlerinde İslam karşıtı
toplantılar düzenliyorlardı. Bunun üzerine Rahmetullah, Hıristiyanlara reddiye mahiyetinde olan ilk eserini Ezilletü’l-evham adıyla Farsça olarak ele
almıştır. Ancak o dönemde Rahmetullah hastalanmış ve yürüyemez hale
gelmiştir. Fakat rüyasında Hz. Peygamber onun bu eserinin ona şifa vesilesi
olacağını söylemiştir.
O dönemde Hindistan Misyonerlerinin başında zikri geçen meşhur papaz
Pfanderbulunmaktaydı. Hint Alt Kıtasındaki birçok İslam karşıtı faaliyetler
onun idaresi altında yürütülmekteydi. PfanderMizanu’l-Hak adındaki
kitabıyla Müslüman gençlerin kafalarında türlü türlü şüphe uyandırmaya
çalışmaktaydı. Âlimlerin karşısında bir tutum almaması Pfander’i daha da
cesaretlendirmekteydi. Bunun üzerine Rahmetullah Efendi Müslümanlara
İslam’ı şüpheli olarak gösteren misyonerlerin fitnesine son vermek ve Hıristiyanlığın kendi içinde ne kadar sakat olduğunu göstermek için Pfander ile
bir münazara girişiminde bulunur (Kiranevi, çev. 1996).
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Bundan sonra Rahmetullah Efendi üç sene ilim ile meşgul olmuştur. 1857
yılında Hindistan’daki Müslümanların Moğol Saltanatı son bulmuştur. İngilizler artık Hindistan’ı işgal etmişlerdir. Bunun üzerine Hindistan İslam
Âlimleri İngilizlere karşı cihat yapmak için birlikler oluşturmuşlardır. 1857
yılında Hindistan Müslümanları ile birlikte diğer dinlere mensup olan
Hindistanlılar İngilizlere karşı kurtuluş savaşı başlatmıştır. Rahmetullah
Efendi ilmi meydanda kalemden ve savaş meydanında da silahtan geri durmamıştır. İngilizler Hindistan halkının hem dini hürriyetini hem de idaresini
işgal etmişlerdi. Bu nedenle Hindistan halkının İngilizlere karşı öfkesi gün
geçtikçe artıyordu. İngilizler Hindistanlıların cesur olduğunu bildiklerinden
dolayı, ordunun çoğunluğunu Hindistanlılardan oluşturmuşlardır. Hindistanlıların İngilizlere karşı beslediği nefret her geçen gün daha da artmıştır.
İngiliz ordusundaki Hindistanlılar İngilizlere karşı çıkmıştır. Bu sebeple onlara İngiliz hükümranlığına ihanet edenler adı verilmiştir. Bu durum İngilizlerden nefret eden halk için bir umut ışığı olmuş ve İngilizlere karşı savaş
ilan edilmiştir (Sabiri, 1967). Rahmetullah Efendi de Nesir Abad’ta bir birliğin
başında komutan olarak savaşmıştır. Fakat bu savaş İngilizler tarafından
kazanılmıştır. Bundan sonra İngilizler yaklaşık yüz sene Hindistan üzerinde
hüküm sürmüşlerdir (Sabiri, 1967).
İngilizlere karşı savaşanlar devlete isyan adı altında yakalanıp idam cezasına
çarptırılmıştır. İngilizler tarafından Rahmetullah Efendi’yi yakalamak için
bir karar çıkartılmıştır. Rahmetullah Efendi artık İngiliz Doğu Hindistan Şirketi tarafından aranmaktaydı. Bu sebeple Rahmetullah Efendi Kayrana’dan
ayrılmış ve Pencet’e gitmiştir. Pencet’te İngilizler baskın yapmıştır. Fakat
Rahmetullah Efendi’yi bulamamışlardır (Kiranevi, çev. 1996).
Rahmetullah Efendi bu durumlardan dolayı Hicaz’a hicret etmeye karar
verir. Bu sebeple adını Muslihuddin olarak değiştirmiş ve her yerde arandığı
için yürüyerek Delhi’ye doğru yol almıştır. Bütün yolları o tehlikeli dönemde
yürüyerek gitmek zorunda kalmıştır. Delhi’den Hicaz’a gidecek geminin bulunduğu Suret şehrine geçmiştir. Oradan da gemi ile Cidde’ye yol almıştır
(Kiranevi, çev. 1996).
Rahmetullah Efendi Mekke’deki halkalara katılmaya başlar. Oradaki âlimlerle tanışmış ve Hindistan’daki havadislerden bahsetmiştir. Diğer yandan
Papaz Pfander o dönemde Almanya, İsviçre ve İngiltere’de kalmaktaydı. İn-
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giltere’de kalırken İngiltere Misyoner Faaliyetler Kurumu onu misyoner
çalışmalarının devam etmesi için 1858 yılında İstanbul’a göndermiştir. O
dönemde Osmanlı Sultanı, Sultan Abdülaziz Han’dır. Pfander Sultana gidip
Hindistan’daki bir Müslümanla yaptığı münazarada nasıl galip geldiğini ve
Hıristiyanlığa karşı İslam’ın nasıl mağlup olduğunu anlatmıştır. Bunun üzerine ilimle çok meşgul olan Sultan Abdulaziz Han (v. 1876), Mekke’nin emiri
Abdullah Paşa’ya ferman göndermiştir. Fermanda Hindistanlı hacılardan
Hıristiyan Papaz Pfander ile Müslüman bir âlimin münazarası hakkında
hakiki bilgi elde edip kendisine bildirilmesini istemiştir (Kiranevi, çev. 1996).
Rahmetullah Efendi’nin önceden orada bulunduğu konusunda ve kendisi
hakkında herkesin bilgisi vardı. Fakat Mekke’nin en büyük âlimlerinden
Seyyid Ahmed Dehlan, Rahmatullah Efendi ile ilk tanışanlardandı. O, Halifelik makamına yazdığı mektupla Rahmetullah Efendi’nin Mekke’de
olduğunu bildirir. Bunun üzerine Halife Sultan Abdulaziz Han Rahmetullah
Efendi’yi İstanbul’a çağırır. 1860 yılında Rahmetullah Efendi İstanbul’a
ulaşır.
Bunu haber alan Pfander, hemen İstanbul’u terk etmiştir. Rahmetullah
Efendi’nin gelişi üzerine Halife onu dinlemek için bir toplantı düzenlemiştir.
Halife ile birlikte bütün âlimler saraya çağırır. Her akşam yatsı namazından
sonra Halife Abdülaziz Han, Sadrazamı Hayrettin Paşa ve Şeyhülislam
Efendi, Mevlâna Rahmetullah Efendi’nin yaptığı dini ve ilmi faaliyetlerini
dinlerler. Halife daha sonra yaptığı hizmetlerden ötürü Rahmetullah
Efendi’yi ikinci derece “Mecidiye Madalyası” (mecîdî nişanı) ile şereflendirir.
Devleti Ali Osmaniye tarafından ona gelir tayin edilir (Kiranevi, çev. 1996).
Kendi hayatını İslam ve Müslümanlar için ilmi ve ameli hizmetlere vakfeden
Muhammed Rahmetullah el- Kayranevi, 75 yaşındayken 22 Ramazan, 1308
(1 Mayıs, 1891) yılında vefat etmiştir. Mekke’de bulunan Cennetül Muallâ
mezarlığında Hz. Hatice validemizin yanına defnedilmiştir (Kiranevi, çev.
1996).
Savletiyye Medresesi
Rahmetullah Efendi eseri telif ettikten sonra Mekke’ye geri dönmüştür.
Mekke’ye döndükten sonra Hicaz’da çok basiretli ve gayretli âlimlerin
yetiştirilmesi için bir medresenin gerektiğini düşünür. Bunun üzerine o,
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Hindistanlı göçmenlerin ve diğer hayırsever Müslümanların bu konuya
dikkatlerini çeker. İlk başta Hindistan’ın Ali Gar bölgesinden olan Navab
Faiz Ahmad Han’ın Hicazdaki evinin bir kısmını medrese olarak kullanıma
açar (Kiranevi, çev. 1996). Daha sonra Hindistan’ın Kalküta şehrinden
Sevletü’n-nisa adında hac için gelen hayırsever bir bayan medrese için Handrise Mahallesinde bir arazi satın alır. 1874’te medresenin inşaat işi tamamlanır. Medresenin bütün inşaat masraflarını da Sevletü’n-nisâ karşılamıştır.
Bu sebeple kurulan bu medreseye de Savletiyye Medresesi adı verilmiştir
(Sabiri, 1967).
Eserleri
İzharü’l-Hakk
İstanbul’a ikinci kez çağrılır ve 1863 yılında İstanbul’a tekrar gelmiştir. Halife
Sultan Abdulaziz Han ve Sadrazam Hayrettin Paşa Rahmetullah Efendiden,
Pfander ve onun yaptığı münazarada geçen beş konu üzerine Arapça bir eser
telif etmesini ister. Bunun üzerine 1280 hicri yılının Recep ayında (1863-64)
Rahmetullah Efendi İzharü’l-Hakk adındaki eserini kaleme alır. Altı ay
içerisinde bitirip 1280 hicri yılının Zilhicce ayında (1884 Haziran) Halifeye
takdim etmiştir (Kiranevi, çev. 1996). İzharü’l-Hak daha sonra Sultan II. Abdülhamid’in emriyle, Nüzhet Efendi ile Ömer Fehmi Efendi tarafından
İbrazü’l-Hak, olarak İstanbul’da 1293’te Osmanlıcaya çevrilmiştir. Daha
sonra 1972’de aynı nüsha İzharü’l-Hak adıyla sadeleştirilerek İstanbul’da
neşredilmiştir. Paris’te 1880 yılında Fransızca olarak ‘Izhar ul-Haqq ou manifestation de la verite d’El-Hage R. U de Delhi’, adında neşredilmiştir. Gucrati
(Gucratça) diline Şeyh Gulah Muhammed er-Randiri tarafından çevrilmiştir
(Aydın, 2001). Urduca olarak da Mevlana Ekber Ali ve Mevlana Muhmmed
Taki Osmani tarafından Baybel Sey Kur’an Tak adında 1967 yılında Pakistan’ının Karaçi şehrinde üç cilt olarak neşredilmiştir. Yine iki cilt olarak Ali
Namlı ve Ramazan Muslu tarafından Türkçeye tercüme edip Türkiye
Diyanet Vakfı, İslam Araştırma Merkezi (İSAM) tarafından 2012 yılında
neşredilmiştir.
İzaletü’l Evham
İzaletü’l-evham, Rahmetullah Efendi’nin Farsça olarak yazdığı ilk eseridir.
1848 (h. 1229)’de sadece bir kez Seyyedu’l-Metabe yayınevi tarafından, Şah-
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cihan Abad’ta yayınlanmıştır (Kiranevi, çev. 2010). Bu eserde Hıristiyan
Misyoner Pfander’in kendi kitaplarında yaptığı eleştirilere ve genel olarak
İslam’a yapılan eleştiri ve iftiralara verilen cevap mahiyetinde bir eserdir. Bir
mukaddime, dört ana bölüm, her bölümün üçer alt bölümü olacak şekilde
568 sayfalık bir kitap olarak kaleme alınmıştır (Kiranevi, çev. 2010).
İzaletü’ş-Şükuk
Rahmetullah Efendi Hicri 1269-1271 (m. 1853-1855) (Kiranevi, 1855) yılında
Urduca olarak yazdığı İzaletü’ş-Şükük adlı eserinde Hıristiyanların İslam
hakkında sorduğu 39 soruya cevap vermektedir (Kiranevi, 1993). İlk
bölümünde Kur’an’ın derlemesi konusunda yapılan eleştirilere mücmel bir
cevap vermektedir. Kur’an-ı Kerim’in üç kez derlemesi yapıldığını anlatmıştır. Fakat esas derlemesinin Hz. Peygamber (s.a.v) zamanında yapıldığını
belirtmektedir. Eserde aynı zamanda Kitab-ı Mukaddes’in derlemesinin aşamalarıyla kıyaslamasını da yapmaktadır. Kur’an’da nesih ve aynı anlamları
içeren farklı kelimelerin bulunması konusundaki misyonerlerin eleştirilerine
mücmel deliller ile cevaplar vermektedir. (Kiranevi,1855) Eserin devamında
Kutsal Kitaptaki çelişkileri ve tahrifin bulunduğunu 17 örnek vererek izah
etmektedir (Kiranevi, 1855).
İcaz-i İsevi
İcaz-i İsevi, Urduca kaleme alınmış ve 1854’te Agra’da neşredilmiş bir eserdir. Kutsal Kitabın tahrifi meselesi uzunca incelenmektedir. Bu eserinde
Yahudi ve Hıristiyanların Kutsal Kitaplarının değiştirildiğini ve aslından
saptırıldığını söylemektedir. Bunu söylerken de Kutsal Kitaptan deliller getirmektedir. Tahrifin hem lafızhem de mana açısından yapıldığını belirtmektedir. Rahmetullah Efendi’nin tahrif meselesini gündeme getirmesiyle
misyonerlerin başarılarına ciddi bir darbe vurulmuştur. Çünkü o dönemde
Batı’dan dogmatik Hıristiyanlığı yaymak için Misyonerler gönderiliyordu.
Bu dönem Batı’daki Biblical Criticism çalışmaların yaygın olduğu bir
dönemdi. Bu yüzden de Dr. Vezir Khan’ın Kütüphanesinde Kitab-ı Mukaddes eleştirilerini inceleyen T. H. Horne (ö. 1862), D. F. Strauss gibi diğer
Alman teologların eserleri mevcuttu (Powell, 1976).
Evzahu’l-Ehadis fi İbtali’t-Teslis
1855 yılında Delhi’de Rahmetullah Efendi tarafından yayınlanmıştır (Powell,
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1993). Misyonerlerin çarşı pazarda halka anlattığı Teslis inancının ne kadar
mantıksız olduğunu ortaya koymak için yazılmıştır. Teslis akidesinin akli ve
nakli deliller ile yanlış olduğu ispat edilmektedir. Üçlü birlik veya birin üçü
olarak ileri sürdükleri delillerin ne kadar gülünç olduğunu ortaya koymaktadır. Hatta Hıristiyan âlimlerin bile buna tatmin edici bir cevabının olmadığı
belirtmektedir. Eserde misyonerlerin Teslisi anlatma yöntemleri ele alınmaktadır. Özellikle de üçgen örneğindeki üçgenin altıgen ve daha fazla olabileceğini söyler. Müellif çarşı pazarda Hz. İsa’nın babasız doğum ve diğer
mucizelerini anlatan misyonerlere bunun sadece Hz. İsa’ya mahsus olmayıp
başka peygamberlere de verildiğini söylemektedir. Aynı zamanda Papaz
Pfander’in Kur’an’ı Teslisi onaylayacak şekilde yorumlamasını papazın cehaleti ve Arapça gramerinden habersizliği olarak zikretmektedir.
Mu’dal-i A’vicacü’l-Mizan
Bu eser Pfander’in Mizanu’l-Hak adındaki eserine bir cevap mahiyetindedir.
Taklibü’l-Metain
Taklibü’l-Metain, Papaz Lasmand’ın Tahkik-i Din-i Hak adındaki çalışmasına
bir cevap mahiyetindedir.
Mi’yârü’t-Tahkik
Mi’yârü’t-Tahkik, Sefder adındaki bir papazın Tahkiku’l-İman adındaki eserine önemli bir cevaptır. (Kiranevi, çev. 1996)
Bunun dışında Rahmetullah Efendi’nin hicri 1270 (10 Nisan 1854) yılında
CarlGottelib Pfander ile Hind alt kıtasının Agra kentinde vuku bulunan Agra
Münazara vardır.Münazarada beş konu üzerine konuşulacağı kararlaştırılır.
Konular;
İncil’in Tahrifi,
Neshin olup Olmaması,
Teslis (Trinity)
Hz. Peygamberin Peygamberliği,
Kur’an’ın Gerçekliği, (Sabiri, 1967)
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Bu münazaranın bir şartı olarak da münazarayı kaybeden taraf kazanan
tarafın dinine girecekti (Kiranevi, çev. 1996). Birinci gün ilk üç konu konuşur.
Pfander birçok soruyu cevapsız bırakır. Münazaranın ilk günkü havadisi her
yere ulaşmıştır. Bu sebeple ikinci gün daha fazla sayıda kişi katılır. İkinci gün
de kalan iki konu konuşulur. Genel olarak her iki günde de sorulan sorular
karşısında cevap veremeyen Pfander ve yardımcısı İncilin nesh olmadığına
dair hiçbir delil getirememiştir. Bunun üzerine üçüncü gün Pfander münazaraya gelmemiştir. Rahmetullah Efendi ve bazı diğer Müslüman âlimlerin
daha sonra da Pfander ile yazışmaları olmuş fakat orada da Pfander cevapsız
kalınca mektuplaşmayı bırakmışlardır (Kiranevi, çev. 1996).
Agra’da gerçekleşen Rahmetullah Efendi ve Pfander münazarası Hint Alt
Kıtasında ve diğer İslam ülkelerinde şöhret bulmuş en meşhuru münazaradır. Bunun dışında Delhi ve Peşaver’de Müslüman âlimler Hıristiyan
bilginleriyle münazara yapmışlardır. Ali Hasan Mohoni (v. 1872) Sayyid Rahmet Ali Gopamvi, Muhammed Kazım Ali, Sayyid Ali Hasan, Doktor Vezir
Khan (v. 1873) bunlardan bazılarıdır (Wherry, 1905).
Sonuç
Köklü bir tarih ve medeniyete sahip olan Hint Alt Kıtası tarih boyunca farklı
dinlerin bir arada yaşadığı bir coğrafya olmuştur. İdari olarak da farklı dil,
din, ırk ve etniğe sahip insanlar tarafından idare edilmiştir. 17. ve 18.
Yüzyılda ortaya çıkan sömürgecilik hareketlerinden Hint Alt Kıtası da nasibini almıştır. İngilizlerin ticaret için gelip işgalci bir devlet kurması Hint Alt
Kıtasını ticari, sanayi ve kültürel kaosa sürüklemiştir. Hint Alt Kıtasındaki
Müslüman devletin yıkılmaması ve dini geleneklerin muhafaza edilmesi için
İngilizlere karşı direnenler olduğu gibi, iktidar sahibi olmak için İngilizlerle
işbirliği yapanlar da olmuştur. İngilizler işgalin başarılı bir şekilde tamamlanması adına yerel halkın Hıristiyanlık dinini kabul etmeleri için misyonerler getirmişlerdir. İngiliz devleti tarafından desteklenen misyoner
faaliyetler Hint Alt Kıtasında ciddi başarılar elde etmiştir. Misyonerliğe veya
misyonerlere karşı koyanlar İngiliz Doğu Hindistan Şirketi tarafından güç
kullanıp susturulmuşlardır. Fakat devletin bütün zorbalıklarına rağmen direnenler hiç eksik olmamıştır. Dışarıdan misyonerler getirmekle birlikte Hint
Alt Kıtasının birçok eyaletinde matbaa kurarak Hıristiyan literatürü yaygınlaştırması için de ciddi çalışmalar yapmışlardır. İslam karşıtı söylemler ve
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iftira içeren risaleler ve eserler yayınlanarak yerli halkın akıllarını karıştırmaya çalışmışlardır fakat Müslüman âlimler buna hem sözlü hem de yazılı
cevaplar vererek onların iddialarını çürütmüşlerdir. Müslüman âlimler yabancı misyonerlerle mücadele vermekle birlikte irtidat eden yerli misyonerlere de iddialarına karşılık cevap vermişlerdir. İslam dinine, kültürüne ve
Arapça, Farsça, Urduca ile diğer yerel dillere iyi derece vakıf olan misyonerlerle mücadele etmişlerdir. Bunun için de birçok İslam âlimleri Hıristiyan
dini literatürüne, ilk dönem kilise babaların çalışmalarına ve Grekçe, İbranice
gibi dillere vakıf olma gayretlerinde bulundu. Sonuç olarak 1854 yılında
yapılan münazaradan sonra Hıristiyan misyonerler halkın içinde İslam’a,
Kur’an-ı Kerim’e ve Hz. Peygamber’e (a.s.v) açıkça iftirada bulunamadılar.
Daha önce olduğu gibi açıkça Müslüman âlimlere münazara için davet edemez oldular.
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Arnavut Kültüründe Taş Kültü ile İlgili İnançlar
Fatma Shehu
Özet: Doğanın bir parçası olan taş ve kaya yüzyıllardır insanların dikkatini çekmiştir. Taş ve
kaya kültünde taşın şekli, büyüklüğü hatta rengi bile önemlidir. Taşın şekli ve rengi neye benziyorsa o adıyla anılırdı. Taşın büyüklüğü ise o taşın yüksek derecelere ulaştığını düşünmüşlerdir.
Günümüzde bazı dini, maneviyatı yüksek olan kişiliklerin bastığı ve dokunduğu taşlar kutsal
olarak kabul edilir ve ziyaret edilir.
Arnavutlar arasında, Avrupa ve Dünya'nın diğer halklarında olduğu gibi, taşa yönelik özel bir
kült vardı; belli özel taşların doğaüstü özelliklerine inanılarak onlara yönelik özel ibadetler geliştirilmiştir. Taşın ayrılmaz bir parçası olduğu ayinler ve manevi yaşam uygulamaları vardı. Bu inanç
ve ibadetler, portatif olan taşların yanı sıra tabanı derinliklerde veya kayalık kütlelerde bulunan
değişik boyutlardaki taşlara yönelikti. Bu makalede, Arnavut kültüründe taş kültü etrafında
oluşan inançları, ayin ve ritüele ilgili törensel uygulamaları incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Arnavutluk, Taş, Kült, Ritüel, İnanç

Giriş
Arnavutluk’un resmî adı Arnavutluk Cumhuriyeti (Republika e
Shqiperise)’dir. Balkan yarımadasında bulunan Arnavutluk, 28. 7482 yüz
ölçümüyle 2.876.591 nüfusuna sahiptir. Kuzeyinde Karadağ, kuzeydoğusunda Kosova, doğusunda Makedonya ve güneyinde Yunanistan ile
sınırlıdır. Ülkenin batıda Adriyatik Denizi ve güneybatıda İyon Denizi’ne
kıyısı vardır. Arnavutluk’un başkenti Tiran’dır. Dağlık, ülke yüzeyinin büyük
bir kesimini kaplar ve Arnavutluk Alpleri adıyla anılır. Dağlık kesimin en
yüksek noktasını 2.751 m. ile Korabi teşkil eder. Bu yükseklik kuzeydoğusundan güneye doğru inerken azalmaya başlar ve 2100–2500 m. arasında
değişiklik gösteren dağlarla devam eder. Ülkenin kıyı kesimlerinde ise ovalık
bölgeler yer almaktadır. Arnavutluk gelirlerinin çoğu bu bölgelerden elde
edilmektedir (Çekrezi, 1936:15-16).
Ülkenin %93,1’ni Arnavut, %2,5’ni Çingene, %2,4’nü Yunan ve %2’sini diğer
topluluklar oluşturmaktadır. 1985 istatistiklere dayanarak Arnavutluk’un
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%70’i Müslüman, %18’si Ortodoks, %12’si de Katolik’tir. Arnavutluk Müslümanları da iki ana gruba ayrılmaktadırlar. Bunlar %80’nini oluşturan Sünnilerle %20’sini oluşturan Bektaşilerdir. Sünniler genellikle ülkenin ortası ve
kuzeyinde, Bektaşiler ise güneyinde yaşamaktadırlar. 1991’de komünizm
yönetiminin yıkılmasından bu yana ülkenin nüfusu ve dini yapısı
konusunda gerçek manada bir istatistiğin yapılmamasından dolayı eski istatistiklere dayanmak zorunda kalındı (Bilge, 1988:383).
Latince kaynaklarında Arbanenses veya Albanenses, Slav kaynaklarında Arbanaci, Yunan kaynaklarında Albanoi yahut Arbanitai olarak geçen Arnavutluk ismini Osmanlılar, Yunanlılardan Arvanid şeklinde almışlar ve Türkçenin
fonolojisine uyarak Arnaud veya Arnavut şeklinde kullanmışlardır.
Günümüzde Batı, Arnavutluk’a Albania demekte, Arnavutlar ise Şkiperia
(Shqiperia), kendilerine de Şkipetar (Shqipetar) demektedirler.
Arnavut halkı, M.Ö. 2000 yıllarında Balkan Yarımadasına yerleşen
İliryalılar’ın torunlarıdır. İlirya, Arnavutların antik çağdaki ismidir. Kelime
anlamı “ özgürler ülkesi”dir. İlirya M.Ö. 167 yılında Romalılar tarafından ele
geçirildi ve 500 yıl Romalılar tarafından yönetildi. Ancak bu bölgenin iç
kısımlarında yaşayan İliryalılar, Romalıların baskılarına uzun müddet karşı
koydular. İşte bunlar, Roma İmparatorluğunun 395’te parçalanmasından
sonra Arnavutluk ve Arnavut adlarını aldılar ve Doğu Roma İmparatorluğunun bir parçası oldular.
14. yüzyıldan itibaren Osmanlılar bu bölgede yayılmaya başladıktan sonra
1473’te İşkodra ve daha sonra da Venediklilerin elindeki Durres (Draç)
fethedilerek, Arnavutluk Osmanlı idaresine geçmiştir. Osmanlı döneminde
kitlesel bir şekilde İslamiyet’i kabul eden Arnavutlar, dillerini ve kültürlerini
bu sayede muhafaza etmeyi başarmışlar. Arnavutluk 500 yıla yakın Osmanlı
hakimiyetinde kalmıştır (Emin,2014:16).
Balkan harbinin başlamasından sonra ve özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkan Savaşlarını kaybetmesinden sonra Arnavutluk, İsmail Qemali (
Kemali ) önderliğinde Osmanlı’dan bağımsızlığını elde eden son ülke olarak
28.11.1912’de güney şehirlerinden olan Vlora (Avlonya)’da bağımsızlığına
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““Shqiperia” kelimesi kartalın yeri, “Shqipetar” kelimesi ise kartalın oğlu demektir.
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kavuşmuş ve böylece Arnavutluk'un modern tarihinde yeni bir başlangıç
meydana gelmiştir (Popoviç: 1995:132).
Arnavutluk, bağımsızlığını ilan etmesinin hemen ardından İtalya’nın işgal
ve baskılarına maruz kalmıştır. Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin akabinde ayaklanarak İtalyalıların ülkedeki etkisini kıran Arnavutlar, Fan Noli
liderliğinde bir mücadeleye girmiştir. Ancak bu mücadele sonunda Arnavutluk 1921 yılında günümüzdeki sınırlarını elde etmiştir. Arnavutluk, Birinci
Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı esnasında Sırbistan, Karadağ, Yunanistan, Fransa ve Avusturya-Macaristan’ın işgallerine de uğramıştır.
Ahmed Zogu, Ocak 1925’te Tiran’da topladığı Büyük Kongre vasıtasıyla
Anayasayı ve rejimi değiştirip 21 Ocak 1925’te Cumhuriyeti ilân edilmesiyle
31 Ocak 1925’te Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Tiran’da toplanan kurultay
1928'de anayasayı yeniden değiştirerek krallığı kabul etmiş ve Zogu bir süre
sonra, I. Zogu unvanıyla 1 Eylül 1928 kral ilân edilmiştir. Bu dönemde Arnavutluk’ta, iktisat, toplum ve kültür alanlarında önemli yenilikler yapmıştır.
Arnavutluk’ta Krallık Dönemi 1939 yılına kadar devam etmiştir.
1939 yılında Arnavutluk’u İtalya tarafından işgal etmesiyle, halkı birleştirerek işgale karşı ayaklanmak isteyen Komünist gruplar, kendi partisini kurmuşlardır. Komünist partisinin başkanı Enver Hoxha (Hoca) olmuş,
hükümeti kontrol altına alarak 29 Kasım 1944 yılında Bağımsız Arnavutluk
Halk Cumhuriyeti kurmuş ve ülkenin yönü Komünist bloğa çevirmiştir.
1944’den 1990 ‘a kadar Arnavutluk tek partili bir cumhuriyettir. 1990 yılından itibaren Arnavutluk’ta muhalefet partilerin kurulmaya başlamıştır. 1992
yılından itibaren Arnavutluk’ta çok partili dönem başlamıştır.
Kült kelimesi, tapma, din ve din merasimi anlamına gelir. Önceki dönemlerde insanlar doğadaki bazı unsurları kendilerine kutsal affetmişlerdir.
Örneğin, Atalar kültü, Ağaç kültü, Dağ ve Tepe kültü, Taş ve Kaya kültü, Su
ve Ateş kültüdür. Yani kült terimi doğrudan inanç ve ritüele bağlantılı bir
terimdir. Ritüel uygun zamanlarda yerine getirilen ve sembollerin de kullanılabildiği, sık sık tekrarlanan bir davranış modeli olarak tanımlanmıştır.
Ritüellerin etkili olduğu başlıca toplumsal alanlardan birisi din olmakla birlikte, ritüellerin etki alanı seküler ve gündelik yaşama kadar uzanmaktadır
(Marshall, 2005:623) Sosyologlara göre ritüel veya törenlerin toplumda çok
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önemli işlevleri vardır. Ritüeller, grubu bir araya tutar, dayanışmayı arttırır;
Toplumsal ilişkileri düzenlenmesi, sürdürülmesi ve toplumsal düzenin
sağlanmasına katkıda bulunurlar. Aynı zamanda ritüeller, bireylere toplum
içinde nasıl hareket edeceklerini gösterirler.
V. Beşevliyev “Her dinin en gerçek unsurlarından birini teşkil eden kült, insanın tabiatüstü kuvvetler veya ilahlarla olan münasebeti sırasında çeşitli
hareketlerle ifade olunur. Bunlar musiki, şarkı, bağırma, feryat gibi halis
sesler veya dua, fal, büyü, kurban merasimi gibi sözler olabileceği gibi, sessiz
dua ve ilah huzurunda alelade bir tazim şeklinde de olabilir” şeklinde tanımlamıştır (Ergun, 2012: 21-22).
Bu özel taşlar bazı özel kayalarda, dağ ve tepe noktalarında, mağaralarda,
yol üzerindeki geçitlerde ve Arnavut kaldırımlı yerlerinde bulunurdu. Bu
mekânlarda bir takım ritüeller uygulanarak hediye bırakılır veya kurban kesilir. Farklı şekillerde de olsa bütün bunlar büyülü nitelikleri ile taş kültüyle
ilgilidir. Tabii ki, kayalık bir doğaya sahip Arnavutluk’un, (Arnavut topraklarının dörtte üçünün dağlık ve engebeli manzaralarından oluşması) yani
kayalıkların yoğun biçimde olması, taş ve mağara kültünün besleyici kaynağı
olmuştur. Mesela mağara bulunmayan bir ülkede mağara kültü pek
mümkün gözükmüyor. Tarih öncesi ve henüz metal bilmeyen sosyal
örgütlenmeye sahip toplumlarda, metal kültü de yoktur. Taş ve mağara
kültüyle ilgili de aynı durum söz konusudur denilebilir. Ancak öte yandan,
çeşitli şekillerde kaya ve mağara kültünün, dünyanın çeşitli yerlerinde, çok
az taş bulunan yerlerde bile olduğu söylenmelidir. Bazı durumlarda az bulunan bir nesneye yönelik daha fazla manevi ilgi ve alaka gösterilebilmiştir.
Az bulunan şey daha esrarengiz olabilmektedir.
Taş, mağaralar ve kayalar kültü, bu nesnelerin gizemli doğası ile ilişkilidir.
Bu nesneler çok eskiden beri insan ve toplum hayatında önemli röle ve
öneme sahiptir. Bazen bir sığınak, bazen bir alet bazen de bir silah olarak
kullanılarak kendileriyle özel bir alaka geliştirilmiştir. Bu nesnelerin önemli
fonksiyonları günümüzde de devam etmektedir.
Etnologlar taş ve kaya kültünün kaynaklarının yani onlara atfedilen gizemi
besleyen şeyin taş ve kayanın sertliği, dayanıklılığı, ciddiyeti şekilleri, iş
yapma ve avunma aleti olarak kullanılması gibi özellikler olduğunu ifade
etmektedirler. Tabi her taşa her yerde ve durumda aynı kutsallık özelliklerine

335

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -2- Din-Tarih-Sosyoloji

sahip değildir. Ancak belirli koşullar altında bu doğaüstü, görünmeyen ve
açıklanamayan nitelikleri alma olasılığı vardır. Yüz yıllar içerisinde sosyal
gelişim koşullarının doğrultusunda bu bağlamdaki mitler, ayin ve ritüeller
farklılık göstermiştir. Bununla birlikte, ayinler, fedakârlıklar ve mitsel efsaneler aracılığıyla onlarda bir antikalık özü kalmıştır.
İnananlar, hayattaki tehlikelerden koruma, şifa bulma, çocuk sahibi olma, refahlı bir ömür sürdürme gibi niyet ve amaçlarla kutsal taşlara dualar, armağanlar ve ayinler takdim etmişlerdir. Mitologların belirttiği şekilde farklı
inanç sistemlerinde taş bizatihi kendisinde bir kutsallığın bulunmasından
ziyade onlarda bulunulduğuna dair inanılan/atfedilen bir gizem, nerden
geldiği bilinmez gizli bir güce dayanmaktadır (Tirta, 2004: 85).
Shtjefën Gjeçovi (Shtjefën Konstantin Gjeçovi-Kryeziu (1874 –1929) -Arnavut
Katolik rahip, etnolog ve folklorist. Arnavut folklor çalışmalarının en önemli
öncülerinden birisi olarak kabul edilir- Arnavutların yaşadıkları bölgelerde
taş kültüyle alakalı ilk çalışmaları yapan kişidir. Bu konu hakkında şöyle yazmaktadır:
“Taş öbür hayatta çok ağır basar ( taşa atfedilen gizem ve kutsal güç). Arnavutlar arasında özellikle dağlık bölgelerdeki Arnavutlarda taşa duyulan
saygı çok yaygındır. –bütün önemli meclislerdeki başköşede taş vardır-.
“Yaşlılarımız ya taşımı al ya da taşımı bırak!” diye söylerler. Kadim nesillerimizden itibaren aktarılagelen deyim ve atasözlerinden taşa atfedilen yüksek
değer ve saygıyı anlamaktayız”.(Gjeçovi, 1924: 503).
Taşın büyüsel gücü basit şekillerde olduğu gibi karışık ve yoğun biçimlerde
de öne çıkmaktadır. Eskiden seyahat eden bir Arnavut yolcu dinlenmek
üzere durduğu ormandaki su kaynak ve çeşmelerin yanında bir taş atardı.
Bunu hem yol yorgunluğunu atmak hem de içeceği suyun muhtemel zararlarından korunmak üzere yapardı. Bazen aynı amaçla kadınlar pınarların ve
çeşmelerin belli bir yerinde ip ya da giysi parçaları atarlardı (K.K: Zylfi
Shehu).
Yapılan bu davranışlar mitologlar tarafından, kötü ruhlardan korunma, kullanılan suya verilen bir hediye ve şükran olarak yorumlanmaktadır. Bazıları
da bu tür yerlerde taş atmanın, taşın bir hediye, fedakârlık ve şükran duygusunu temsil eden ve barındırdığı gizemli gücüyle insanı her türlü tehlike-
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den koruyan bir sembol nesne olduğu yönünde yorum yapmışlardır (Tirta,
2004: 86).
Zikre edilen uygulamaya benzer bir uygulama da molla yerlerinde ve
çeşmelerin yakınında bulunan büyük ağaçlarının dallarının ayrıldığı noktada
taş koyma geleneği mevcuttur. Bazen de delinmiş taşları ağaç dallarında
asma âdeti vardır. Bu uygulamaları yapan inananlar yorgunluğu atma ve
yolcunun üzerindeki bütün kötü ağırlığının orada taşla birlikte kalması
niyetiyle yapar. Bu taşların buralarda konulmasının nedeni, özellikle fırtınalı
havalarda ejderhaların engerek yılanlarıyla savaşacakları zaman bu taşları
kolay bulup kullanmaları içindir.(K.K: Selami Kaçeli) Arnavutluk’un GuriBardhe köyünün sakinleri delikli taşları şifa bulma niyetiyle kullanırlar.
Birinin başı ağrıdığında delikli bir taş bulup ağaca asarak şifa bulacağına
inanılır. (K.K: Lumturi Kaçeli) Bu uygulamayla aynı zamanda ağaç kültü de
önümüze çıkmaktadır. Ağaç inancı birçok doğa inançlarının barındırdığı animizmde, ağaçlara gösterilen saygı, bereketi etkilendiğine inanmaktan kaynaklanan bir külttür.
Ölen insanın ruhu 40 gün boyunca hayattayken gezdiği ve üzerinden geçtiği
bütün yerleri tekrar gezer inancı vardır. 40 gün boyunca gezen ruh dinlenmek için sahibinin hayattayken ağaç dallarının üzerinde koyduğu taşlar
üstünde durur. Böyle yerlerde konulan taşları hiç kimse dokunmaz ve onları
oynatmaz. Böyle bir şey hem yasak hem de günahtır. Bunları yerlerinden oynatan kişinin başına kötü şeyler gelir inancı mevcuttur. (Doçiqi, 1970: 18)
Efsanevi Taş
Efsanenin tanımı konusunda çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. Efsanenin
tanımı ilk yapan Grim Kardeşlerin yorumu şöyledir:
Efsane, gerçek veya hayali belirli kişi, olay veya yer hakkında anlatılan bir
hikayedir. Max Lüthi ise şöyle tanımlamıştır: Efsane kavramı, duygusal bir
anlatımla, anlatıcı tarafından bilinçli olarak gerçek olaylar anlatıldığını iddia
eden, dinleyicilere bu olayın gerçek olup olmadığını, gerçek ise nasıl olduğunu
düşündüren ve bu gerçekten haberdar olmayı istenen, nesilden nesile sözlü
aktarım yoluyla geçen ve karakteristik bir şekle sahip anlatım türünün adıdır
(Karadağ, 1999:217).
Efsanenin en belirgin özelliği inanış konusu olmasıdır. Efsanenin anlattıkları,
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tabiatüstü şeyler de olsa bile gerçekten olmuş diye kabul edilir (Boratav,
2016:109).
Yukarıdaki tanımlardan yola çıkarak efsane, olağanüstü, dini, tarihi,
doğaötesi bir deneyim veya olağanüstü bir kahraman, bir takım özellikleri
olan bir yer hakkında anlatılan, gerçek ve kutsal olarak kabul edilen, bilgilendirici, eğitici kısa bir anlatım türüdür.
Arnavutluk’un farklı bölgelerinde ama özellikle kuzey kısımlardaki dağların
tepelerinde “Murana” denilen taş yığınları tespit edilmiştir. Buralardaki bu
taş yığınlarının bazıları silahla, yıldırım çarparak veya yükseklerden yuvarlanıp düşüp ölen inanlar adına yapılmıştır. “Murana” denilen yığınların
yakınından geçen insanlar ölenin ruhu için ve kutsallık kazanan o yer için
adak niyetine oraya bir taş koyarlar.
“Murana”ların çok eskilere dayandığı hakkında farklı ipuçları vardır. Tomor
dağını ziyaret eden insanlar dağın tepesindeki bulunan mezarın etrafında
taş atarlardı. Ziyaretçiler bu taşı ya geldiklerin mekânlardan ya da dağın
oradan alırlardı. Aynı ayinle ilgili kutsallık atfedilen şu diğer dağların tepelerinde de yapılırdı; Këndrevicë (Kurvelesh), Gjalicë (Lumë) ve Pashtrik
(Has).
Zamanla “murana”lara taş atma, bırakma geleneği terk edilmiştir. Rumie
(Krajë-Karadağ) dağının tepesinde yapıldığı gibi bazı yerlerde tepelerin üzerinde büyükçe taşlar dibine konulurdu. (Krasniqi, 1997: 18-19). Etnologlar
bu ritüellere farklı yorumlar getirmişlerse de ortak yorum noktası bu uygulamaların dağları daha da kuvvetlendirmek ve büyütmek amacıyla
yapıldığıdır. Tomorr dağının doğusunda bulunan Gradec köyünün yakınlarında “Stradom” ismini taşıyan bir kaya bulunur. İnsanlar sağlık sıhhat
bulmak ve çocuk sahibi olmak beklentisiyle bu kayayı ziyarete giderler. Arnavutluk’un genelinde hemen hemen her yörede taş kesilme konulu birçok
efsane anlatılmaktadır. Yöre halkı tarafından anlatılanlara göre; bir zamanlar
yaşlı bir kadın keçi ve oğlağını otlatmak için Tomor dağına çıkar. Ancak hava
o kadar soğur ki yaşlı kadın, keçi ve oğlak donar ve zamanla taşlaşırlar.
Günümüzde bile bu kayanın şekli yaşlı kadın, keçi ve oğlak şeklindedir
(lkonomi, 1934: 24).
Burrel ilinden anlatılan başka bir efsane de şöyledir: İhtiyar bir karı-koca kış
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mevsiminin günleri geçtikten sonra köye dönmeye karar vermişler. Havalar
ısınmaya başlamış, her yer yemyeşil olmuş. Mart ayının son gününde ihtiyar
karı-koca koyunlarını otlatmaya çıkarmışlar. İhtiyar koca: “Ne mutlu bize,
soğuk günlerden kurtulduk! demiş”. Daha sonra ihtiyar adam mart ayına
hakaret etmeye başlamış ve şöyle demiş: “Dağın tepesine çıktık, mart ayını
yellendik”. Mart ayı ihtiyarın söylediklerini duyduktan sonra vahşileşmiş
ve nisan ayından: “Nisan kardeşim, senden iki gün alayım, ihtiyar karı-kocayı boğuyayım” şeklinde bir istekte bulunmuş. Nisan ayı mart ayının isteğini kabul etmiş. Bu arada şiddetli yağmur ve kar yağmaya başlamış.
İhtiyar adam ve karısı yağmurdan korunmak yastaçı alıp üzerlerine koymuşlar ve ihtiyar karı-koca birdenbire taş kesilir . Aslında bu taşlar, orada
bulunan doğal unsurlar arasında, garip görünüşleriyle dikkati çekenlerdir.
Benzer doğal unsurları kutsallaştırmak, sadece bir toplumun düşüncesinin
ürünü değil, genel bir olaydır. Bu unsurlarla ilgili böyle görüşler, kökleri
itibariyle, nesne-doğa-insan bağlantısından doğmuş inanışlardır ( Beydili,
2004:550).
İnsan şekilleri veya el izleri olan taşlar Arnavutluk’un genelinde her bölgede
bulunur ve bu taşlara mucize taşı olarak nitelendirir. Rivayetlere göre Kalaya
e Dodes adlı köyde iki çift dünür gelinlerini almaya giderlerken aralarında
çatışma olmuş ve at üzerindeki gelinleri öldürmüşler ve gelinler taş kesilmişler. Bu olayın geçtiği yer, gelin ve at şeklinde bir kaya bulunur ve o
yere “Gelin taşı” ismini vermişler.
Taş kesilme “bir efsanede yer alan canlı veya cansız unsurların bir üstün güç
tarafından cezalandırılması veya bir felâketten kurtarılması için o andaki
şekillerinden daha farklı bir şekle çevrilmesidir. Değişikliğin temel sebebi
cezadır; felâketten veya sonu felâkete varabilecek bir tehlikeden kurtarma
ikinci derecede kalır (Sakaoğlu 1980: 29).
Büyülü Törenlerde Taş Kültü
Gelenek, ilkel uygarlıklarda olağanüstü bir rol oynar ve büyü ayinleriyle
kültte yoğunlaşır (Malinowski, 1990:73). Büyü, tanrısal olanla ve öte dünya
ile çok az ilgilenir. Tanrı’ya yaklaşma, Tanrı gerçeğini tanıma, günahlardan
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sıyrılma gibi dinsel arzular büyü yolu ile tatmin edilemez. Büyünün çabası
çocuk, mal-mülk iyi mahsul elde etmek, zararlı etkileri ve tehlikeleri uzaklaştırmak, insanlara iyilik ve kötülük etmek gibi dünyevi şeyleri hedef tutar
(Örnek: 2017:50). Sir James Frazer’e göre ilkel insan her şeyden önce pratik
nedenlerden ötürü doğa süreçlerini denetimi altına almaya çalışır, bunu da
doğrudan doğruya ayinler ve büyü aracılığıyla yapar (Frazer, 2004:33-34).
Büyü, tabiatüstü gizli güçlerle ilişki kurularak yahut kendilerinde gizli güçler
bulunduğuna inanılan bazı tabii nesneler kullanılarak zararlı, faydalı veya
koruma gayeli bazı sonuçlar elde etmek için yapılan işlerdir ( Tanju,
1992:501).
Arnavutlar arasında “kült taşı” doğada tek olarak diğer kaya veya taşlardan
ayrı olarak bulunan, dikine duran ya da kaya şeklinde olan taşlardır. Bunlar
kutsal, iyi ve canlı taş gibi isimlerle anılırlar. Sharr dağının (Tetova/Kalkandelen, Kuzey Makedonya) Sellc denilen bölgede “Canlı Taş” denilen bir taş
bulunmaktadır. Bu taş köy mezarlığının yakınlarındadır. Oraya genellikle
şifa bulmak üzere kadınlar ziyarete giderler. Analoji büyüsü denilen en çok
uygulanan büyü şeklidir. Taklit yoluyla arzu edilen sonucu hâsıl etme denemesi, benzer işlemlerle istenilen şeyi öne almak, böylece o olayın yakın bir
gelecekte meydana gelmesini zorlamaktır. Bunu yaparken “benzer benzeri
yaratır” ilkesinden hareket edilmiş olur (Frazer: 17-18).
Arnavut mitolojisinde doğaüstü yaratıkların en önemlileri hava perileri
(shtojzovalle/zana), dağların su perileri (nuset e malit), ırmak tanrıçaları,
devler, hortlaklar (lugat, vurkollak),ejderhalardır (kuçedra).
Arnavutlarda “Zane” denilen peri inancı çok yaygındır. Perilerin dağlar ve
ormanlarda yaşadıkları, geceleri evlere gelip bebekleri alıp ormanlara
götürdükleri ve orada onlarla oynadıkları ve sabaha karşı tekrar evlerine getirdikleri kabul edilir. Ancak perilerin bazen bebekleri evlerine geri getirirken
onları başkalarınınkiyle karıştırabildiklerine inanılır. Bir ailenin bebeği hastalanırsa ilk başta perilerin bebeklerini başkalarınınkiyle karıştırdıklarına
inandıklarından dolayı, hasta bebeklerini bu taşa götüren kadınlar ona
seslenerek şöyle derler “Aldığınızı (bebeği) getirin, bıraktığınızı (bebeği)
alın”. Eğer hasta bebek iyileşirse karışma durumu gerçek kabul ediliyor. Yok,
eğer iyileşmezse bebeklerinin değiştirilmediğine derman bulmak için farklı
bir kapının çalınması gerektiğine inanırlar. Kuzey Makedonya’daki Gostivar
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şehrine bağlı Kalisht köyünün etrafında bir kaç tane kutsal kabul edilen taş
ve mağaralar vardır. Bunlardan birisi de “Shen Gjergji/Aziz Cerc Taşıdır”.
Yaz günü kabul edilen 6 Mayıs’tan birkaç gün önce genç kızlar bu taşın üzerine çıkarak kızılcık/karaniya dallarıyla taç örerler. Genç kızlar taşın üzerinde yer değiştirerek üç defa şu sözleri tekrar ederler: “Taş gibi güçlü
olalım!”, “Yazımız bereketli olsun!”, “Sağlıklı olalım!” ve “Aziz Cerc taşı
kadar yaşayalım”. Daha sonra ördükleri bu taçları evlerine götürürler.
Bazı kaya ve taşların isimleri ve atfedilen mitsel, efsanevi gizem ve kutsallık
özelliklerini Arnavutlarda yaygın olan bazı efsanevi/mitsel varlıklardan almaktadırlar. Bunlardan bazıları şöyledir; Kosova Deçan bölgesindeki ejderha
taşları, Arnavutluk Kukes şehrinin yakınlarında bulunan Vezir Köprüsündeki ejderha taşları, gelin taşı, kilise tası; İşkodra Kelmend bölgesindeki peri
kayası ve Tropoja bölgesindeki Drin nehrinin kıyısındaki peri kayası gibi.
(Tirta, 2004: 92) . Hemen hemen bütün toplumlarda benzer benzeri meydana
getirir ilkesi, benzer işlemin benzer olayı meydana getireceğine inanılır ve
çok yaygındır. Bektaşilik âleminde önemli bir şahsiyet olan Sarı Saltuk,
Anadolu’nun ve bilhassa Rumeli’nin İslamlaştırılmasında önemli görevler
almış bir Türk dervişidir. Sarı Saltuk’un ayağını bastığı her yerde bir tekke
kurulmuş, dokunduğu her taş, kutsal dini bir malzeme olmuştur. Bu yüzden
Sarı Saltuk ile ilgili pek çok kutsal yer bulunmaktadır. Arnavutluk’un
Akçahisar (Kruja) şehrindeki Sarı Saltuk Makamı dağın zirvesinde bulunmaktadır. Sarı Saltığın mezarı, ayak izi bu makamın içindedir. Buraya gelen
ziyaretçiler, Sarı Saltuk’un mezarını, ayak izlerini dokunarak, öperek şifa bulmaya çalışıyorlar. Arnavutluk’un dağlık bölgelerinde yaşayan bebekli kadınlar sütleri yeterince olmaması durumunda ya da sütten kesilmeleri halinde,
küçük bir çakıl taşını alıp yanında taşırlar. Bunun sütü getireceğine inanılır
ve bu taşa “süt taşı” denilir. Guri-Bardhe köyünde sağaltıcı bir kadın hastalarını taşları kullanarak iyileştirir. Sağaltıcı kadın iki yuvarlak beyaz taş alır,
taşlardan birini koca değerinin de karı olarak isimlendirir. Bu taşları hastanın
ağrıdığı bölgenin üzerine koyar ve ona özel dualarla iyileştirmeye çalışır
(K.K: Hava Skura). İşkodra’nın Kraje yöresinde gelin alınırken, gelin atının
evin bahçesine varmasıyla atın sağ ayağının bulunduğu taraftan üç tane
küçük taşı alıp bir mendile sararlar ve gelinin koynunda saklaması için verirler. Bu yeni evlenen çiftin mutlu ve uğurlu bir hayat sürmeleri için yapılır.
Bu durumlarda da taşın gizemsel gücüne inanılmaktadır (Gjeçov, 1989: 495).
Bahsettiğimiz uygulamalarda temas esasına dayanan, Frazer’in dediği gibi
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“temas büyüsü” ilkesinde dayanmaktadır. Frazer, bu büyünün çıkış noktası
olan düşünceyi şöyle açıklamaktadır: “ Bir vakitler birbirlerine bağlı olan
şeylerin, hatta sonradan birbirlerinde tamamen ayrılmış olsalar bile,
parçalardan birisindeki değişiklik, ötekini de etkilemeyi gerektiren sempatik
bir bağlantı içindedir” (Frazer:1991:54). “Parça bütününe aittir” ilkesi,
parçaya sahip olanın, bütününe de sahip olacağı düşüncesini doğurur. Yani
birinin tırnağına, saçına, ya da elbisesine gibi şeyleri elde eden kimse, söz
konusu olanın üzerinde olumlu veya olumsuz bir etki yapma gücüne sahip
demektir. Taşa atfedilen majik kuvvet, taşın şifa verici, iyileştirici gücü
olduğuna inanılmaktadır.
Taş Üzerine Yemin
Arnavut topraklarının dağlı ve kırsal bölgelerinde yaşayan halk için bir
inanç objesi olarak taş üzerine yemin etmek olağanüstü bir değer verilir. Arnavutlar arasında çok eski bir gelenek olan bu yemin şekli, denilebilir ki
Kur’an ya da İncil üzerine el basarak yemin etmekten daha kuvvetlidir. Dağlı
kesimlerinin töresinde şöyle bir söz mevcuttur; “Kanuna (geleneksel Arnavut
halk yasaları) göre “taş üzerine” yemin etmek dağlı Arnavut’un bildiği bütün
yeminlerin en ağırı ve en şereflisidir” (Gjeçovi, 1933:60).
Arnavutluk’un dağlı kesiminde yer alan Miredite bölgesinin Orosh-Nenshejt
köyünün yaşlı sakinlerinden ve bölgenin kanun yasalarını iyi bilen “Gjeté
Lleshi” 1974’te yapılan bir araştırmada şöyle diyordu; “Yemin etmek üzere
koltuk altına alınan taş çok sıkı tutulur. Bu şekilde yalan yere yemin eden
kişinin taşıdığı taş dünya yarısı kadar ağırlaşır. Bir toprak parçası için anlaşamayan iki kişi, hak iddialarını ispatlamak için birbirlerine şöyle derler;
eğer taşa yemin ederek alabiliyorsan al, senin olsun. Birisi taşa yemin edebiliyorsa hem arsanı hem oğlunu alır (Tirta, 2004: 94).
Taş üzerine yemin, mera, orman, arsa vb. toprak sınırlarını belirlemek için
yoğun kullanılan bir yemin şeklidir. Özellikle yıldırım çarpmış taşa adına
yapılan yemin kesinlikle herkesçe kutsal ve tartışılmaz kabul edilir. Bu taşlardan herkes korkar ve karşıya gelmekten çekinirler. Karşı gelinmesi halinde
hem bu hayatta hem öteki hayatta ruhların çok büyük eziyetler çekeceğine
inanılır (Gjeçovi, 1936:116-117).
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Sonuç
Bu makalede taş kültünün etrafında oluşan inanışlar üzerinde durularak,
kaynak kişilerden derlenen anılar incelenmiştir. Arnavut kültüründe önemli
bir yere sahip olan taş, başta çocuk sahibi olmak, sağlıklı bir ömür geçirmek,
çeşitli hastalıklardan kurtulmak, dertlere ve sıkıntılara çare bulmak, bolluk
ve bereketi artırmak gibi niyetlerle ziyaret edilir ve kutsallık atfedilir. Yapılan
bütün bu ritüeller ve ayinlerin, inanılan bu inançların kaynağı paganizmdir.
Paganizm, kökenleri dünyanın kadim doğa dinlerine uzanan bir inanç sistemidir ve bu dinlerin genel adıdır. Arnavut kültüründe paganizm izleri
çokça rastlanılmaktadır. İnsanlar ritüeller sayesinde bir araya gelirler,
toplumsal ilişkileri düzenlenmesine ritüellerin vasıtasıyla öğrenirler. Arnavutluk’un kuzey-güney dağlık bölgelerinde taş ile ilgili inanmalar
günümüzde de canlı bir şekilde devam etmektedir. Bu sebeple iyi bir saha
çalışması yapılmalı ve şifa amaçlı bazı uygulamalara kaynaklık eden bu
taşların tespiti yapılarak belgelenmesi gerektiği düşünmekteyiz.
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Kız Öğrencilerin Bakış Açısından Toplumsal Evlilik Olgusu:
Bir Nitel Araştırma Olarak Konya Örneği
Hedayat Eydi Tarakameh
Özet: Bu çalışmada evlilik bir toplumsal olgu olarak, günümüzde veya post moderniz sosyologların ifadesiyle, post modern dönemde bu toplumsal olgunun doğasını bir nitel araştırma
çerçevesinde ele alınmıştır. Evlilik bir toplumsal olgu olarak, günümüzde gelişmiş toplumlarda
geleneksel evlilik olgunun yanında yeni modern ve post modern dönemlerin ürünleri altında
farklı evlilik biçimleri meydana gelmiştir. Bu arada bazı kendi kültürüne veya yaşam tarzlarına
bağlı kalan veya gelişmekte olan toplumlarda bile geleneksel evlilik durumunda etkilenmiştir.
Bu bağlamda günümüzde geleneksel evlilik ile post modern evlilik veya yeni evlilik biçimleri
arasında, geleneksel veya gelişmekte olan toplumlarda bir tür gizli toplumsal çatışmaların yaşamakta olduğu görünür. Bu bağlamda örnek verecek olursak İran kendi kültürüne ve dinine bağlı
kalmaya çaba gösteren bir toplum olarak, hatta 1979 yılındaki İslami Devrimin asıl amacı öze
dönüş gibi idealleri taşıyarak ortaya çıkmıştır. Buna rağmen günümüzde İran toplumunda geleneksel evliliklerin azalması ve gençlerin beyaz evlilik biçimin tercih etmeleri tespit edilmiştir.
Bu çalışmada sözü geçen kavramsal çerçeveyle yola çıkarak, Dolayısıyla veri toplamak için hem
de yüksek derecede sonuçlara varabilmek için derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır.
Çalışmamızda amaçlı örneklem yöntemi kullanarak, Konya’da lisan, yüksek lisan ve doktora
düzeyinde eğitim gören kız öğrencileri çalışmanın örneklem grubu olarak tercih edilmiştir. Çalışmanın tüm verileri toplandıktan sonra kodlama, yorumlama ve analizler gerçekleşmiştir. Genel
olarak şu üç kavram yani; Evliliğin doğası, evliliği etkileyen faktörler ve ideal evlilik bu çalışmanın
üç ana kavramları olarak kategori edilmiştir. Dolayısıyla çalışmamızda en önemli elde edilen
sonuç şudur ki; Konya’da farklı bölümlerde ve düzeylerde eğitim gören kız öğrencilerin bakış
açısından; günümüz itibariyle evlilik bir toplumsal olgu olarak akışkan ve ekonomik (evlilik marketi) durumuna gelmiştir ayrıca bu çalışmanın sonuçları, Bauman’nın akışkan modernite teorisi
ile ve ekonomik teorileri ile uyuşmakta olduğu tespitte bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Evlilik, Akışkan evlilik, Nitel Araştırma, kız öğrencileri, Konya kız öğrencileri

Giriş
Evlilik kavramı sosyolojide, demografide, psikoloji, hukuk vs. bilimlerde ele
alınmakta olan bölümler arası konudur. Fakat her bilim dalı kendi
penceresinden olarak bu olguya bakmaktadır. Evlilik bir toplumsal olgu
olarak hemen hemen bütün beşeri toplumlarda bulunmaktadır. Buna ilişkin
olarak ise, İslam dini tarafından da bu toplumsal olgunun ne kadar önemli
olduğunun, tavsiyede edilmiştir (Ahmadi vs. 2009: 455). Genel olarak evlilik
kavramına bakacak olursak, klasik sosyoloji literatüründe evlenmek şöyle
belli bir yaşa geldikten sonra erkek ve kız resmi veya yasal olarak nikâha
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girmelerine evlenmek kavramı verilmiştir. Ne var ki günümüzde modernite
ve küreselleşme gibi projeler başlatıldıktan sonra, ayrıca bunun hemen ardından toplumsal değişim ve dönüşümlerden dolayı, klasik ve normal evlilik
durumu toplumlarda özelliklede gelişmiş toplumlarda birtakım değişikler
tecrübe etmiştir. Bu bağlamda toplumsal dönüşümlerden dolayı yeni ve
resmi olmayan ve normal evlilikten farklı olarak yeni evlilik tipleri toplumda
meydana gelmiştir. Buna bağlı olarak bu tip evlilikler ilk kez olarak gelişmiş
ülkelerde örneğin beyaz evlilik, birlikte yaşamak (Giddens, 2006: 230) ve en
son zamanlarda ise, eş cinslerin bir birleriyle evlilik yapmaları gibi modern
tipleri ortaya çıkmıştır. İşin ilginç yanı şudur ki gelişmekte olan ülkelerde
kendi kültürüne ve özelliklerine sadık kalan bazı Müslüman toplumlarında
bile sözü geçen evlilik tipleri resmi olmasına rağmen enformel şekilde
toplumda kendisin göstermiştir.
Yukarıda değindiğimiz üzere bu çalışmada ele alınan “Konya kentindeki kız
öğrencilerin evliliğe yönelik bakışları” kapsamındadır. Ayrıca bu çalışmanın
konusuna ilişkin olarak, günümüzde üniversiteler modern alan olarak öğrenciler genelde eğitim dönemindeyken yeni deneyimler, toplumsal ilişkiler
veya etkileşimler yaparak, yeni süreç içerisinde yaşamları yapılanmaktadır,
bu süreçten etkilenerek genel olarak yaşam tarzları farklı bir formata girerek
şekillenmektedir. Dolayısıyla evlilik kavramı bir toplumsal değişken olarak
öğrencilerin yaşadıkları süreçten etkilenmektedir. İşte bu bağlamda söz
konusu olan kız öğrencilerin evliliğe bakışlarını daha yüksek derecede ele
alabilmek için hem de konumuzu net bir şekilde ifade etmek için özetle
“Ekonomik evlilik kuramı”, ve “Zigmond bauman’ın Akışkan modernite”
teorileri çalışmanın konusuna dair incelenmiştir. Nitekim konuyu doğrudan
ele alabilmek için, nitel araştırma yöntemleri ve teknikleri kullanılmıştır.
Problem
Evlilik insani ve toplumsal bir olgu olarak günümüze kadar dünyanın her
yerinde beşeri toplumların içinde gerçekleşmiştir. Böylece evlilik konusu
hem bireyler için hem de toplum için önemli kurum olduğu gösterilmiştir.
Ne var ki burada gereken ifade edilecek mesele şudur ki evlilik kurumu veya
olgusu hemen hemen bütün dünyadaki ülkeler arasında aşağı yukarı birbirinden az farkla olursa bile normal ve geleneksel durumu değişmiştir,
ayrıca başka şekle girerek birtakım değişimler tecrübe etmiştir. Başka deyişle,
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sanayi devriminden sonra spesifik olarak hızla modernite sürecinin
başlatıldığından bu yana zamanla erkeklerin hem de kızların evlilik durumları etkilenmiştir. Buna ilişkin birtakım çalışmaların sonuçlarına göre ilk
evlenme yaşı her iki cinsiyet arasında değişmiştir, Caldwell’e göre, moderniteden önceki veya geçiş durumunda olan ülkelerde evlilik ayrıca çocuk
yapmak kadınlar için toplumsal değer ve statüsü kazandırıcıdır, işte bunun
için adı geçen toplumlarda kızlar erken evlenmeyi tercih ederlerdir (Ghasimi,
2007: 64-65). Oysaki günümüzde modern dünyada farklı duruma gelmiştir.
Bu bağlamda günümüzdeki çağda aile kurmak ve ilk evlenme yaş ortalaması
birtakım toplumsal, ekonomik, demografik, sanayileşme ve kentleşme gibi
günümüze ait olan olgular altında etkilenmiştir. (Mahmodian, 2004: 48).
Dolayısıyla ilk ve resmi evlenme yaşı kızlar ve erkekler arasında değişerek
yükselmiştir. Başka deyişle evleneme yaşın yükselmesi bütün gelişmiş ve
hatta sanayi sonrası ülkelerden ziyade gelişmekte olan ülkelerde bile artmıştır. Konumuza bağlı olarak burada örnek verecek olursak, günümüzde
İran ve Türkiye her iki ülke Müslüman ve İslami ülkelere içerisinde dahil
olarak ayrıca sanayide ve teknolojide ve genel olarak gelişmekte olan ülkeler
olarak, her iki ülkelerin en son resmi istatistiklerine göre, birtakım toplumsal
değişimler deneyerek evlilik durumunda etkilemiştir (Tüik, 2018 & Iran istatistik, merkezi, 2018). Başka bir deyişle her iki ülkede ilk evlenme yaş ortalaması ifade ettiğimiz nedenlerden dolayı ortaya konulmuştur. Böylece
fakat genel olarak bu çalışmanın ana amacına ilişkin olarak ifade edecek olursak, Türkiye’nin İç Anadolu’sunda bulunan merkez Konya şehrinde üç seviyede (lisans, yüksek lisan ve doktora) öğrenci olarak eğitim gören kız
öğrencileri örnek alarak onların bakışlarından ve anlayışlarından evlilik
değişkenin nitel araştırma yöntemleri aracılığıyla ele alınmıştır. Bununla birlikte Tahmine göre, Türkiye toplumunda neredeyse bütün ailelerde bulunan
öğrencilerden biri kız olması görünüyor, dolayısıyla üniversite modern alan
olarak yeni kültür üretip ve böylesine öğrenciler aracılığıyla topluma aktarılmasında oldukça katkısı vardır. Türkiye nüfusunun büyük bir kısmını genç
öğrenci kızlar oluşturmaktadır, İşte Türk toplumunun geleceğini genç nüfusu doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle kız öğrencilerin evlilik durumuna
ve uzun vadede toplumsal yapıya olacak etkilerine dair doğru sonuçlara
ulaşabilmek için araştırma Konya’da olan öğrenci genç kızlarının bakış
açılarından yapılmıştır. Çalışmanın problemine göre, çalışmanın ana sorusu
şudur ki Konya’da olan öğrenci kızlar evliliği nasıl görmektedirler? bunun
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ardından ana soruya bağlı olarak ise alt sorularda çalışma boyunca cevabı
aranan sorular şunlardır:
- Konya’daki öğrenci kızlara göre evlenmek ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan nasıl bulunmaktadır?
- Konya’daki öğrenci kızlara göre evlenmekten günümüzdeki toplumda
neler beklenmektedir?
Konya’da öğrenci eğitim gören kızlara göre evliliği en önemli etkileyen faktörler nelerdir?
Akışkan Modernite Teorisi Ve Evlilik
Akışkan Teoriyi ilk defa olarak Zigmond Bauman (2000) tarafından ortaya
konulmuştur, Ayrıca Bauman genel olarak bu teorisiyle sosyoloji dünyasında
tanımıştır. Ayrıca Bauman adı geçen teoriyi “Liquid Modernity” veya
Akışkan Modernite başlığı altında yayımlamıştı İşte Bauman bu kitabında
çeşitli konular üzerinde odaklanarak günümüz toplumunda veya hatta sonsuza kadar her şey akışkan duruma gelmesinin altın çizmiştir. Bauman’ın
akışkan modernite teorisine göre, artık önceden belirlenmiş yön verici ve
sabit örnek geleneksel, örnek gruplar veya yasalar ve kurallar bulunmamaktadır. Ne var ki insanlar çelişkili seçenekleriyle karşı karşıya durmaktadır.
Ayrıca insanlar çelişkili seçenekleriyle artan sistemsel koşullardan ve topludan en az beklentiler ve yardımları ummaktadır. Başka bir deyişle akışkan
modernitede, sabit ve belli bir kimlik ve değişmeyen proje, ortak grup bağımlılıkları veya dayatıcı düzen bulunmamaktadır. Ayrıca kimlik aidiyet duygusundan rahat olarak ve sonsuz mekân duygusu veya ulusal toplumda yer
almamaktadır. Aslında kimlik akışkan modernitede, sürekli değişmekte olan
ve çok temelli bir duruma gelmiştir, bu mesele insanlarda girmiştir. Bu
bağlamda akışkan modernitede insanlara bakacak olursak, artık insanlar
esnek ve adaptasyon olabilir duruma girmiştir. Buna ilişkin olarak Baumana
göre, bireyler akışkan modernitede, güvensizlik koşullar altında davranarak,
işte zararların ve karların hesap etmelidir. Özetle ifade edecek gerekirse, Baumana göre günümüzdeki dünyada modernite iki sert ve akışkan aşamadan
geçerek yanı sıra oldukça değişimler ve dönüşümler ortaya koymuştur,
böylece hemen ilk baştan modernite geleneksel toplumdan kalan sert veya
maddi gibi görünen durumu eritmiştir, dolayısıyla da araçsal rasyonaliteye
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ve ekonominin meydan okumasına yol açmıştır. Sonuç itibariyle de ekonomi
ilerleyerek, siyaset ve geleneksel kültürün hakimiyetinden serbest olarak yerine yeni düzen girmiştir. Bu şekilde Baumana göre artık akışkan modernitenin zamanı gelmiştir, böylece bu modernitede her şeyin erime sırasıdır,
ayrıca akışkan modernite günümüzdeki düzeni ve toplumsal, kültürel ve
bugün ki koşulları betimler, işte akışkan modernitede toplumsal bağlar zayıflayarak bireysel mobilize yükselmektedir, bu nedenle kimlikten yeni bilinç
oluşturarak toplumsal bölücülük durumuna girmiştir. Başka bir deyişle şu
modernite artık “yapılandırmış”, yönetilmekte olan durumda değildir (Bauman, 2000: 1).
Ekonomik Kuramı ve Evlilik
“Evlilik Piyasası” (marriage market), termini ekonomistler tarafından
tanıtılmıştır. İşte Bu çerçevede evlilikle bağlı olan değişimleri talep ve arz
gücü kalıbında analiz etmektedirler. Bu teoriye göre evlilik piyasasında spesifik ve ayrıt edici bir özellik bulunmaktadır, işte bu spesifik özellik başka
ekonomik piyasalarda bulunmamaktadır. İşte bu özellik şudur ki evlilik
piyasasında her iki taraf yani talep eden ve arz eden farklı cinsiyetten oluşmaktadır. Örnek olarak evlilik piyasasında erkekler talep olarak ve kızlar ise
arz olarak tanınmaktadır. Bu bağlamda bu piyasada hazır bulunan her iki
yan hem kızlar hem de erkekler örneğin evlenecek zaman, potansiyel faydalarına yönelik uygun motivasyon sağlayan etkenlere göre davranılır. Ne
var ki bu esnada karşı taraftan uygun kişi bulunduğu taktirde evlenmek
gerçekleşir. Bu bağlamda Mcroy’a göre bu kuram iki temel soruya yanıt vermektedir, ilk olarak, kimler birbirleriyle evlenir? İkinci olarak ise evlilikten
kaynaklanan genel artı değer çiftler arasında nasıl tahsiste bulunur? (Mehrabani, 2016: 50). Böylece hâlihazırdaki çalışmanın tam konusuna ilişkin olarak,
günümüzde üniversiteler eğitim ve öğretimden ziyade toplumsak ve
kültürel bir alan olarak görüşülmektedir, dolayısıyla da Pirre Bourdie’nin
(2002) sosyal sermaye teorisine dayanarak üniversite alanı, sosyal sermaye
ve kültürel sermaye noktası olabilir. İşte buna ilişkin olarak üniversite fırsat
sağlayarak erkek ve kızları bir ortak noktada buluşturmasında büyük katkısı
olduğu görüşülmektedir. Dolayısıyla da özetle ifade edecek olursak üniversitede en azından 4 yıl erkekler ve kızlar bir ortamda ayrıca toplumsal ilişki
içerisinde yaşayıp ve yeni yaşam tecrübeleri elde etmektedirler, böylece de
her iki cinsiyet birbirlerine yakından tanıyıp öylesine uygun bulduktan sonra
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evlenip evlenmemeleri gerçekleşmektedir.
Kuramsal Çerçeve
Paradigma ve felsefi metodolojisinin temel bakışına göre, kuramlar bir
araştırma sürecinde ilham veren ve katkıda bulunan bir rolü vardır. Ayrıca
araştırma sürecinde, kuramsal ve kavramsalla ilişkin hassasiyet yaratılması
ve toplumsal sorunların incelenmesinde katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmada insanların konuyla ilgili algılarını ve yorumları öğrenmek için oluşmuştur. Bundan dolayı bu çalışmada, katkı sağlayacağını düşündüğümüz
nitel yöntem kullanılmıştır. Yapılandır acılık yaklaşımın temel hipotezine
göre, gerçek ve anlam insan bilincinin dışında bağımsız olarak yaşanmamaktadır. Gerçek ve anlam, keşfedilmemekte bilakis inşa edilmektedir (Fish,
1980: 322).
İnsanlar ve özellikle bu çalışmada üniversiteli genç kızlar, yaşadıkları yerde
bir yaşam deneyimine sahiptirler. Ayrıca insanlarda toplumsal yaşam için
gerekli duyusal bilinç bireysel ve kamu biçiminde vardır, anlam ve yorum
süreci, gençler, toplumsal gruplar arasında ve her toplumda aynı değildir.
Etnograflar, mahalli davranışlar, inançlar, görenekler, töreler ve toplumsal
yaşam vs. ögeleri incelenmektedir. Öteki ifadeler araştırmacıya destek vericidir (Kottak, 2004: 124).
Öğrenciler üniversitede eğitim alırken, bu süreçten kaynaklanan davranışlardan ve sonuçlarıyla da deneyimler etmektedirler. Bu deneyimleri anlamak
için toplumsal teorisi sosyal bilimciler sosyologlar tarafından oluşturulmuştur. Geertz, toplumu ve toplumda olan fenomenlere bir metin gibi bakmakta
ve bunu tanımak için saha çalışmasının uygun olduğunu düşünmektedir
(Geertz, 1388:24). Bir başka deyişle antropologlara göre toplumsal dünya,
bireyin pozisyonlara, eşyalara, sembollere ve çevresine verdiği anlamlardan
oluşuyor (Ojehe ve Colon, 2010: 24).
Bu nedenle, evliliğe dair Konya’da olan öğrenci kızların bakış açısından betimleyip açıklayarak evlilik gerçekleri ve pozisyonları geniş bir zaman ve
mekan çerçevesinde analiz edilmektedir. Yapılar çerçevesinde oluşmuş olan
bir özel konu üzerinde dayanarak Bauman demişken “Akışkan Modernite”
döneminde veya günümüzde bu çalışmada evlilik durumun tefsir etmeye
ve yardımcı olmaya katkı sağlamaktadır. Konuya ilişkin genel model kulla-
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narak algıları tespit edilmeye çalışılmıştır (Lemert ve Branaman, 1997: 147).
Araştırma Yöntemi
Bu çalışmanın, temel amacı algılama, yorumlama ve betimleme ile Konya
büyük şehirde lisans ve lisansüstünde eğitim gören öğrenci kızların bakış
açıların günümüzde evliliğe dair değerlendirmektir. Hâlihazırdaki çalışmanın amacın gerçekleştirmek için nitel araştırma ve derinlemesine görüşme
aracılığıyla konuya ilişkin olan veriler tespit edilmeye çalışılmıştır. Denzin
ve Lincoln’a göre, nitel araştırma yöntemi çeşitli teknikler kullanarak, üzerinde çalışılan konu hakkında yorumsam acılık ve doğalcılık yaklaşımıyla
bakmaktadır. Bu anlamda nitel yöntem konuyu doğal işleyişinde incelemektedir. Ayrıca toplumdaki bireyler tarafından, bir olguya verildiği anlamı tefsir
ve açıklamaktadır (Mahmoudian,ve Mohammad 2010: 58). Geertz söz ettiği
gibi toplum ve olgular “metin gibidir” dolayısıyla toplumdaki olguları yüksek düzeyde anlamak ve tanımlamak için saha çalışması yöntemi uygulanmaktadır. (Geertz,1973: 5). Ayrıca bu çalışmada sözü geçen yaklaşım ilham
kaynağı sağlayarak, çalışmamızın evreni Konya’da eğitim gören kız öğrenciler olarak üzerinde uygulanmıştır. Amaçlı örnekleme kullanarak Konya’da
toplam 16 kız öğrencilerle mülakat yapılmıştır. Bu tür örneklemede araştırmacı bireylere özgü bilgilere ulaşmayı amaçladığı için kişilere direkt başvurmaktadır. Bu yöntemde büyük bir örneklemden veri toplamak uzun bir
zaman gerektirdiğinden küçük bir örneklem seçilmiştir. Araştırma örneklemini oluşturan bireylere bilgilerinin gizli kalacağı ifade edilmiş, araştırmacı
ve katılımcılar arasında oluşan güvene bağlı olarak “mülakatlar” yapılmıştır.
Her mülakat ortalama aşağı yukarı yarım saat içinde tamamlanmıştır.
Mülakatlar tamamlandıktan sonra, ham verileri toplayıp kodlamaya
başladık. Ayrıca bu çalışmamız içerik analize (Thematic Content Analysis)
dayanmaktadır. Bu yöntemde önceden bir kavramsal model tasarlayıp ve
sonra ise tematik içerik analiz verilerin azaltmasında katkı sağlayıp düzen
ve yapılandırır. Ayrıca bu performans kolayca teorinin gelişmesinde katkı
sağlar. Bir başka deyişle özetle ifade edeceğimiz gerekirse, tematik içerik
analiz bir yöntem olarak, kelimeleri bir metinde incelir ve bir olayın çok
tekrar olmasından anlamı elde eder (Khalajabadi Farahani & Heidari, 2013:
52). Böylece çalışmamızın 16 kişilik örneklemesini oluşturan özellikleri şunlardır:
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1.¬ Türkiye vatandaşlarıdır
2.¬ Konya büyük şehirde öğrenci olarak yaşamaktalardır
3. Lisans ve lisan üstünde eğitim gören kız öğrencilerdir
Araştırmanın soruları
Bu kısımda genel olarak halihazırdaki araştırmanın soruları ve konuları şöyle
1. Tabloda gösterilmiştir:

Tablo 1. Çalışmanın genel olarak soruları ve konuları
Bulgular ve Veriler
Bu kısımda çalışmamızın bulguları ve verileri sunulmaktadır. Buna ilişkin
mülakata katılmış olan Konya’da lisans ve lisans üstünde öğrencilerin birtakım demografik ve toplumsal kriterlerini örneğin; katılımcı bireylerinin
yaş grupları 2.tablo’da, eğitim, medeni durumları gibi kriterlerini ilgili tablo-
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larda yer verilmiştir. İşte Tablo 2’de görüldüğü gibi çalışmamızın örneklemesi yaş açısından genel olarak üç grupta belirlenmiştir. Çalışmanın
katılımcıları olan kız öğrencilerinin çoğunlukta 20-24 arası yaş grubunda yer
almaktadır. Konya’da bulunan büyük üniversitelerden dolayı her yıl
Türkiye’nin farklı diğer bölgelerinden gelen öğrenciler eğitim almak
amacıyla Konya’ya gelmişlerdir. Bunun yanı sıra, tablo 3’ü incelediğimiz
zaman katılımcı Konya’daki kız öğrencilerin, 9’u lisans ve 7’i ise lisan
üstünde eğitim görmektelerdir. Tablo 3’te görüldüğü üzere bütün katılımcıların evlilik durumu bekar olarak tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların
doğum yerleri olarak, 3 kışı kırsal bölgeden geliyor ve 13 kişi kentsel bölgelerden bulunmaktalar. Katılımcıların eğitimi gördükleri alan ve bölüm açısından ise ifade edecek gerekirse tıpkı tablo 3’te göründüğü şekilde 14 kişi
sosyal bilimlerde ve 2 kişi ise fen ve tıp gibi alanlarda eğitim almaktadırlar.
İşte sırasıyla aşağıda bulunan tablo 2’de ve tablo 3’te Konya’da öğrenci olan
katılımcı kızlarının demografik ve toplumsal kriterlerine yer verilmiştir.

Tablo 2. Kız öğrenci katılımcıların yaş durumu

Tablo 3. Kız öğrencilerin toplumsal kriterleri
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Böylece çalışmamızın bulgularını mülakat yaptıktan sonra ve elde edilmiş
verileri kodladıktan sonra3 ana kategori kavram; evliliğin doğası, evliliği
etkileyen faktörler ve ideal evlilik olmak üzere sınıflandırılmıştır. Ayrıcı her
bir ana kategoriye ait olan ortak alt kavramsallar da ayrılmıştır. Burada elde
edilmiş olan ana kavramları ve alt kavramları aşağıda göründüğü üzere tablo
4’te bulunmaktadır, dolayısıyla sözü geçen kavramları birer birer ayrıntısıyla
aşağıda incelenmiştir.

Tablo 4. Katılımcı kız öğrencilerin Bakış Açısından evliliğe Dair Elde Edilen
Ana ve Alt Kavramlar
Tablo 4
Evliliğin Doğası
Genel olarak hemen hemen bütün Konya’da eğitim görmekte olan kız
öğrenci katılımcılar (16 kişi), evliliğin doğasına dair paradoks yorumlar ifade
ettikleri belirlenmiştir. Bu bağlamda örnek verecek olursak katılımcı öğrencilerin yarısı henüz klasik ve geleneksel evliliği düşünmektedirler, oysaki
hemen hemen diğer yarısı ise, evliliğe geleneksel bakmamaktalardır veya
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önemsenemedikleri belirlenmiştir. Bir başka deyişle evliliği önemsemeyen
katılımcı gruba göre, günümüzdeki modern çağda klasik evliliğin gerçekleşmesi çok zor bulunmaktadır. Ayrıca bu gruba göre evlilik hakkında
gerçekleşmeden önce oldukça düşünülmesi gerekmektedir. Bu bağlamda
başka pencereden bakacak olursak Konya’da eğitim gören katılımcı öğrenciler evliliğe dair şüphe ve tereddütle yanaşmaktalardır. Böylece Türkiye
Müslüman ülkesi olarak ayrıca zengin tarih ve kültürü de yapısında bulundurmaktadır, dolayısıyla günümüzde Türk toplumsal ve kültürel yapıdan
kaynaklanır.
Ne var ki Sanayi devriminden sonra Türkiye cumhuriyeti olarak Batıda
başlatılan modernite gibi projelerden birtakım diğer gelişmekte olan ülkeleri
gibi bazı toplumsal kurumlarda etkilenmiştir. Buna yönelik modernite
kavramı ilk kez olarak İngiltere’deki yeni toplumsal hayatı ayrıca yeni
dönemleri belirtmek amacıyla Hegel tarafından belirlenmiştir. Bundan sonra
ise geniş bir şekilde olarak ise 17. Yüzyıldan sonra Batı dünyasından çıkan
modern dünyayı etkisi altına alarak yeni yaşam biçimleri de dolayısıyla
gelişmeye başlamıştır (Karakaş, 2015:27). Özetle ifade edecek gerekirse genel
olarak öğrenci toplumu ve burada spesifik olarak kızlar veya kadın bir
toplumda toplumsal değişim ve dönüşümlerde değişimin öncüleri olarak
görünür. Buna ek olarak Habermas 2005’te İran ziyaretinde İran’ın gelecek
toplumsal durumun kızlara bağlı olduğunun ifadelerinde bulunmuştur
(İbrahimi Lavieh &Ghffari, 2005: 86). Bu bağlamda diğer örneklere verecek
olursak İran’da sırasıyla 2009 ve 2017 olaylarında İranlı kızların sokaklarda
gösteri yaptıkları ve İslami ülkede bazı toplumsal özgürlükler (Baş
örtüsünün serbest olması gibi) taleplerini ortaya koymalarına dünya kamuoyu şahit olmuştur. Yine bu bağlamda Sudi Arabistan devleti tarafında
kadınların stadyuma girebilmelerinin serbest olması gibi örneklerinde söz
konusu kızların toplumsal değişimlerde öncü olmaları üzerinde tartışılabilir.
Böylece buradaki katılımcı kız öğrenciler bir yandan modernizeyi tecrübe etmektelerdir ve diğer yandan ise klasik evliliğe karşı bilince sahiplerdir,
dolayısıyla evliliğe dair bir paradoks içinde yaşamaktalardır.
Böylece burada Konya’da eğitim gören katılımcı kız öğrencilerin (16 kişi)
evliliğin doğasına dair kaç örnek olarak bakışlarına yer verilmiştir:
30 yaşında olan doktora öğrencisi diyor ki:
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»Evlilik bir yuvadır, düzene girmiş bir hayat olarak görüyorum«.
22 yaşında olan yüksek lisan öğrencisi diyor ki:
»İç güdüsel bir olgudur. İnsan oğlunun doğumuyla birlikte tanrısal olarak
içerisinde
sahip olduğu olgu gereği çiftini arama üreme kimyası varlığımızın bir parçasıdır.«
30 yaşında olan yüksek lisans öğrencisi diyor ki:
» İki kişinin hayatını birleştirip evlendikten sonraki süreçte her şeydir.«
25 yaşında olan yüksek lisan öğrencisi diyor ki:
» Belli bir aşamaya geldiğinde bir zorluluk hissiyle yaşıyor. Yani sanki yapılmadığı zaman bir geç kalımlılık söz konusudur. Eşit durumlar, sağlandığında
yani kadın ve erkek hem maddi hem de eğitim durumu olarak eşit halı oldukları zaman evliliğin daha bir zemin oluşturulacağına düşünüyorum...«
24 yaşında olan lisans öğrencisi diyor ki:
»Evlilikten umutsuzum, her hangi bir beklentim yoktur hatta buna dair bir
hayaller bile kuramıyorum...«
Evliliği Etkileyen Faktörler
Bu duruma yönelik hemen hemen katılımcıların hepsi (16 kişi), benzer fikirler ve tutumlar ortaya koymuşturlar. Konya’da eğitim görmekte olan
katılımcı kız öğrencilerce günümüzde evlilik kurumun etkiliyken faktörlerin
başında ekonomik ve toplumsal faktörlerin yer almasının altın çizmiştirler.
Böylece katılımcı kız öğrencilere göre evlenecek zaman ekonomik durumun
etkisi oldukça büyüktür. Ayrıca ekonomi ve maddi durum evlenecek zamanda etkileyiciler arasında birinci yerde durmaktadır. Bundan sonra
toplumsal etkenler örnek olarak ailelerin müdahale etmeleri veya yakın akrabaların evlenecek zaman müdahale etmeleri de ekonomiden sonra ikinci
yerde durmaktadır. Üstelik evlenecek zaman her iki taraftan karşılık olarak
saygılı davranışlar beklenmektedir. Böylece bunun analınızda şöyle ifade
etmek gerekirse evlenecek zaman her şeyden ilk önce bireylerin maddi durumları çok önemli bulunmasını ifade etmiştirler. Bu bağlamda günümüzde
bazı gelenek kültürlere bağlı kalan kırsal bölgelerde veya genel olarak sanayi
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devriminden önceki toplumlarda, Kızların evlenecek durumları aileye
bağlığıdır, yani kızlar aileyi özelliklede ebeveynlerin izini ve onayları olmadan evlenmeye karar veremezlerdir. Hâlbuki Modernite süreci yaygınlaştıktan sonra gün be gün bireysellik tavırların artmasıyla birlikte Ataerkili
sistemin veya aile eksenin etkileyebilecek durumu indirgen duruma
gelmiştir. Böylece günümüzde Ataerkili veya aile eksini değil aksine çocuk
eksenli aileler haline dönüşmektedir. Dolayısıyla çocuklar aileden veya
ebeveynlerden bağımsız olarak son kararı kendileri tarafından belirlenmektedir, bu toplumsal duruma kavram olarak çocuk eksenli veya çocuk eksenli
olarak adlandırılabiliriz.
Burada ise bu bağlamda kaç örnek olarak katılımcı kız öğrencilerine ifadelerine yer verirmiştir:
25 yaşında olan yüksek lisan öğrencisi diyor ki:
»Her şey evliliği etkileyebilir, özellikle günümüzde maddi durumun çok
önemli olduğunu düşünüyorum. Yansıra eğitim ve fikir birliği de çok önemlidir.«
22 yaşında olan ve yüksek lisans öğrencisi diyor ki:
»Evlenecek zaman ilk önemli olan ve evlilik durumun etkileyecek unsur
maddi durumdur, bundan sonra ise, sosyal statünün büyük etkisi olduğunu
düşünüyorum.«
30 yaşında olan ve yüksek lisans öğrencisi olan diyor ki:
»Evlenecek zaman tabi ki annelerin ve babaların izini ve onların etkisi vardır,
ama artık en son kararı evlenecek kişiyle ben kendim veririm.«
Modernizasyon teorisine göre, çekirdek ailelerin tercih edilmesi, aile eksenliye
karşı birey eksenli, kadınların durumu gelişmesi, genel eğitim oranın artması,
kentleşme serbest evlilikler gibi nedenlerden dolayı ve ayrıca bireylerin tutumlarının değişmesine neden olmuştur (Mahmudian, 2004: 48).
İdeal Evlilik
İdeal evlilik hakkında araştırmanın bütün katılımcı öğrenci kızların hemen
hemen çoğunlukla tam onların arzu ettikleri gibi olması gereken bir evlilik
altın çizmiştirler. Buna yönelik katılımcılar evlilik bir toplumsal ve ekonomik
ihtiyaçları tam bir bireysel özgürlük çerçevesinde sağlanmasını ifade etmiştirler. Bir başka deyişle katılımcı öğrencileri evlenecekleri kişi karşı taraf olarak
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bütün arzu ettikleri koşulların tarafından yerine sağlanacak durumda evlenmeye karar vereceklerini ifade etmiştirler. Bunun aks durumunda evlenmek
çok zor gerçekleşebilir. Bu bağlamda kız öğrencileri evlenecek zaman tıpkı
piyasadan bir eşya alırken yaptıkları eğilimler gibi de evliliğe dair yapacakları
tavırlarda aynı onum gibi görünür. Böylece katılımcı kız öğrencilerin söyledikleri itibariyle ideal evlilik fakat onların arzu ve hayal ettiklerini karşılayacak
durumda gerçekleşmektedir. Böylece buna ek olarak katılımcı kız öğrenciler
göre arzu ettikleri ve evlenecekleri erkek aynı paket yemek sipariş gibi hazırlanmalıdır. Yani tam isteklerine ve taleplerine göre olmalıdır.
Hemen hemen bütün katılımcı kız öğrencilerin (16 kişi), sosyal arkadaşlara
sahip olduklarını söylemiştirler, ayrıca yaklaşık tüm katılımcılar sık sık sevgili
olduklarını veya sevgili olacaklarını söylemiştirler. Ayrıca katılımcılara göre
boşanmaların önemli sebepleri ise arzuların ve taleplerin örneğin maddi veya
toplumsal isteklerin çiftler tarafından doğrudan yerine getirilmediği için sonunda ayrılmakla sonuçlanmaktadır.
Burada ise bu bağlamda kaç örnek olarak katılımcı kız öğrencilerin ifadelerine yer verirmiştir:
22 yaşında olan yüksel lisans öğrencisi diyor ki:
»Birlikte mutlu bir evlilik hayal ediyorum, ayrıca evlenecek erkek ise zengin
olmasının isterim, dolayısıyla evlilikten beklentilerim özgürlük ve huzur ve
mutluluktur.«
22 yaşında olan lisans öğrencisi diyor ki:
» Sevgi ve saygılı bir erkek ile evlenmek isterim, ayrıca eşine ve evine sadik
olacak ayrıca romantik bir erkekle evlenmek isterim, evlilikten beklentilerim
ise saygı ve sevgi ve huzurdur. «
23 yaşında olan lisans öğrencisi diyor ki:
»Benim hayal ettiğim evlilik saygı ve sevgiyle dolu bir evlilik olmalıdır, ayrıca
eşim ise değer veren ve güvenilebilir ve cesur bir erkek olmalıdır. Genel olarak
evlilikten özgürlük ve saygı ve sevgi umarım.«
Bir başka deyişle Konya’da eğitim gören kız öğrencilerin örnekte gelen yorumların analiz edecek olursak tam bir mükemmel ve hiç bir eksiklik olmayan evlilik arzu etmektedirler. Ayrıca evlilikten en çok hemen hemen

358

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -2- Din-Tarih-Sosyoloji

bütün katılımcılar sevgi ve saygı ve özgürlük bekliyorlar. Buna yönelik Cinsel Eşitlik Teorisine bakacak olursak, 1970 yıllara kadar, bütün gelişmiş çağdaş ülkelerde aile kurumunda fakat erkekler ev dışında çalışıp ve ailenin
ekonomisini ve maaşını sağlardır, hâlbuki kadınların görevi fakat ev içinde
tanımlanmıştır. Oysaki cinsel eşitlik tersine göre, bunun tam aksi gerçekleşmiştir, işte bu modelin isimi cinsellik eşitliktir. Bu modelde Kadınlar ve
erkekler arasında toplumsal katılım ve etkinliklerin aynı durumda olmasını
ifade ederek, ataerkili sistemin çürütmüştür, böylece kadınlara eş fırsatlar ve
eşit cinsellik gibi kavramlar ortaya koyulmuştur (McDonald, 2000). Böylece
katılımcı kız öğrencileri post modern dönemde gelişmekte olan ülkelere de
kızlar ve erkekler arasında toplumsal bir rekabet yaşamaktadır, böylece kızlar evlilik gibi geleneksel kurumlarda durumların en azından erkeklerin
durumuna yetiştirmek çabası görünür.
Tartışma ve Sonuç
Özetle bu çalışmanın ana amacına göre, evlilik kurumun üç seviye olmak
üzere yani lisan, yüksek lisans ve doktora Konya’da eğitim öğrencilerin
bakışından incelemiştir. Amca doğrudan varabilmek için nitel araştırma yöntemi uygun olarak görünür. Ayrıca verileri toplamak için yarı yapılandırılmış
mülakat kullanılmıştır. Eninde sonunda mülakat gerçekleştikten sonra verileri kodlayıp ve analizi yapılmıştır. Böylece Konya’da eğitim gören katılımcı
öğrencilerin evliliğe dair bakışları şöyle üç ana kavramda evliliğin doğası,
evliliği etkiliyken faktörler ve ideal evlilik olarak belirlenmiştir:

1. Şekil, Evliliğin Doğası
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Şekilde görüldüğü gibi evliliğin doğası Konya’da eğitim görmekte olan kız
öğrencilerin bakışında şu şekilde elde edilmiştir. İşte araştırmanın bu kısmına
ait olan bulgusuna göre, evlilik kız öğrencilere göre artık klasik ve geleneksel
olarak görülmemektedir. Bu bağlamda Bauman (2000), demişken artık geleneksel kurumların etkisi postmodern döneminde bireyler üzerine
düşmüştür veya gelenekseller gün be gün erimektedir. Bu bağlamda bulgulara göre, kız öğrenciler açısından günümüzde evlilik kurumuna eskisi gibi
fazla güvenilmemektedir. Ayrıca bu kısımda araştırmanın bulgusuna göre,
kız öğrencileri bir rasyonalite evlilik yapacaklarına düşünmektedirler (2.
Şekil).

2. Şekil, Evliliği Etkileyen Faktörler

Araştırmamızın bulgularına göre, katılımcı kız öğrencilerin bakış açısından
günümüzde evlilik kurumun etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğunun maddi ve ekonomik faktörün altın çizmiştirler. Ayrıca araştırmamızın
bulgularına göre, ekonomik teorisine dayanarak kızlar evlenecek zaman tıpkı
piyasada alış veriş yapar gibi davranmaktadırlar. Ayrıca bu durumu iktisatçılar evlilik marketi olarak da adlandırmaktadırlar (Becker, 1993). Başka
deyişle günümüzde ekonomik meselesi oldukça evlilik kurumunu etkilemektedir (2.şekil).
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3. Şekil, İdeal Evlilik

İdeal evliliğe dair çalışmamızın bulgularına göre, bu çalışmada, çalışmanın
katılımcı örneklemine göre, bir ideal evlilikte bireysel özgürlük, sevgi ve
saygılı, huzur ve mutluluk kriterlerinin altın çizmişlerdir. Böylece çalışmamızın bulgularına göre, günümüzdeki modern olaylardan dolayı, kızlar
toplumsal etkinliklerde örneğin iş fırsatlarında, üniversitede vs. erkeklerle
rekabete girip en azından toplumsal durumlarını erkeklere yaklaştırmaya
çaba göstermekteler (3.şekil).
Böylece çalışmamızın bulgularına dayanarak, günümüzde artık klasik
evlilik kavramı anlamın yitirmek duruma girecek olmasından tartışılabilir.
Dolayısıyla günümüzde ekonomi, bireyleri evliliğe motive edici faktör olarak
büyük bir katkı sağlaması görünür. Buna ek olarak bireyler evlenecek zaman
ekonomik durumlarına dayanarak evlenmeye karar verecekleri görünür.
Başka deyişle bu duruma rasyonel ticari evlilik olarak da ifade edebiliriz.
Yani bireyler evlenecek zaman tıpkı piyasada alış veriş yaparken örnek
olarak bir eşya almadan önce onun kalitesin veya fiyatın vs. değerlendirip
alıp alamadıklarına dair karar çıkarmaları gibi evlenecek zaman da tıpkı
bunun gibi davranacaklardır. Sonuç itibariyle ifade edecek gerekirse, çalışmanın bulgularına dayanarak, Mc Donald (2000) göre, gelişmekte olan ülkelerde toplumsal kurumlarda eşit cinsellik yükselirken, ayrıca kızlar ekonomik
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olarak aileden veya erkeklerden bağımsız olurken evlenecek durumlarını
düşme ihtimali büyük oranda görünebilir. Ayrıca buna ek olarak maddi durumu yüksek olan erkekler veya maddi durumları kızların taleplerine uyum
sağlayacak olan taraf, evlenecek zaman tercih edilmesi yüksek ihtimalde
görüne bilir. Böylece evlenecek zaman maddi değerlerin etkisin daha yüksek
olması görünür.
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Islamophobia: Challenges And Hatred Muslims Ummah Faced
Kasim Salifu
Ramatu Ussif
Abstract: This article was discussed taking into consideration racism, discrimination, maltreatment, hatred for Muslims and killing of innocent Muslim especially among the west. The article
also investigates the purpose and meaning of Islamophobia, the causes and effects of Islamophobia, why are Muslims and Islamic religion been attacked worldwide and drivers of hatred
and prejudices against the Muslims. The article briefly reviews the introduction, concepts, terminologies, challenges, causes, and effects of Islamophobia and prejudices across the world
with particular attention to the developed countries. The study found the purposes of Islamophobia to include: Hate for the Islamic religion, seeing Muslims as a terrorist, hate women in
hijab/niqab and seeing Muslims not united. While the causes of Islamophobia include: increase
in population of Muslims, Islam becoming the dominant religion soon, the preaching/teachings
of Islam, Call to “salat”/“adzan”, the rate at which people convert to Islam and the influx of Immigration. Furthermore, the increase in the Muslim population, hatred for the "deen" are the
reasons why Muslims are been attacked to minimize Islamic believers population. The researcher recommends that, in order to move from Islamophobia to Islamophillia, Muslims should
educate the world especially the western what Islam entails and the need to be peaceful and
loving to all humanity without discrimination as the Noble Quran taught. They must understand
that a brother is a fellow brother to the other notwithstanding color, race, religion, etc. this I believe can change the negative perceptions and think of the non-believers.
Keywords: Islam, Islamophobia, Muslims & Non-Muslims, Challenges, Hatred, Racism

Introduction
Muslims across the world face challenges and maltreatment in both Muslim
country, non-Muslim countries and secular states. The case of Islamophobia
has been on the increase since September 11, 2001, and this brought about
lots of discrimination to the Muslim group, racism, hatred, physical and nonphysical attacks, hate speeches, anti-Muslim campaigns, killings, and molestation of the Muslim ummah. Islamophobia started since time immemorial
thus 1980s /1990s which has to do with the hate of Islam and of Muslim and
having a conception that Islam is enemy (Lopez, 2011). It is emerging fast
through hatred and misunderstanding for the religion and its followers.
These act of Islamophobia in the world comes differently and at different
places to the followers of Islam. The attacks happen in mosque, schools,
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workplaces and the public. Islamophobia in the mosque is attacks that happen in the mosque whilst the Muslims are praying example is the recent case
of New Zealand. Muslims have no freedom of worship neither do they have
their human rights and liberties. Also, Muslim women in hijab are seen as
slaves and no recognition for them. They were only recognized as housewives. During the time of the Prophet Mohammed (S.A.W/PBHU) in the
year 800 C.D Muslim women enjoy their right (Shirvani, 2006). Stadibaur,
(2012) indicated that the Holy Prophet Muhammad (PBUH) use to help his
wives in the kitchen and cleaning of their house as part of love and parts but
not slaves. In some of the cases, the Muslims are denied access to their own
assets, goods, and services including monies. Muslim in Afghanistan, Syria,
Palestine, Somalia, Yemen, and Iraq all faced similar situations. Islamophobia
in schools and workplaces is where Muslims face outright rejection, suspicions, attacks, stigmatization, and mockery by their colleagues and employers. The fact that you believe in Islam, you have no say in classrooms and in
your workplace because Muslims are always the minority in most of the
places. Women in hijab are not regarded and they are been disrespected because of their choice of religion. Due to the abuse and attacks against Muslim
women, some of the women now are fighting for their right example the right
to vote, right to be involved in decision making, their right to property, reproductive right and so on. One of the Islamic countries that women are seriously fighting for their rights is Afghanistan rights (Mohibullah & Kramer,
2016). According to Oja &Yamin, (2016) some of the rights that the women
are fighting for include: their inheritance right and reproductive rights. Finally, Islamophobia in the public comes in a form of indirect discrimination,
indirect denial of public goods and services, hate speeches about Islam.
Aligning Muslims to be terrorists is like accusing other religions such as
Christianity, Buddhist, and Hindus for colonialism, world wars and the like.
No religions are free nor clean of terrorism. Even the current attack at the
New Zealand mosque was caused by non-Muslim but the media continues
reports and complain about Islam terrorist and nothing else. Islamophobia
must come to an end and the end to Islamophobia is now.
Research Problem
The increase in racism, stereotyping, attacks and killing of the Muslims
worldwide motivated this study to find out why Islamophobia, what are the
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causes/effects of this anti-Islamic acts. Also, the hatred and prejudices of the
Muslims among the westerners are on the rise especially in the United States,
France, United Kingdom, and Germany. Muslims are suffering in
Afghanistan, Burma, Palestine, Syria, Yemen, and Iraq. The killing, molestation, physical and non-physical attacks keep on alarming for no reason nor
fault of the Muslim ummah. This study on the Islamophobia: challenges and
hatred Muslims ummah faced looked at the reasons for this Islamophobia,
the causes Islamophobia, the drivers of the hatred and prejudices among the
Muslims and what can be done to reduce the situations if not eradicated completely. These were the knowledge gap motivating this study to find remedies to this social and political issues.
Research Objectives
The purpose of this research is on Islamophobia the challenges Muslims
Ummah faced.
The specific objectives of the article include:
o To examine the purpose and meaning of Islamophobia
o To investigate the causes and effects of Islamophobia
o To examine why Muslims and the Islamic religion are been attacked
o To access the drivers of hatred and prejudice against the Muslims
ummah
Research Questions
The overarching research question is Islamophobia the challenges the Muslims ummah faced.
Specifically, the below research questions were answered to complete the article:
o What is the purpose and meaning of Islamophobia?
o What are the causes and effects of Islamophobia?
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o Why are Muslims and the Islamic religion been attacked?
o What is driving hatred and prejudice against the Muslims
Ummah?
Related Literature Review
Definition of Terminologies
Islam
Another meaning of Islam literal is to surrender to God. According to Zepp
Jr (1992), the literal meaning of Islam is Submission Allah’s will in peace.
Islam is built from Qur'an and Hadiths which preaches peace, love, understanding, and tolerance to all humanities not violence.
Muslim
The followers of Islam who believe Allah is one (Oneness of God), His
Prophets and Angels, Day of Resurrection, Destiny and the Books revealed
by Allah to the various prophets which are: Psalms to David, Torah to Moses,
Gospel to Jesus and Qur'an to Muhammad (S.A.W).
Deen / Din
The word "deen"/ din is an Arabia word meaning religion. Both Muslims
and Christians use it and it has three general senses of custom, judgment,
and religion.
Adhan
Adhan is an Islamic word referred to a call to prayers.
Countries Experiences of Islamophobia
Muslims in different countries in the world experience attacked, killing, hatred, discrimination, molestation at different times. Below are some countries
experiences.
Islamophobia in United-Kingdom (UK)
In 2017, several findings on cases of Islamophobia in United-Kingdom has
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been recorded. This indicated that there are rising cases of Islamophobia,
hate, and discrimination among the Muslim ummah.
Hate Crimes in U.K.
Since 2013, there has been a rise in the number of hate crimes in the country
(UK) and this was due to the murder of the Britain soldier called Lee Rigby
by a self-identifying Muslims. In the same year, reported a case of hate crimes
was 193 including murder and ten attacks against Muslim mosques In July
2014 and 2015 respectively, more than 800 anti-Muslim bias crimes were
recorded in Lone alone against the Muslims. That is a 70 percent incensement
in such attacks. Researches show that a Muslim is 12 times likely to be victimized than Christianity and other faiths in London by hate crimes. Also,
other researches including chief police officers Association, 50-60% of all hate
crimes reported in Britain are against Muslims. Again in one university in
London, two men aged 39 and 41 respectively attacked a Muslim woman
and remove her hijab/niqab. This is uncalled for and un-Islamic.
Mosques in the U.K.
Islamophobia continues to rise in the UK. The anti-Muslim sentiments and
hatred is alarming and leads to so many oppositions in the construction of
new mosques and even stopping the existing ones from operations. The plan
in 2010 to construct the largest mosque of Europe in London was abandoned
and the proposal terminated by the officials after some people petitioned the
government in protecting. The Muslims call to the prayer (adhan) was a
source of serious tension in the United Kingdom. In 2015 a number of people
demonstrated in the UK against the construction of new mosques and even
not in favor of the existing ones. In 2008, there was again issue/problem of
Oxford central mosque that the imams are broadcasting calls to prayer daily
and the Oxford mosque decided not to pursue the calling to maintain peace.
Conflicts of interest existed between the western and the Islamic religion
(Cloud, 2004). Hence a lot of unbelievers disapprove things they have no
knowledge of or things they never understand.
Employment Discrimination in the U.K.
There is discrimination in the employment sector of the UK. Muslims in UK
faced high unemployment rate both the men and women. According to re-
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search in 2016, Muslims struggle high unemployment. The rate of unemployment nationally is 5.4 percent while the British Muslims faced 12.8 percent.
With the same educational level and language skills, the Muslims are 71 percent more unlikely to be employed as to their Christian counterparts. The
Muslims who are employed are more in the low skilled labor market like security guards, machine operators, taxi drivers, waiters and the like.
Islamophobia in the U.S.A.
Across the world, there are numerous record number of Islamophobia and
hate crimes. Also, there are findings of the United States with a rise in Islamophobic and high explicit Islamophobia. As part of USA Islamophobia, the
president of the United States implemented a ban on travel to six different
Islamic countries namely: Chad, Iran, Libya, Somalia, Syria and Yemen and
this has been a case of contention in the court which nothing positive will
come out of it.
Islamophobia at the workplace in the U.S.A.
Muslim women are discriminated against at the workplace and denied to
wearing their hijab. Most of the women in hijab at workplaces were fired due
to wearing headscarves. Female teachers’ schools (public &private) were refused by the authorities to use hijab.
Islamophobia at Schools in the U.S.A
Muslim girls in private and public school have been attacked, harassed and
assaulted. Even the parents of some students who visit their kids in schools
are assaulted. Most students were denied their rights of the headscarves
usage during supports in school example: extra curriculum activities.
Islamophobia at Law-Enforcement -Agency USA.
Muslim women are denied using hijabs in the courtroom. Even in the prisons
yards, there is Islamophobia where the females were asked not to cover their
hairs. Family members visiting their family in jail and courthouses are denied
wearing hijab. Powell (2011) indicated that a lot of people in the U.S.A lack
understanding of the “Deen” (Islamic religion) and they have strong hatred
for Religion and Muslims. These people could be politicians, media men and
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women, leaders and some of the citizens.
Islamophobia in public places in the U.S.A.
There is Islamophobia in open public. Example, in the shopping mall, parks,
swimming pools women in hijab are denied access. In public bus Muslim
women in headscarf faced attacks and hatred. Also, men who have long bears
are also been attacked and tease at. It is not easy and no freedom to expose
your religious identity in the United States. Discrimination and hate speeches
are everywhere in the public against Muslims and Islam.
Islamophobia in Germany
Hate Crimes in Germany
The rise in anti-Muslim hates in Germany started since World War 2 ending
and these could be linked to the rise in the immigration of African and other
Muslims into the country. There is high of hates and anti-immigrant sentiments by the people, especially among the Muslims. The asylum seekers who
were more than 1 million and Germany took them were also attacked severally on their shelter that's in 2015. There were a lot of hate crimes by some of
the citizens in order to prevent illegal entry into the country. Firearms were
used. From 2013 to 2015 crime rate increased to 87 percent. Researches also
suggested that religious biases and hate crimes against Muslims have also
risen in the country. Recently. The German authorities are arresting several
extremist organizations who are executing anti-Muslim hates and attacks
and those planning to do similar. Four of the extremist "Old School Society,"
group leaders were also arrested in May 2015 because of explosives possessions. They were planned allegedly to use those explosives in attacking local
mosques, a shelter of refugees and Muslims.
Mosques in Germany
There are about 200 "prayer rooms" in Germany. The majority of Islamic associations are registered and funded by fees and donations; some receive foreign funding. Germany has no legal restrictions on mosques; however,
political opposition has often put pressure on Muslims to make various concessions regarding the visibility and prominence of their houses of worship.
On the other hand in Germany, Muslims have complained more about the
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high rate of hate crimes against mosques. The period from 2012 to 2014, more
than 70 attacks against mosques were made by the non-Muslim Germans. In
summer 2015, attacks were suspected in the country in three (3) distinct locations. Such attacks and violence could have an effect on the congregants
and religious belief practices. Also, mosque minarets and the muezzin calls
to prayer was banned and these raised a lot of questions as to whether it is
legal or illegal to call for prayers and also if it is par with the ringing of the
church bells.
Employment Discrimination in Germany
It was very difficult for Islamic believers and far that matters Muslims to get
good employment in Germany. This is due to due religion and ethnicity. The
few who got the jobs also faced serious Islamophobia, discriminations, hatred
at their workplaces. Majoring of these working Muslims experiences denials
of religious activities performance including attending Friday congregational
prayers and the women were also denial to wear their hijab meanwhile there
is no national law in the country that restricts women covering their hairs
nor observing prayers. However, the employers' biases and hate leads to this
against employing prospective who use the hijab or head scarf. A research
found that only 3 percent of employers/businesses invite Muslim applicants
who use the hijab for interviews and 18 percent of the employers/ companies
invite people with German Surnames who are non-Muslims. There was also
an instance where two teachers in German were denied using their head
scarfs.
Islamophobia in France
Islamophobic ideas circulated in France and other the western countries such
as Belgium, United Kingdom, Germany, Greece, Czech Republic, Portugal,
Hungary, Poland, etc. several types of research indicate the hate of Islam in
France especially among the women in Hijab. A Muslim in hijab publicly in
France is seen as against the France secular values.
Hate Crimes in France
There was an increase of 11.3 percent of hate crimes in 2012 as compared last
year. Approximately 226 anti-Muslim hate crime was recorded by the office
of the law enforcement said the U.S. States Department. Majority of these
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anti-Islam/Muslims hatred is targeted against women due to the Islamic
dress of most of the victims. This Muslim attire is the right of the women and
there should be freedom of worship and human rights. For example in Paris,
two men attacked a pregnant woman in and hijab and attempted to remove
it from her. Four days after she was assaulted, the women had a miscarriage.
Recently in 2015, there was an attack which is a terrorist attack French satirical magazine in Paris and it associated with an increase in the number of
anti-Muslim hate crimes reported. 133 hate crimes were recorded in 2014 and
more than 400 such bias incidents in 2015.
Mosques in France
There are several violence in France against mosque projects despite the court
rulings in favor of the construction of a mosque, there are still oppositions
against that. There were complaints from the area residents, businesses all
against the mosque construction. The call of prayer was abandoned and
flashing blue light was used to call for prayers. Muslim leaders reported that
there were rejections of the proposal concerning constructions of new
mosques by the French officials and this leads to overcrowding in the already
existing mosque in the country and they continue to close the active mosques
they viewed as a source of violent extremism.
Islamophobia in Sweden
Hate Crimes in Sweden
Sweden is also without Islamophobia and hate crimes. The non-Muslim
Swedish were obsessed and secured the increasing number of Muslim Population in the country. All south of crime was associated with Muslims in the
country. For example, criminality, sexism, nativity, radicalization, rape, undemocratic thinking, terrorism, bombing and integration all are given the
Muslim angel.
In Newspapers, TV shows, social programs, debaters, artist, politicians, interfaith activities, academics, schools personnel, comedians. Right-wing
Christianity, leaders, etc. are all active participant in a continuous discourse
about Muslims and having negative impressions about Muslims and the Islamic religion. About 300 Anti-Muslim hate crimes were reported in 3013 and
between 2010 and 2014, the Muslims attack in the country increased in num-
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ber to 81 percent. Interestingly, the majority of these hate crimes are targeted
toward Muslim women practicing or using the headscarf (hijab). Also, these
crimes, in general, is targeting the Muslim assets, communal property like
the mosques, etc. 66% mosques in the country receive bomb threats and they
were subjects to vandalization and arson in 2016. This was an increment of
26 percent from 2011 when about 40 percent of the mosques in the country
suffered such attacks.
Mosques in Sweden
The rate at which the hate for mosques and bombing in the mosques is so
alarming in Sweden. Statistics which was compiled in the country indicated
that there are only 26 built mosques purposely for the Muslim worship but
the majority of the Muslims end up praying in the basement mosques due
to fear because most of them were subject to attacks. Most of the mosques in
Sweden were attacked and targeted. In 2015, there was also an attacked
against the Charlie Hebdo which include highly publicized hate crimes. The
attacks and violence as part of the Muslim hate crimes have resulted in a series of hates and majority of the Swedish Muslims population suffered injuries and others in critical condition. After the bombing of the mosques by
the terrorist, another mosque in the country received a bomb threat where
the person stated that "the mosque is soon going to blow". These hate crimes
have a serious effect on the Muslim to freely exercise their religious rights
and the majority are afraid of the hate crimes. Much is not said by the leaders
concerning these attacks and terrorist by the non-Muslims. There are antiMuslim hates and discriminations on the media, Facebook and Twitter pages.
More than14 different Mosques were vandalized by the hates and attacker
terrorist in the country.
Employment Discrimination in Sweden
Sweden is another center for Islamophobia. Muslims are denied jobs by employers. The few who managed to get jobs too are been discriminated
against. Muslims who used the hijab, growing beards or praying mostly encounter discrimination and hatred by their employers. Several types of research indicated that the Swedish government do not gather data that is
linked to religious or ethnicity. Upon the challenges that the Muslims are facing regarding, employment, discrimination, hatred, and attacks all the gov-
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ernment is silent concerning it. Due to this, the Muslim Organization Network in Sweden Complained that their government does not attach seriousness to the issues of discrimination they are going through that was in
February 2013. The organization proceeds further to issue a report to the
United Nations Racial discrimination committee with an example of acts of
intolerance against the Muslims which are related to misperception, discrimination, anti-terrorism law, etc. women were denied usage of the headscarf
on television during presentations and on a religious racial.
Islamophobia in Other Countries
Majority of the Islam countries in the world faced Islamophobia some of the
countries are: Syria, Somalia, Egypt, Afghanistan, Palestine/Israel, Iraq, and
Yemen. Also, there are Islamophobia in other non-Islamic states such as New
Zealand, Rohingya / Myanmar. The current Islamophobia this year is one at
New Zealand, on Friday, March 21, 2019, Christchurch's Al Noor Mosque
was attacked during prayer time by a non-Muslim and 50 Muslims were
killed in a gunshot by a terrorist. This led to the close down of the mosque.
Empirical Review of Literature
The research of others was reviewed empirically both their findings and results to give a better understanding of this particular paper. Many empirical
pieces of research attempted to measure Islamophobia. A British research and
social policy agency (Runnymede Trust) defined the eight negative categories
and perceptions people / non-Muslims hold about Muslims and the Islamic
Religion to include: Islam not dynamic, no values in common to other culture, less superior, as terrorism, political ideology, the west critics rejected
discriminating practices, Muslims attack considered normal (Kandel, 2006).
Similarly, Kevin Dunn (2005) conducted a study on the causes of Islamophobia in Australia in the year 2005. In their study found out that, 67 percent of
the respondents indicated that, they had never interacted with Muslims
while 30 percent said they rarely do that. 37 percent interacted and communicated with the Muslims people and 23 percent confirmed that, occasionally
they deal with the Muslims. Only 10 percent said they do that a lot.
Research Methodology
This article briefly reviewed the introduction, concepts, terminologies, chal-
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lenges, causes, and effects of Islamophobia across the world. Taking into consideration Islamophobia in the United States, UK, Germany, France, Syria,
Burma / Rohingya, Palestine, Iraq, New Zealand, etc. The study strictly relied on secondary sources by reviewing and analyzing other works on the
subject matter. Islamophobia is racism type that affects and worries all concern Muslim across the world. There is much interest in this area of study
since the pain, discrimination, hatred, racism, negative utterance about Islam
is linked to all Muslims and the Islamic religion.
The Reasons/purpose of Islamophobia
Many reasons existed for Islamophobia across the world. The purpose varies
based on the country. Among the reasons are:
o To end the Islamic Religion
o Hate for Muslims especially Muslims in a headscarf
o Muslims not united
o Seeing Muslims as a terrorist.
The Causes and Effects of Islamophobia
From the review, several factors causes Islamophobia. Some of the contributing factors are:
o Increase in population of Muslims
o Islam becoming the dominant religion soon
o The preaching of Islam
o The teachings of Islam
o Call to prayer (adhan) and prayers (salat)
o The rate at which people convert to Islam
o The influx of Immigration
These causes has effects to the Muslim Ummah and the religion
(deen). It makes women scared and afraid of being attacked. Most Muslim
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women complained that they are not using hijab because of the fear that,
they will be harassed and teased by the public and unbelievers. In countries
where there are too much Islamophobic, the men are very afraid to show
their identity. Muslims are afraid to take their children to school, the children
cannot pray while in school and the teachers also ended up indoctrinating
the kids. The mosque in the communities Muslims are afraid to pray inside
due to terrorism and attacks.
Why Muslims and Islamic Religion are been Attacked
There are numerous reasons why Muslims and their "deen" is always on attacks especial in the western world.
o Islam considered to be inferior
o The “deen” Islam is viewed as violence religion
o Islam is referred to as Radical religion
o Islam is seen as supportive of terrorism
o The religion Islamic is seen to be aggressive one.
o Islamic culture is seen differently among others in the world.
Drivers of Hatred & Prejudice against Muslims
o Increasing Muslim Population
o The Muslim women's dress code
o The sayings and teachings of Islam
o Lack of support from other Islam Countries.
Remedies to the Causes of Islamophobia
In order to stop/end Islamophobia in the world, the below must be taken
into consideration.
Increase in population of Muslim: Muslims population must continue to increase until they become the majority in the world. Looking at the rate at
which Islam is growing at the fastest rate it is possible and that is what the
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western world is foreseeing.
Islam becoming the dominant religion soon: If the population increase for
sure Islam becomes the dominating religion and the voices of the Muslim
men and Women would be heard. The cry and fear of the women would be
dealt with. Also Muslim men, women, and children would be free from molestation and attacks. When Islam becomes the dominant religion, the world
would be peaceful without harm.
The teaching/preaching of Islam: Islam is preaching peace and love for one
another. The world itself is anti-peace with each other. The Noble Quran &
hadiths all preaching peace among all and love for one another and hatred
for none. No discrimination and hate crimes among one another. It is what
the west is against. When all Muslims practice peace and love for fellow Muslims, the hatred worldwide & discriminations of the Muslims would be
stopped.
Call to prayer (adhan)/prayers (salat): Non-Muslim and unbelievers of Islam
are of the view that the Islamic call to prayers which is referred to as "azan"
is a nothing but noise making. They mentioned time without a name that,
Muslim should prayer without the call to prayers. For example, recently in
Ghana, a member of parliament and a minister made mentioned in the country that, Muslim make noise by waking the neighbors' up every day and this
is regarded as nuisances. He further proposes that Muslims in Ghana should
use text messages by sending to their members to come for prayers. He is a
Christian, but forgot Christians play music, dance and sing every day in
churches and that is noisier than even the "azan". Though Muslims are less
in the country, yet still the Muslims were able to fight for their rights.
The conversion rate to Islam: The more people converted to Islam, the more
the increase in the Muslim population. This will give Muslims strength and
support with time. The strength of the Muslim ummah would be towards
helping build strong Muslim forces & youth, and fight for Muslim brothers
and sisters in pain and harassment and against all sought of hate crimes and
discrimination in the world.
Islam considered to be Inferior: Yes, it is true that Islam is seen as inferior in
the world due to the population and how Muslims comport themselves.
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Muslims are divided and do not like one another. For instance, the Saudi
Muslims are not in compromise with Yemen Muslims and the Dubai Muslims
cannot also comprise with the Iraq Muslims. This is what is making the west
not recognize Islam because the religion and the believers are divided. The
time to stop this inferiority to Islam is now and all Muslims must agree to
this and work for hand in hand.
Islam is seen as supportive of terrorism: Terrorist attack Islam every now and
then and Islam is referred to as terrorism. This is due to the low voices of
Muslim and the population currently. If another individual committed a
crime the person is treated in person and not tagged to his religion. But if a
Muslim committed a crime is everywhere in the media and the case is treated
as the Islamic religion and not the person involved. This is serious hatred for
Islam and Muslims as a whole. This must be addressed by the Muslim leaders quickly.
Islamic culture is seen differently: The Muslims life differs from other cultures. Most of the cultures in the world look similar but Islam has a unique
and proper way of doing things. The life of the Muslim is guided by the
Quran and the Hadiths. Unlike other cultures.
The Muslim women's dress code: The way a Muslim should dress is specified
in the Quran. Muslim women must dress in a certain way according to the
teachings of the Holy Quran. In Islam, Muslims believe that women wearing
hijab are their religious rights and obligations. The verses in the Qur'an that
explains this further are Suratul al-Noor, verse 31 and Suratul al-Ahzab, verse
59. The first surah entreats women to conceal their bosoms and adornments
while the second surah to the wives and daughters of the Prophet Muhammad and to the wives of his followers; they are to wear long garments while
in public to be recognized and to avoid molestation. The third verse of hijab
in the Qur'an is Surah al Ahzab, verse 53. So, therefore, no western culture
should influence the Women who believe in this and are practicing it. It is
their right and the right of every woman must be protected.
No Support from other Islamic Countries: Islamic countries are many and
most of these countries are rich. If the richer countries will support the poor
or weaker ones, Muslims and Islam will be strong and stronger and no forces
against them will succeed. For example, Saudi Arabia, Dubai, Oman, Turkey,
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should unite as one and build a strong integration to help protect other sister
countries, the world is afraid of Islam and Muslims and not the negative utterances, prejudices, hate and attacks.
How to Fight Islamophobia in the World
o Muslims across the world becoming as one people (togetherness)
o Supporting each other (country to country). A well to do country
should support the poor Islamic countries and poor Muslims.
o Avoiding racist among Islamic countries and Muslims. There
should be no discrimination based on ethnicity, color, race, etc.
o A Muslim seeing a Muslim as a brother (love and affection) for
Islam sake.
o Muslims loving their own culture. Islamic religious culture is
beautiful and all Muslims must learn to love it and appreciating one another
no matter the difference.
o Muslims speaking the truth. Truth must be said no matter what is
the judgment.
o Anti-hypocrisy among Muslims. Muslims are their own enemies.
If Muslims can stop the hypocrisy and focus on development and support,
the better for the religion and the believers.
o Killing one another. The act of killing oneself by a fellow Muslim
must be stopped. For example, leaders killing subordinates, chief killing innocent souls all in the name of Sharia but not following exactly what the
Sharia law says is one of the biggest sin and mistakes Muslims are committing. There should be a stop to these acts.
Significance of the Study
The general understanding of the aims and purpose of Islamophobia is
known
Policymakers can find possible solutions to ending Islamophobia from this
study
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Researchers Comments
The world especially the western have a negative perception and prejudices
about Islam and see Islam as a religion that is made up of the following characteristics:
o The Islamic religion is a religion of terror and that Muslims especially men are terrorists.
o The Muslim believers in Islamic dress (hijab/Niqab) and who are
through believers are attacked and molested.
o Both the national and international media misrepresents Muslims
and the Islamic religion. There are lots of wrong and falsehood information
about Islam, Muslim and their practices across the world.
o There are legal implications and consequences of being a Muslim
male with bears across the world, especially in the west.
o Majority of the people in the world are ignorant about what Islam
is and the teachings of Islam and so they come up with their own fake thinking and perceptions.
Summary
Yes, off course Islamophobia is on the increase in the world. There are some
many causes and drivers of Islamophobia as indicated above. Muslims must
unite and put a stop to this because lot of women and children in some of
this high Islamophobic country like Palestine, Yemen, Afghanistan, Somalia,
Burma, and Iraq are suffering and is the Muslims that can come to their aid.
Due to harassment and discrimination worldwide, some Muslim women are
likely to change their culture and follow the western world culture. Apparently, some Muslim women are again likely to change their way of dressing
to become anti-hijab due to the western attacks and utterance to fit western
society. They may change their habits, activities, and appearances, way of
life, thinking about what is deemed or they think is socially acceptable. In
that regard, religious freedom and worship may be compromised or lost
completely. Religious discrimination worldwide as indicated above can be
categorized to include: The increasing number of anti-Muslim hate crimes,

380

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -2- Din-Tarih-Sosyoloji

more particularly against women in headscarves.
Religious discrimination by employers at work places and in colleges. This
discrimination in most cases is more pronounced against Muslim women in
hijab. Rejection of proposal towards mosque building and opposition to
mosque construction projects. Hate speeches by leaders and followers about
Islam and Muslims in the media worldwide and affiliating Islamic religion
with terrorism. In the USA, UK, Germany, France and other countries, for instance, anti-Muslim hate crimes are disproportionately impacted on Muslim
women in hijab. Again, it is also true of employment discrimination and general discrimination and hatred among Muslims with the Muslim women, in
particular, experiencing barriers to securing a good job which in effect makes
most of them economically disadvantaged people and other vulnerable in
the western society. These realities of Islamophobia was indicated in this
study and other researches were, we observed a real gap between legal protections in theories against what is exactly been practiced. The Muslim minority groups go through a lot in their communities as in practice.
Theoretically, each of the Islamophobic countries has enacted laws and principles that protect the rights and freedom of religion. But in practices, however, it is not the case. Competing interests of some countries most of the
times supersede these laws. Several countries have imposed legal restrictions
on the religious dress and rights of individuals over the past decades, some
of the laws specifically targeting the Muslim women's hijab and niqab. Yet
still majority of the women are facing discrimination in schools, workplace,
and at the public. There are also national and international authorities to
sanction acts of terror that involves attacks and violent extremists but does
not favor Muslim men, women and the Islamic religion.
Conclusion
This article provides ways and means of moving from Islamophobia to Islamophilia by trying to remove misconception and bad beliefs concerning
Islam. The racism, terrorism, and stereotypes affiliated to Islamic religion are
fabricated and must be dealt with. The tagged of Muslims with terrorism
renders them to a serious threat. The challenges Muslims are facing must be
turned into opportunities so as to help the coming generations and protect
them from those sorrows. The article was also engaged in the analysis of var-
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ious religious freedom challenges facing the Muslim across the world with
some cases from the U.K, U.S.A, and Germany etc.Despite the laws in the
countries to protect the rights and freedom of the various religions, these
measures are not in favour of Islam and Muslims. The Muslims are disappointed in almost all the above countries. The anti-Muslim discrimination
and hatred are on the increase. Discrimination at the workplace, discrimination at jobs selection, unfear treatment of the employed, attacking mosques
and Muslim women in hijab, men in Islamic dresses, rejections of mosques
construction projects and terminating proposals to construct new mosques.
A number of reasons accounted for Islamophobia in the world including an
increase in immigration of the Muslims to Europe as a refugee. The west is
afraid of insecurity and an increase in unemployment among their citizenry.
Muslims continue to suffer abuses, hatred, and attacks worldwide in the
name and interest of ensuring so-called national and global security while
the interest of the Muslims is not important and seen as a secondary issue.
The apparent hatred of Muslims and the religion keeps growing.
Recommendation
The article offer better ways of dealing with racism, hate speeches, anti-Islam
campaign, discrimination and killing of Muslims. Again, it makes a good
contribution towards understanding how Muslims can help non-Muslims to
stop the prejudice, fear of the Muslims and change their stereotype and appreciation of Islam and Muslims. Finally, it will help build a positive relationship, mutual respect, and cooperation between different religious groups
internationally.
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Hall'un Geniş ve Dar Bağlamlı Kültür Yaklaşımı Çerçevesinde
Rus ve Türk Kültürünün Karşılaştırılması
Linar Khaziev
Özet: Küreselleşme süreci hayatımızın her alanında etkisini gösteriyor, ülkeler arasındaki sınırları
daha da bulanıklaştırıyor. Ekonomik açıdan bu durum kişiler arası iletişimin gelişmesine ve farklı
kültürlerden temsilcilerin yer aldığı uluslararası şirketlerin sayısındaki büyümeye katkıda bulunur. Bu tür organizasyonlarda daha etkili iletişim için yöneticilerin, kendilerine emanet edilen
kişilerin ulusal kültürünün özgünlüğünü daha iyi anlamaları gerekir.
1980'lerde ortaya çıkan kültürlerarası iletişim çalışmalarına yönelik işlevsel yaklaşıma göre
kişilerin davranışları ve iletişim kurma biçimleri o kişinin ait olduğu kültür tarafından belirlenir
ve dolayısıyla herhangi bir kültürün taşıyıcısının eylemlerini tahmin edebiliriz.
Kültürlerarası etkileşimdeki kültürel farklılıkların karşılaştırılması, bize iletişimin başarılı veya
başarısız olduğuna dair bilgi verir. Bu makalede Rus ve Türk kültürünün özelliklerinin analizi, E.
Hall'un "Geniş ve Dar Bağlamlı Kültürler" teorisi çerçevesinde sunulmuştur. Bizce Rusların ve
Türklerin Hall tarafından ifade edilen beyanları kabul edip etmemelerine göre anket sonuçları,
Hall'un teorisinin gerçekliğe olan yakınlık derecesini anlamamıza olanak sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hall, Geniş Ve Dar Bağlamlı Kültürler, Kültürlerarası İletişim, Rus Kültürü,
Türk Kültürü

Giriş
Ülkeler arasındaki ekonomik etkileşimlerin artması sırasında, her gün yabancı
işçileri çeken yeni uluslararası şirketler açılmaktadır. Bu tür organizasyonlarda
çalışmanın etkinliği, bir PR çalışanı ile çok uluslu bir takımın temsilcileri
arasındaki iletişimin etki derecesine doğrudan bağlı olacaktır. İsveçli araştırmacı K. Jonsson’a göre genellikle uluslararası bir şirkette taraflar uyumlu çıkarlar ve işbirliği içerisindeyken ulusal farklılıklar pek göze batmaz, ancak en kısa
sürede çatışmalar ortaya çıktıkça, bunlar önemli bir rol oynamaya başlar.
Şirket yönetimi, çalışanları ve tüketicileri (kamusal) arasındaki iletişimsel
yönetimin olduğu ve kurum içi PR ile ilgilenen Halkla İlişkiler Uzmanı,
meslektaşlarının ulusal karakteristiklerini ve alışkanlıklarını bilerek, herhangi
bir şirketin başarısı olan pozitif iç psikolojik iklimin oluşmasına hızlı ve etkin
bir şekilde katkıda bulunabilir.
Farklı kültürlerden insanların etkileşimi günümüz dünyasının doğal bir
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parçası halini almış ve bu durum özellikle iş dünyasında kendini daha belirgin
bir şekilde göstermiştir (Harris, 2006).
Farklı ülkelerden firma temsilcileri arasındaki görüşmelerin yürütülmesinde,
her iki taraftaki iş iletişiminin ulusal özellikleri dikkate alınarak belirleyici bir
önem taşımaktadır.
Kültür, bireylerin dışında ortak bir yaşam tarzını belirleyen önemli bir faktördür. Bu noktada, aileye bakış, cinsiyete ilişkin değer yargıları, doğumdan
ölüme kadar pek çok olay karşısında tavır alışlar, kutlamalar, yeme ve içme,
giyim kuşam biçimleri vb. özel ve kamusal yaşama ilişkin tavır ve davranışlar
kültür tarafından belirlenmekte ve farklı insan topluluklarında farklı biçimlerde ortaya çıkmaktadır (Ballı, 2001, s.191).
Kültürün temelini oluşturan en önemli unsur, tarihsel olarak üretilmiş ve
seçilmiş geleneksel fikirler ve buna bağlı değerleri bünyesinde barındırmasıdır.
Kültürel sistemler, biryandan insanların yaptıkları eylemlerin sonuçlarıyla ilgilenirken, bir yandan da başka eylemlerin şartlandırılmış unsurlarıyla ilgilenebilir. Bir başka tanımda kültür; öğrenilen davranışlardan oluşan, belli
bir toplumun üyeleri tarafından paylaşılan ve iletilen davranışların
sonuçlarıdır. Bu tanımda kültürün öğrenilen davranışlardan oluştuğu, belli bir
toplumun üyesi olan bireyler tarafından paylaşıldığı ve tarih içinde bir nesilden diğerine aktarıldığı, kültürel sitemi oluşturan öğelerin değerler, bilgiler
ve fikirler bütününden meydana geldiği vurgulanmaktadır (Elden ve Ulukök,
2007: 257).
Kültüre yönelik bir araştırmanın temel güdüsü, farklı kültürler arasındaki ilişkileri anlamaya çalışmaktır. Dolayısıyla kültürel teoriler, kültürler arasındaki
benzerlikleri ve farklıkları belirlemeyi ve onları sınıflandırmayı hedefler
(Guirdham, 2005: 49). Genel olarak antropologlar, kültürü, bireyin mensup
olduğu gruptakilerle anlaşabilmek için kullandığı anlama, bilme ve ayırt etme
şeklinde anlatır. Bazıları, kültürün her şeyden önce kolektif ve sosyal bir olgu
olduğunu düşünmektedirler. Buna göre birey, ele alınan kültürün bir
ürünüdür (Bloch, 2009: 75-76). Aynı şekilde Becker (1996: 16)'a göre de bireyler,
diğer sosyal sermayelerine göre, kültürleri üzerinde çok daha az kontrole
sahiptirler. Etnik kökenlerini, ırkını veya aile geçmişini değiştiremezler, ülke
ve dinlerini ise değiştirmeleri oldukça zordur.
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Bu yüzden de kültür, bireylere yaşamları boyunca "verilmiş" bir gösterge
olarak ortaya çıkar. Kültürel farklılıklar, kültürdeki farklı semboller, kahramanlar, ritüeller ve değerlerden kaynaklanır. Değerler, insan yaşamının erken
dönemlerinde elde edilir ve belirli bir durumu diğerlerine tercih etme eğilimini
ifade eder. İnsan psikolojisi, gelişim dönemi boyunca çevresinden hızlı ve bilinçsiz olarak gerekli bilgiyi içselleştirir. Bunlar, -dil gibi- sembolleri, aile gibikahramanları, -tuvalet eğitimi gibi- ritüelleri ve en önemlisi değer yargılarını
içerir.
Bu dönem sonunda insan, farklı ve bilinçli bir öğrenme yoluna geçmiş olur
(Hofstede vd., 2010: 9-10). Bu bağlamda, Hofstede'nin 1980 tarihli Culture's
Consequences adlı kitabı önemlidir. Kitabın temel yeniliği, ulusal kültürleri
bir takım boyutlara göre sınıflandırmasıdır (Hofstede vd., 2010: 40). Hofstede
çalışmalarını 1960’lı ve 70’li yıllarda IBM firmasının dünyanın farklı noktalarındaki çalışanları üzerinde yaptığı anketlerle şekillendirmiştir. Teori ilk ortaya atıldığı zaman 4 farklı boyut (Güce uzaklık endeksi, Bireysellik,
Belirsizliği göz ardı etme endeksi, Erkeklik gibi) içermekte olup boyutlar
genelde iki ters kavramdan hangisine yakın olunduğu ile ölçülmektedir.
Hall (1976)'ın92 teorisi, kişilerarası iletişim ile kişisel alan ve zaman boyutundaki kültürel farklılıklara odaklanmaktadır. İlk boyut, bağlamdır ve Hall, bunu
düşük-bağlamlı ve yüksek-bağlamlı (ya da dar ve geniş bağlamlı) kültürler
olmak üzere ikiye ayırır. İkinci boyut ise, kişinin rahat hissedebildiği kişisel
alan boyutunu ifade eder. Bazı ülkelerde (Finlandiya gibi), insanlar birbiriyle
konuşurken aralarında çok daha fazla mesafe bırakırken, diğer bazı ülkelerde
ise (Suudi Arabistan gibi) insanlar, konuşurken birbirilerine çok daha fazla
dokunmaya veya yakın durmaya eğilimlidir (Stoll, 2010: 11-12). Son boyut ise,
zamanın kullanılma şekli üzerinedir. Hall, mono-kronik ve poli-kronik kültürler arasında bir ayrıma gider. Bu çalışma Hall’un geniş ve dar bağlamlı kültür
yaklaşımı çerçevesinde Rus ve Türk kültürünün karşılaştırmaya odaklanmıştır.
Hall’un Geniş ve Dar Bağlamlı Kültür Yaklaşımı
1950'lerde, E. Hall ilk olarak ABD Dışişleri Bakanlığı için Amerikalı diplomatları ve işadamlarını diğer ülkelere uyarlamak için geliştirdiği bir pro92

Edward Twitchell Hall (1914-2009) - Kültürlerarası yönetim konularında Amerikalı antropolog ve araştırmacı, farklı kültürlerin temsilcileri arasındaki
iletişim pratiğinin çeşitli popüler kitaplarının yazarı. 1950’lerde. Yurtdışında çalışan ABD memurlarına kültürlerarası iletişimi öğrettiği Yabancı Hizmet
Enstitüsünde (FSI) çalıştı. Bilimsel yönelimin "Kültürlerarası İletişim" in temellerini attığı E. Hall olduğuna inanılmaktadır.
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gramın bir parçası olarak kültürlerarası iletişim kavramını tanıttı. 1954'te E.
Hall ve D. trager'ın iletişim olarak Kültür adlı kitabı yayınlandı ve kültürlerarası iletişim teriminin ilk olarak yaygın kullanım için önerildiği kitap
yayınlandı (Grushevitskaya, 2003).
E. Hall, deneyimlerine dayanan "Sessiz Dil" kitabında (Afrikalı
Amerikalıların taburunda savaş sırasında çalışan ve daha sonra diplomatları
eğiten) çeşitli kültürlerin sözel olmayan dillerini tanımladı. Bilim adamı,
kültürün özgüllüğünü belirleyen yanı sıra, sosyal toplumları ve ulusları birbirine bağlayan kültür boyutları olarak sunulan kültürlerarası iletişimin
parametreleri hakkında konuşuyor.
E. Hall, çeşitli kültürel grupların özelliklerini karşılaştırarak ve kültürel ve
iletişimsel özelliklerini vurgulayarak bir dizi çalışma gerçekleştirdi. Elde
edilen verilere dayanarak, iletişim sistemlerinin neler olduğunu ve kişilerarası iletişimin başarılı seyrini anlamak için gerekli olan bazı söylenmemiş,
gizli kurallarla dolu olduğu sonucuna varmıştır.
Bilim adamı dikkatini iletişim kalıplarına odakladı ve bağlamlarına göre
genel bir tipoloji geliştirmiş. Bağlam, mesajın doğru "okunması" ve belirli bir
kültürel etkinliğe eşlik etmek için gerekli bilgileri içermektedir. Araştırmacıya göre kültürlerarası iletişimin uygulanmasındaki zorluklar, dil kodu veya
karakter kümesi nedeniyle değil, çeşitli anlamlar içeren bir bağlamda ortaya
çıkmaktadır. Bağlam olmadan, kod, iletilen mesajın sadece bir parçası olduğu
için eksik, kusurlu olur (Hall, 1976).
Hall'un kültürler arasındaki farklılıkları anlayabilmek için önerdiği yollardan biri de o kültürlerin üyelerinin iletişim davranışlarının incelenmesidir.
Kültür iletişime katılan bireylerin neye dikkat edip neyi ihmal edeceklerini
belirler. Kültür ‘perde’ işlevi ile bireyi dış dünyayı kendine göre şekillendirme olanağına kavuşturur ve sinir sistemini aşırı enformasyon yükünden korumuş olur.
İnsanlar algıladıkları enformasyonu öncelik ve önem sırasına göre
sınıflandırırlar. Kurumlar ve organizasyonlarda ise çözüm yolu “high-context’ kuralları uygulamaktır. İnsanlar arasında iletişimin ‘programlanması’
‘bağlamlama süreci’ ile gerçekleşmektedir. Bu süreç ‘high-low-context’ (geniş
ve dar bağlamlı) kavramı ile yakından ilişkilidir ve bireyle dış dünya arasın-
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daki, ‘seçici perde’nin seçicilik derecesine bağlıdır. Dar bağlamdan geniş
bağlama doğru gidildikçe birey daha seçici olur.
Bir mesajın hangi bağlamda gönderildiğine bakılmadan yapılan değerlendirmede, semboller algılandıkları gibi yorumlanır. Algılama konusunda
alıcının kültürüyle ilişkili olarak algılamada seçicilik bazı sembollerin hiç algılanmamasına ya da başka anlamda algılanmasına yol açabilir.
‘Geniş bağlam’lı iletişim (ya da mesaj) ‘enformasyonun çoğunun iletişimin
gerçekleştiği fiziki bağlamda veya alıcıda bulunduğu ve azının kodlanarak
verildiği’ iletişim (ya da mesaj türü) olarak tanımlanmaktadır. ‘Dar bağlam’lı
mesaj bunun tersidir ve enformasyonun çoğu açık olarak gönderilen koda
yüklenmiştir. Hall aynı yaşam deneyimlerine sahip ikizler arasındaki
iletişimde geniş bağlamlı mesajların kullanılmasına karşın, ‘mahkemede
görev yapan avukatlar, yasa önerisi hazırlayan siyasetçiler ya da iş kurallarını belirleyen yöneticiler’in birbirleriyle dar bağlamlı mesajlara iletişim
kurduklarını belirtmektedir.
Doğru “bağlamı okuma”nın önemini göstermek için, E. Hall kitabında şöyle
örnek vermiştir:
“50'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri, yabancı konuşmanın özelliklerini
tanımak için Rusça ve diğer dillerin otomatik makine çevirisinin geliştirilmesine milyonlarca dolar harcadı. Ülkenin en yetenekli dilbilimcilerinin
katılımıyla bile yıllarca süren başarısız girişimlerden sonra, en doğru ve en
hızlı mesajı iletebilen en güvenilir çevirmenin, sadece dili iyi bilen değil, aynı
zamanda konuşmanın konusunu tamamen bilen bir kişi olduğu sonucuna
varılmıştır” (Hall, 1976).
Yüksek ve Düşük Bağlamlı Kültürlerinin Genel Tanımı
Hall’un teorisinde kültürlerarası iletişimi etkileyecek derecede farklı eğilimlerden söz edilmektedir. Birey yoğun bir bilgi ağının kullanımına başvurursa,
yüksek bağlamlı bir kültüre atıfta bulunmaktadır. Bu tür bir kültürde kişilerarası ilişkiler gelenek ve kurallara dayanır. Bu kültürler homojen, kararlı
ve geniş bir gizli bağlama, yani birçok gizli kural ve norma sahiptir. Yüksek
bağlamlı kültürlerde, günlük iletişimde bulunan insanlar büyük miktarda
bilgi kullanmaya başvurmazlar, çünkü çoğunun ne olduğu hakkında fikirleri
vardır.
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Bu nedenle, aralarındaki bilginin aktarılması, kelimelerin yardımıyla gerçekleşmez, çünkü o sözler, yüz ifadeleri ve jestler gibi iletişimin dış unsurlarına
kodlanmaktadır. Yüksek bağlamlı kültürlerde, davranış, tepki, görünüm,
hiyerarşi ve statü, yani dilsel olmayan bağlam tarafından çok şey söylenir
ve tanımlanır. Bu kültürün temsilcileri duygularda daha fazla kısıtlanır,
hoşnutsuzluğun veya nefretin açık bir ifadesi ile karakterize edilmez. “En
zor durumlarda bile, Çinliler ve Japonlar hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar. Bu davranış, tutarlı ve istikrarlı bir kültürel sistemle açıklanmaktadır”
(Hall, 1990).
Hall'a göre düşük bağlam kültürleri, sosyal ortamda daha gevşek bir bağlantı
ağı ve daha az bilgi olan kültürlerdir. Bu tür toplumlarda, bireyler arasındaki
iletişim, bilginin sembolik veya sesli harf kodu biçiminde aktarılması yoluyla
gerçekleştirilmektedir. Söz konusu kültürde, bir konuşmanın bağlamına
değil, kelimelere büyük önem verilir, yani insanlar genellikle iletişimin durumundan anlaşılacağını düşünmeyerek fikirlerini ve arzularını sözlü olarak
ifade ederler. Bu iletişim biçiminde, yazılı veya sözlü dilin yanı sıra konuşmanın ayrıntıları, bilgi alıcısının mesajı doğru bir şekilde almasını ve analiz
etmesini sağlar. İletişime giren insanlar, olan her şey hakkında ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyarlar. Bu tür kültürlerin temsilcileri doğrudan, açık ve öz
olarak konuşma eğilimindedir. Bir konuşmada, tartışılan konu hakkında
dobra dobra konuşmak ve rengini belli etmek gelenekseldir. Düşük bağlamlı
kültürlerde kişilerarası ilişkiler, daha az “yoğun”, geçici ve yüzeyseldir. Bu
tür toplumlarda insanlar kolayca arkadaşlıklara girerler ve aynı kolaylıkla
iletişimlerini kopabilirler. Düşük bağlamlı kültürleri bireycilik tarafından
ayırt edilir. Bu kültürden insanlar, kişisel ilişkilere değil yazılı sözleşmelere
daha çok değer vermektedirler (Hall, 1976).
Kuzey Amerikalılar ile Orta ve Kuzey Avrupalılar iletişimde genellikle dar
bağlamlı mesajlardan yararlandıkları halde; Güney Amerikalılar, Akdenizliler, Uzak ve Orta Doğulular geniş bağlamlı mesajlar kullanma eğilimindedir. ‘Geniş-dar bağlam cetveli’nin bir ucunda Almanların diğer ucunda
ise Japonların bulunduğunu belirtmektedir. Farklı ülkeler arasında «dargeniş bağlam» seviyesi bizim tarafımızdan aşağıda bir şema şeklinde sunulmaktadır.
Geniş bağlamlı mesajlar daha kısa ve konuyla ilgili yeni enformasyonu içere-
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Şekil 1 Farklı ülkeler arasında «dar-geniş bağlam» seviyesi
cek yapıda olduğu halde dar bağlamlı mesajlar yeni enformasyonu alt bilgilerle birlikte taşımaktadır. Geniş bağlamlı bir kültürün üyesine gönderilen
dar bağlamlı bir mesaj gerekenden fazla enformasyon içerdiği için ya tam
olarak algılanmaz ya da önemsiz bulunarak alıcının dikkatini çekmez. Dar
bağlamlı bir kültürün üyesine gönderilen geniş bağlamlı bir mesaj ise, eksik
enformasyon içerdiği için ‘anlaşılmaz’dır. Geniş bağlamlı etkileşimde önceden programlanmış enformasyon hem alıcıda hem de etkileşim ortamında
mevcuttur ve en az enformasyon yüklenmiş mesajlarla iletişim sağlanır.
Geniş bağlamlı iletişim dar bağlamlı iletişime göre daha ekonomik, etkin,
doyum sağlayıcıdır. Geniş bağlamlı iletişim sürece katılanlar arasında ‘birleştirici’, ‘bağlayıcı’ rol oynar, uzun ömürlüdür ve çok yavaş değişir. Dar
bağlamlı iletişimin birleştirme işlevi yoktur ama çabucak ve kolayca değiştirilebilir.
Hall, bireyler arası ilişkilere yönelim açısından kültürler arası farklılaşmayı,
kültürlerin geniş ve dar bağlamlı olma niteliklerine dayanarak yorumlamaktadır. Hall’a göre, geniş bağlamlı kültürlerde bireyler arası ilişkiler, duyguya
dayanan ve ilişki kurulan bireyin kişiliğine yönelik ilişkiler olma eğilimi gösterir. Dar bağlamlı kültürlerde ise bireyler, aralarındaki ilişkinin işlevselliğini
ön plana alır ve her ilişkiyi kendi koşullarında değerlendirirler. Dar bağlamlı
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kültürlerde bireylerarası bağlantılar kırılgandır ve eğer bireyler mevcut ilişkiden hoşnut değilse, kolayca bozulabilir. Ancak, Hall’a göre, geniş
bağlamlı kültürlerde bireyler arasındaki bağlar göreceli olarak çok güçlüdür
ve bu nedenle, bireysel çıkarlar genellikle kişilerarası ilişkilerin sürmesi
uğruna feda edilir (Kartarı, 2006: 124).
Kültürel İletişimde DAR/GENİŞ bağlamların özellikleri
Hall’un teorisi dikkate alarak dar ve geniş bağlamlı kültürlerin iş dünyasında
ortaya çıkan genel kişi özelliklerinin bir tablo olarak göstermektedir (Ramazan, 2006: 19)

Tablo 1 Kültürel İletişimde DAR/GENİŞ bağlamların özellikleri
Tablo 1’de belirtilen özelliklere ilave olarak yüksek bağlam boyutunda sözlü
iletişimin tercih edildiği, tavır/davranışlara vurgu yapıldığı, toplumun istediği yanıtlar verildiği, yazılı kelimelerin yerine çok fazla sözsüz iletişime yer
verilip sözlü anlaşmaların bağlayıcı olduğu belirtilirken, düşük bağlam
boyutunda ise yazılı iletişimin tercih edildiği, içeriğe vurgu yapıldığı, dürüst
yanıtlar verildiği, çok az sözsüz iletişime yer verilip sözlü anlaşmaların
bağlayıcı olmadığı belirtilmektedir (Andreeva, 2011).
Her iki kültür türünü anlamak için bir örnek, düşük ve yüksek bağlamlı
kültürlere ait yöneticilerin çalışmalarının tanımlanmasıdır. Yani, düşük bir
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bağlama sahip bir kültürde, yönetici sırayla ziyaretçileri birer birer alacak.
Onun çalışması sırasında, telefon aramalarına cevap vermeyecek ya da kendini aramayacaktır. Sadece gün içinde gördüğü kişilerden ve çalışma kağıtlarından bilgi alacaktır.
Buna karşılık, yüksek bir bağlamda olan kültürlerde, yöneticiler sürekli
olarak iş günü boyunca girip çıktıklarında iş yerleri yol geçen hanına benzeyecektir. Konuşma sırasında yöneticinin telefon konuşmaları ve her dakika
sorularla dikkati dağılır. Bu durumda, tüm aktörler her şey hakkında bilgilendirilir ve herkes gerekli bilgileri nerede arayacağını bilir.
Yüksek ve düşük bağlamlı ülkelerde ortaklar arasında bilgi aktarım biçimlerinin farklılığı ve uyumsuzluğu nedeniyle, genellikle karşılıklı bir yanlış
anlaşılma vardır. Bir örnek verelim. Doğu iş kültürünün bir temsilcisinin
(Vietnam, Filipinler, Malezya veya Çin) bir Rus ortakla buluştuğunu varsayalım.
Bir Rus iş adamı şöyle diyor: “Tüm malların iki etiketli olmasına ihtiyacım
var - İngilizce ve Rusça”. Doğulu Ortağı yanıtları: "Biliyorsunuz, şimdi Çince
ve İngilizce olarak etiketler hazırlıyoruz." Rus ısrar ediyor: "… Rusça etiketli
ürün olmak zorunda ve teslimat yakın gelecekte olacak." Buna cevaben
Doğulu Ortağı şöyle diyor: "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." Ancak,
aslında, bu cevap şu anlama gelir: "Bunu yapamayız."
Geniş ve Dar Bağlamlı Kültür Yaklaşımı Çerçevesinde Rus ve Türk
Kültürünün Karşılaştırması
Hall’a göre bazı kültürlerde geniş bağlamlı mesajlar gönderme eğilimi ağır
basarken, bazılarında daha çok dar bağlamlı mesajlar kullanılır.
Birçok kaynakta Rus kültürü geniş bağlamlı var sayılır çünkü iletişim
sürecinde bağlamın büyük rolü kolektivizm ile ilişkilendirilir. Fakat tarih
boyunca Rus kültürü Batının ve Doğunun etkisi altında kalmış olduğundan
dar ve geniş bağlamların ortasında yer almaktadır. Ruslar iş dünyasında
doğrudan bilgi iletirken duygusal alanda enformasyonu dolaylı şekilde ve
kodlarla iletirler.
Türk toplumunun daha çok geniş bağlamlı bir iletişimi tercih etme eğiliminde olduğuna ilişkin çalışmalarda çeşitli atıflara rastlamak mümkündür.

392

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -2- Din-Tarih-Sosyoloji

Özellikle Türk toplumunun hiyerarşiye önem veren ve toplulukçu yapısı
yüksek bağlamlı iletişimin zeminini oluşturabilir. Tamamen dar bağlamlı ya
da tamamen geniş bağlamlı kültürden söz etmek olanaksızdır. Hall’un
teorisi, geniş ve dar bağlamlı kültürlerin kriterlerini dikkate alarak (Andreeva, Balobanova, 2011: 49) biz, Türk ve Rus insanlardan ortak bir portre
derlemeye çalıştık. Bu amaçla 53 Türk ve 53 Rus arasında anket düzenlendi.
Her grup kendi kültürü açısından cevaplamıştır. Anketlerde katılımcılar
geniş ve dar kriterler arasında birden beşe kadar puan verdiler. Ortalama
değerler tabloda yansıtılmıştır. Bu kriterler iş dünyası baz alınarak cevaplandırılmıştır.
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Tablo 2 Hall’un geniş ve dar bağlamlı kültürlerin kriterler çerçevesinde Türk ve
Rus insanların ortak portreler
Anket sonuçlarının toplam puanlarına göre Türkler geniş bağlamlı daha çok
gözükmektedirler (34,75 - geniş, 13 - dar). Ruslar, araştırmada birçok
pozisyonda dar bağlamlı olsa bile daha çok geniş bağlamlı gözükmektedirler
(28,25 - geniş, 26,75 - dar)

Gördüğümüz gibi bazen geniş/dar kriter-

lerini katılımcılar kabul etmiyorlar. Bu, herkesin kendi kültürü hakkında kendi
fikirlerinin olmasından kaynaklanmaktadır. Buna ek olarak, küreselleşme,
modern süreçleri iletişim insan davranışlarının ‘evrenselleşmesi’ katkıda bulunur. Araştırmamıza ve anket sonucunun ortalama puanlarına göre herhangi
bir kültürü tamamen dar/geniş çerçevesi içine yerleştirmenin imkansız
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olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu yargıya rağmen kültürel özellikleri araştırmak ve anlamak iş dünyası ve uluslararası ilişkiler için çok önemlidir.
Sonuç
Kültür, toplumdan topluma farklılaşmış ve insanları her boyutta şekillendirmiştir. Kültür ve iletişim birbirinden ayrı düşünülemez. Çünkü
iletişim içerisinde olduğumuz kişiye ilettiğimiz mesaj, bireysel ve toplumsal
bilginin bir sentezidir. Yine kültürle iletişim arasındaki bağ incelendiğinde
kültürün iletişim süreci ile yakından ilişkili olduğu ve hatta iletişimin
kültürler içerisinde doğarak gelişip zaman içinde farklılaşmasından
bahsedilebilir. Çünkü bir kültür etkisinde yaşayan insanlar, birbirlerine benzer biçimde hareket edip benzer iletişim şekillerine sahiptirler.
Hall, kültürleri geniş bağlamlıdan (high context) (ilişki öncelikli), dar
bağlamlıya (low context) (iş öncelikli) doğru sıralamıştır. Hall, araştırmasında geniş bağlamlı kültürde söylenenin ne olduğundan çok nasıl
söylendiğinin önemini ortaya koymuştur. Dar bağlamlı kültürler içinse,
iletişimde çoğu zaman yalnızca sözcüklerin yeterli olduğunu ortaya koymuştur. Bu durumun bilincinde olmayan iki farklı kültürün üyeleri bir araya
geldiği takdirde yanlış anlaşılmalar olması ve hatta bazı sözlerin kaba olarak
algılanma ihtimalinin yüksek olduğu öngörülmüştür.
Düşük bağlamlı ülkelerin temsilcileri veciz sözlü olup düşüncelerini doğrudan ve açık bir şekilde ifade etmektedirler. Onların sözlerinde gizli veya çift
anlamlı cümleler yoktur. Düşük bağlamlı ülkeler arasında Almanya, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık, Hollanda,
İsviçre, Finlandiya, İskandinav ülkeleri ve İsrail bulunmaktadır.
Yüksek bağlamlı ülkelerin temsilcilerinin konuşması daha çok sözlü olup
söyledikleri ifadeler iki anlam taşıyabilmektedir. Cümlenin anlamı, yüz
ifadeleri ve jestlerden güçlü bir şekilde etkilenirken, konuşmacı zaman ve
durumla ilgili söylenenleri yorumlayabilmektedir.
Yüksek bağlamlı ülkeler arasında Doğu ülkeler (Japonya, Kore, Çin, Vietnam,
Tayland gibi) ile Yunanistan, Türkiye, İspanya, İtalya, Brezilya, Hindistan ve
Latin Amerika bulunmaktadır. E. Hall, Rusya'nın aynı tür ülkelere ait
olduğuna inanıyor fakat genel göstergeleri açısından Rusya, düşük bağlamlı
kültürüne Doğu ve Latin Amerika ülkelerinden daha yakındır.
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Analiz edilen kaynakları özetleyerek, yüksek ve düşük bağlamların özelliklerini aşağıdaki gibi ayırt edebiliriz.
Yüksek bağlamlı kültürün temsilcileri:
- Bilgi paylaşmamaya çalışırlar. Örneğin, Sekreter şefin tam olarak yerini
söylemez;
- Hiç kimseye hayır demezler. 'Hayır' demek istiyorlarsa ya sadece gülümseyecekler ya da cevap vermekten kaçınırlar;
- Çok az açıklama yaparlar, iletişimde daha az yazılı (resmi) bilgiyi kullanırlar;
- Grup içinde uzun süreli dostça ve güvene dayalı ilişkiler kurarlar. Profesyonel ve kişisel yaşam sıklıkla birbiriyle iç içe geçer.
- İnsanlarla iletişim kurduğunda bir sınır hissederler. Açıkça kimin ‘yabancı’
kimin ‘bizden’ olduğunu çok iyi anlarlar.
- Konuşmalarda güzel adlandırma sık kullanılır ve diplomatik konuşma
yeteneği akıcıdır.
- Şirket içi kararlar genellikle iktidarla donatılan merkezi bir kişi etrafında
şekillenir.
Düşük bağlamlı kültürün temsilcileri:
- Kötüye kötü derler (Kral çıplak diyebilmektedirler, dobradırlar);
- Her zaman erişilebilir, sansürsüz bilgi kaynakları var. Bu yüzden ülkenin
gerçek durumu hakkında kolayca bilgi edinebilirler;
- Mesai saatlerine uyum vardır, mola süreleri uzatmaktan kaçınırlar;
- Kurallara göre yönlendirilirler, görgü kurallarına uyarlar;
- Onlara göre bilginin çoğu resmi, erişilebilirdir;
- Zaman ve mekana göre nasıl davranacaklarını bilirler;
- Çok sayıda kısa süreli tanıdıkları var;
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- Bilgilerini başkalarıyla isteyerek paylaşırlar;
- Görev tarafından açıkça yönlendirilir, kararlar ve eylemler ne yapılması
gerektiğine odaklanırlar. İşteki görev ve sorumlulukların bölünmesine büyük
önem verirler.
Kültürlerimizin özellik araştırmaları, daha detaylı olarak Hall, Hofstede,
Schwartz ve arkadaşlarının modelleri kullanılarak ele alınırsa (anket, gözlem,
mülakat, vb yoluyla) Rus-Türk ilişkilerinde daha iyi bir gelecek inşa etmek
için yardımcı olacaktır.
Bizim görüşümüze göre, küreselleşmenin geri dönülemez süreçlerinin,
ülkelerin ulusal niteliklerinin ortalamasını artırmaya katkıda bulunduğuna
dikkat çekmek önemlidir. Bu nedenle, Hall'un geniş ve dar bağlamlı kültür
yaklaşımı çerçevesinde bir toplumun ulusal özellikleri incelendiğinde, her
bir kültürün "küreselleşme derecesi" dikkate alınmalıdır. Makaledeki
sonuçlar, Türk ve Rus kültür özellikleri ve ülkelerimiz arasındaki iletişim
konusunda ilerideki araştırmalar için iyi bir temel olarak düşünülmektedir.
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Osmanlı Topraklarından Bahseden İlk Vietnam Kaynağı: Tây hành nhật ký
Vi An Lu
Özet: Vietnam ve Türkiye arasındaki coğrafi uzaklıktan dolayı tarih boyunca iki milletin münasebetleri hakkında bilgiler çok kısıtlıdır. Günümüze kadar ulaşan bilgilere göre 西行日記
“Tây hành nhật ký” veya “Nhật ký đi Tây” [Batı Seyahatları Hatıra Defteri] isimli seyahatnâme,
Vietnamlıların Osmanlı topraklarından bahsettiği bilinen en eski eserdir. Bu seyahatnâme, 18631864 yılları arasında Fransa ve İspanya’ya tayin edilen Nguyễn Hanedanı’nın diplomatik
görevlilerinden biri olan müştesar Phạm Phú Thứ (1821-1882) tarafından Hán Nôm dilinde
[Sino-Vietnamca] kaleme alınmıştır. Tây hành nhật ký’de Vietnamlı temsilciler kurulunun
Fransa’ya seyahatı boyunca karşılaştıkları tüm olaylar ve yer adlarından söz edilmiştir. Özellikle,
Vietnamlı temsilciler kurulu gidiş yolunda Aden (bugünkü Yemen’e ait), Süveyş, Kahire ve İskenderiye (bugünkü Mısır’a ait şehirler) gibi o dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nun hakim olduğu
topraklarından geçtiler. Bu seyahatnâmeye göre Vietnamlı temsilciler kurulu, 8 Ağustos 1863
tarihinde Aden’e, 17 Ağustos’ta Süveyş’e, 19 Ağustos’ta Kahire’ye ve 27 Ağustos’ta ise İskenderiye’ye ulaştılar. 2 Eylül’de Fransa’ya yolculuk etmeye devam edinceye kadar Vietnamlı
temsilciler kurulu yaklaşık 26 gün Osmanlı topraklarında durdular. Kurul üyeleri, burada bulundukları süre içinde Osmanlı’ya bağlı Mısır’ın valisi Hidiv huzuruna çıktı. Bununla birlikte, Tây
hành nhật ký’de Aden, Süveyş, Kahire ve İskenderiye’nin coğrafi özellikleri, toplumsal yaşamın
yanı sıra bu bölgelerin tarihi ve gelenekleri gibi ilginç bilgiler tasvir edilmiştir. Bundan başka,
Vietnamlı temsilciler kurulunun İstanbul’a geçmemesine rağmen seyahatnâmede 須油姑 “Tu
Du Cô” veya 須 油 箕 “Tu Du Ky” kelimeleri sık sık tekrarlanarak Türkiye ve Türklerden
bahsedilmiştir. Bu çalışma kapsamında ilk olarak “Tây hành nhật ký”’in müellifi olan Phạm Phú
Thứ’nun kimliğinin yanı sıra eserin telif sebebi, telif tarihi, eserin nüshalarının fiziksel özelliği
ve farklı çevirileri hakkında bir değerlendirme yapılmıştır. Ardından, “Tây hành nhật ký”’de Osmanlı topraklarından bahseden kısım tercüme edilmiştir. Çalışmanın amacı Osmanlı-Vietnam ilişkilerinin araştırılmasında temel kaynak niteliği taşıyan bu eseri incelemek ve önemini
vurgulamaktır.
Anahtar Kelimeler:
Osmanlı-Vietnam İlişkileri

Giriş
Vietnamcada Türkiye kelimesi “Thổ Nhĩ Kỳ” denilmektedir. Kelime menşei
Çincede telaffuz edilen 土耳其 “Tuerqi” manasına gelmektedir. Coğrafi uzaklıktan dolayı tarih boyunca iki milletin münasebetleri ile ilgili kaynaklar
çok kısıtlıdır. Buna rağmen Vietnam-Türkiye ilişkileri tarihi araştırmak için
mevcut kaynaklar bulunmaktadır. Tây hành nhật ký, bu kaynaklardan
biridir. Günümüze kadar ulaşan bilgilere göre 西行日記 “Tây hành nhật ký”
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veya “Nhật ký đi Tây” [Batı Seyahatları Hatıra Defteri] adlı seyahatnâme Osmanlı topraklarından bahseden en eski Vietnam kaynağıdır. Bu seyahatnâme
1863-1864 yılları arasında Fransa ve İspanya’ya gönderilen Nguyễn
Hanedanı’nın müsteşarı Phạm Phú Thứ tarafından Hán Nôm dili [Sino Vietnamca] olarak kaleme alınmıştır.
Trúc Đường ve Giá Viên gibi lakaplar ile bilinen Phạm Phú Thứ (1820-1882),
Quảng Nam eyaletinde doğdu. Quý Mão yılı (1843), Thiệu Trị’nin (18411847) saltanat döneminin üçüncü senesinde 24 yaşındayken Phạm Phú Thứ,
Nguyễn Hükümeti tarafından düzenlenen bir imparatorluk sınavı başarıyla
jinshi [Konfüçyüs doktoru] unvanı aldı. Bundan sonra Phạm Phú Thứ,
Nguyễn Hükümeti’nde bir devlet memuru olarak birçok önemli görev yaptı.
Aynı zamanda, Phạm Phú Thứ da bir ıslahatçı ve kabiliyetli bir şair olarak
bilinmiştir. Onun eserleri hakkında, “Tây hành nhật ký” yanında, 蔗園全集
“Giá Viên toàn tập” [Giá Viên’in Tam Derlemeleri], 西浮詩草 “Tây phù thi
thảo” [Batı Seyahatına Dair Şiirlerin Tasarı] ve 竹堂詩文集 “Trúc Đường thi
văn tập” [Trúc Đường’in Şiirleri] gibi başka eserler de bulunmaktadır (Trần,
1990) (Nguyễn, 2011).
1858 yılında Fransız-İspanyol koalisyonları Vietnam’ı işgal ederek 1862
yılında Vietnam’ın güney bölgesindeki Gia Định [Saygon] başta olmak üzere
Biên Hòa, Định Tường 3 eyaletini ele geçirdiler. Nitekim, Haziran 1862’de
Saygon’da Nguyễn Hanedanı ve Fransız-İspanyol ittifağı arasında bir barış
antlaşması imzalanmıştır. Fakat akabinde ele geçirilen 3 eyaleti geri almak
için Nguyễn Hanedanı, 63 kişiden oluşan bir temsilciler kurulu Fransa ve İspanya’ya göndermiştir (Trương, 1967). Phạm Phú Thứ bu temsilciler kurulundan bir üye idi. Nguyễn Hanedanı’nın temsilciler kurulu 4 Temmuz 1863
tarihinde Européen gemisine binip Vietnam’ın güney bölgesinde bulunan
Saygon limanından ayrıldılar. 8 Ağustos tarihinde Aden’e, sonra 17 Ağustos’ta ise Süveyş Limanı’na ulaştılar. Bundan trene binip Kahire’ye ve İskenderiye’ye gittiler. Eylül başında kadar buralarda kaldılar, ardından
Labrador gemisine binip Fransa’daki Toulon yönüne doğru hareket ettiler
(Delvaux, 1926). 13 Eylül’de Paris’e ulaşıp 5 Kasım’da Fransız İmparatoru
III. Napoleon huzuruna çıktılar. Ayrıca, 10-22 Kasım tarihleri arasında İs-
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1802-1945 yılları arasında saltanat süren Nguyễn Hanedanı, Vietnam’ın en son hanedanı idi.
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panya’da kaldılar ve 18 Kasım’da Madrid’da İspanyol Kraliçesi II. Isabella
da huzuruna çıktılar. 22 Kasım 1863 tarihinde İspanya’dan ayrılıp, nihayet 18
Mart 1864 tarihinde Vietnam’a geri döndüler (Nguyễn, 1974).
Nguyễn Hanedanı’nın temsilciler kurulunun bu seyahatinden söz eden “Tây
hành nhật ký” yani “Nhật ký đi Tây” başlıklı seyahatnâme üç cilt ve bir takdimden oluşmaktadır. Eserin asıl nüshası Vietnam’ın başkenti olan Hanoi’daki Viện
Nghiên cứu Hán Nôm [Sino-Vietnamca Araştırmaları Enstitüsü]’nde 蔗園別錄
“Giá Viên biệt lục” ismiyle kaydedilmektedir. Eserin üç farklı nüshası bulunmaktadır. Birinci nüshası, VHv. 1170 numarada kayıtlı bulunup 292 varak içermektedir.
VHv. 286/1-2 numarada kayıtlı bulunan ikinci nüshası, 188 varak içermektedir.
Üçüncü nüshası ise, VHv. 2232 numarada kayıtlı bulunup 104 varak vardır, ancak
bu nüshasında cilt 3 eksiktir. Mukaddimesine göre Tây hành nhật ký, Tự Đức’un
(1847-1883) saltanat döneminin on yedinci senesi, ikinci ayı ve yirmi dördüncü
gününde [31 Mart 1864 tarihinde] hükümdara takdim edilmiştir (Ngô, 1919)
(Đặng, 1999).
Tây hành nhật ký’nin birinci ve ikinci cildi, ilk defa 1919 ve 1921 yıllarında Ngô
Đình Diệm ve Trần Xuân Toản tarafından Fransızca’ya çevirilip Bulletin des Amis
du Vieux Húe adlı mecmuada yayınlanmıştır (Ngô, 1919) (Trần 1921). İçerisinde
Osmanlı topraklarından bahseden kısım (8 Ağustos-4 Eylül 1863 tarihleri
arasında) sayfa 183-206 sırasında yer almıştır. Bu Fransızca çevirisinden 1998’de
çağdaş Vietnamca’ya tercüme edilmiş ve Osmanlı topraklarından bahseden kısım
sayfa 28-52 arasında yer almıştır. Tây hành nhật ký’nin tümü 1960-1962 yıllarında
Tô Nam Nguyễn Đình Diệm ve Văn Vinh Lê Khải Văn tarafından çağdaş Vietnamcaya tercüme edilmiş olup Văn Đàn dergisinde yayınlanmıştır. Bu çeviri,
2001’de tekrar yayınlanmış olup Osmanlı topraklarından bahseden kısım sayfa
78-118 arasında bulunmuştur.
Tây hành nhật ký’de Vietnamlı temsilciler kurulunun seyahati boyunca tüm olaylar ve yer adlarından söz etmiştir. Vietnamlı temsilciler kurulu gidiş yolunda Aden
(Yemen), Süveyş, Kahire ve İskenderiye (Mısır) gibi o dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nun hakim olduğu topraklarından geçtiler. Bu seyahatnâmeye göre Vietnamlı temsilciler kurulu 8 Ağustos 1863 tarihinde Aden’e, 17 Ağustos’ta Süveyş’e,
19 Ağustos’ta Kahire’ye ve 27 Ağustos’ta ise İskenderiye’ye ulaştılar. 2 Eylül’de
Fransa’ya yolculuk etmeye devam edinceye kadar Vietnamlı temsilciler kurulu
26 gün Osmanlı topraklarında durdular. Heyet üyeleri burada bulundukları
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süresinde Mısır’ın Hidiv’i huzuruna çıktılar. Bundan başka, Tây hành nhật ký’de
Aden, Süveyş, Kahire ve İskenderiye’nin coğrafi özellikleri, toplumsal yaşamları
yanı sıra tarihi ve gelenekleri gibi ilginç bilgilerden de bahsedilmiştir. Vietnamlı
temsilciler kurulunun gidiş yolunda İstanbul’a geçmemesine rağmen seyahatnâmede 須油姑 “Tu Du Cô” veya 須油箕 “Tu Du Ky” kelimeleri sık sık tekrarlanarak Türkiye ve Türklerden bahsedilmiştir . Böylece, Tây hành nhật ký, Osmanlı
topraklarından bahsedilen en eski Vietnam kaynağıdır.
“Tây hành nhật ký”de Osmanlı Topraklarından Bahseden Metnin Çevirisi
Altıncı ayın yirmi dördüncü günü [8 Ağustos 1863 tarihi] saat mão [sabah saat
yedide], gemimiz A-điên [Aden]’e ulaştı ve burada demirledi. Limana girdiğimizde,
gemimiz bayrak çekiyorken bir top atışlarıyla selamlandı. Bu limanda savunma
yapan İngiliz denizcileri gemimizi görünce top ile ateş ederek geminin giriş yapması
için yönettiler. Akabinde, birçok görevli tekneler gemimizin limana girişini rehberlik
ettiler. Tân-Gia-Ba [Singapur]’dan Aden’e, gemimiz 24 gün geçirdi, toplam 16.800 lý
[deniz mili], kötü rüzgâr durumunda günde 400-500 mil gider, aksine günde 600700 mil gidebilirdi. Bu liman, A-rờ-bi [Arabistan]’a ait bir yer (Ayrıca A-ráp olarak
denilen başka isim var, kuzeybatı tarafında Tu-Du-Ky [Türkiye]’ye yakında, Aden’den bir körfeze geçtikten sonra Bì-rờ-xa [Fars] ülkesine ulaşır). Bu çok geniş bir çöl,
yaşayanlar görünmüyor. Kıyısında birçok yüksek dağ, kayalar ve kum tepeleri çevrilidir. Limana girerken, çok yüksek gök dağı görünüyor. İngilizler buraya 20 sene
önce geldi ve Uzakdoğu’ya giden gemi firmaları kömür tedarik etmek için maden
ocağı kurdular. İmtiyaz yoluyla Fransızlar da, kömür tedarik etmek için bir araziye
sahip oldular ve burada bir konsolosluk kurdular.
Limanda genelde on tane gemi görülür. Bazı yerliler teslim olmayı itiraz etti,
onlar bazen İngilizleri öldürüyor. Böylece, İngilizler kale duvarı inşa edip
toplarla yerleştiler ve Aden kalesi olarak adlandırılır. Burası çok sabit bir yer.
Kale içerisinde yüksek olmayan dağlar kesilerek su yolu yapılır, yüksek olan
dağlar yola açmak için tünel kazılır. Tünel bir trượng genişliğinde, iki trượng
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Tu Du Cô kelimesi, İtalyancadan Turco, Tu Du Ky kelimesi ise Fransızcadan Turquie kelimesi manasına gelmektedir.
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Eski Vietnam’da 12 hayvanlı saati kullanıldığı için bir gün 12 saatten ayrılmıştır. Her saat, bir hayvanın ismine göre adlandırılmıştır. Buna göre ilk
olarak saat Tý (Sıçan, saat 23-01 arası) ile başlar, sonra saat Sửu (Sığır, saat 01-03 arası), Dần (Bars, saat 03-05 arası), Mão veya Mẹo (Tavşan veya
Kedi, saat 05-07 arası), Thìn (Ejder, saat 07-09 arası), Tỵ (Yılan, saat 09-11 arası), Ngọ (At, saat 11-13 arası), Mùi (Koyun, saat 13-15 arası), Thân
(Maymun, saat 15-17 arası), Dậu (Tavuk, saat 17-19 arası), Tuất (İt, saat 19-21 arası) ile devam ederler ve sonunda saat Hợi (Domuz, saat 21-23
arası) ile biter. Yılın ayları ise, sıra olarak birincinden on ikinciye kadar sayılmıştır. Buna göre metindeki altıncı ay, yani bahsedilmiş olan yılın altıncı ayı
anlamına gelmiştir
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yüksekliğinde ve onlarca trượng uzunluğundadır. Geniş ve düz yerlerde ev,
pansiyon ve mağazalar yapıyorlar. Yabancı tüccarlar yaklaşık 40.000 kişidir.
İkametgâh olarak burada Avrupalılar, Miến-Điện [Burmalı], Xà-Bà [Malezyalı],
Bì-rờ-xa [Farslar], A-rờ-bi [Araplar] ve Á-Phi-Lợi-Gia [Afrikalılar] görülür,
fakat Çinli tüccarları görülmüyor.
Dağlardan geçen yollar geniş ve düz olduğundan dolayı trafik çok elverişlidir.
Mallar develer ve eşekler tarafından nakledilir. Hava çok merhametsiz, senede
sadece birkaç kez yağmur yağar, iki üç senedir bir sağanak yağmur ortaya
çıkar, ancak sadece birkaç saat sürer. Buradaki halklar yağmur suyu depolamaktadırlar. İngilizler de yüksek dağların yerinde su deposu yaparak su depolamaktadırlar. Su depolarının genişliği 4-5 trượng, derinliği birkaç trượng,
kat kat oyarak dağın altından yukarına kadar yaklaşık yüzlerce trượng. Hepsi
tuğladan yapılmış, mağaralar etrafında ve vadilerde su tutmak için ya doğal
ya da yapay derin kuyular su depolarıyla birleşmiştir. Civarında süs bitkiler
ve uzun ömürlü ağaçlar dikmişler, ağaçlar gölgesinde yürüyenlerin dinlenmesi
için masalar ve banklar koymuşlardır. Yeraltında su boruları sistemi halkın kolayca kullanabileceği için her yere yayılmıştır. İnsanlar sağanak yağmurlar
yağdığında, depolanmış suyun birkaç yıl boyunca kullanılabileceğini söylüyor.
Kuraklık sırasında piyasada deri torbalarda içeren su satarlar, her torbaya iki
Fransız frangı tutar. Limanda halkın kullanması ve demirleyen gemilerin
sağlanması için deniz suyu da makineler tarafından filtre edilir.
Yerli insanların saçı kıvrımlı, teni siyahtır, kolsuz gömlekler giyiyorlar. Onlar
ayrı gruplar halinde yaşıyor ve kendi yöneticileri vardır. Müslümanlar Ma-hômết [Hz. Muhammed]’e ibadet ederken diğerleri yılan tanrısına ibadet ediyorlar. Ülkenin hayvanları: develer, eşekler, Hint öküzleri, geyik ve yabani
atlardır. Onlar yalnızca mısır, tatlı patates ve patates yiyorlar, pirinç ve diğer
tahılları yetiştirmezler. Kıyılarda yaşayanlar balıkçılık veya küçük işletmelerle
yaşıyor, fakat hepsi İngilizlerin kölesidir.
Gemimiz geldiğinde A-ba-đê-ơ [?] adlı Fransız konsolosu gemiyi ziyaret etti
ve akabinde ayrıldı.
Öğleden sonra, tercüman Nguyễn-Văn-Trường hastalık yüzünden aniden
öldü, Bay Lý-a-nhi [Henri Rieunier]’nin Fransız konsolosuna geçici olarak onu
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Trượng, Vietnam’da kullanılan eski bir ölçü birimdir. 1 trượng yaklaşık 3,33 m’e eşittir.
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gömülecek bir toprak parçası için aracı olarak hareket etmesini istedik.
Yirmi beşinci günde [9 Ağustos 1863 tarihi] konsolos gelip Nguyễn-VănTrường’un Aden tepelerinin eteğinde gömülmesi için gemi komutanının bir
tekne hazırlanmasını istedi.
Cenaze töreninden sonra, Ti-lễ [düzenleyici] Nguyễn-Văn-Chất ve NguyễnHoằng konsolosa teşekkür etmek için çay, ipek, kumaşları acilen getirdiler.
Ayrıca, yoldaşımız Nguyễn-Văn-Trường mezarını inşa eden Fransız askerler
ve işçilere de ikramiye parası dağıtıldı.
Saygon yönüne hareket eden bir Fransız gemisiyle görüştük, onlara az önce
geldiğimiz seyahat kayıtları içeren üç zarfı verdik. Bu zarflar Koşinşin’daki
[Kuşensin veya Çoçin Çin, Nam-Kỳ] vekil korgeneral valisi [Lieutenant-Gouverneur de la Cochinchine] Bay Gia’ya gönderilecek ve ayrıca, Tören Bakanlığı
ile Bình-Thuận ve Vĩnh-Long eyaletlerinin yetkililerine devredilecek. Bay Rieunier bir araba bulup bizi Aden kentini ziyaret etmeye davet etti. Öğlenden
sonra kayıt imali tamamlayan ve diğer mallar dolduran gemiye döndük.
Yirmi altıncı günde [10 Ağustos 1863 tarihi], komutan gemiyi rehber olarak iki
Arap kiraladı (her biri Aden’den Süveyş’e yol için 38 đồng alınıyor). Saat mão
sonunda [sabah saat yedi], ışık yandı ve biz batı yönüne doğru yola çıktık.
Güneyimizde Xo-mô-li [Somali] toprağı, kuzeyimizde karışık, kumlu ve uzun
dalgalar çizen Arap sahilidir.
Saat thân gelince [öğleden sonra saat 3-5 arası], soldaki “Kardeş” adlı iki adayı
gördük. Saat dậu [akşam saat 5-7 arası] Xích-Hải [Kızıldeniz] yönüne hareket
ettik. Sağda, Ba-mang-triếp [Bab-el-Mandeb]’in uçurumları, solda A-biết-xi-ni
[Habeş] Krallığı görünür.
İngilizlerin işgal ettiği Phê-liêm [Fransızca çevirisinde Ti-liêm olarak yazılmış]
yani Perim Adası’ndaki kurulan bir deniz fenerinde on muhafızı vardır.
Gemimiz yaklaştığında, Tam-tài [üç renkli] bayrağı çekildi, bu muhabere
göründüğünde İngiliz bayrağı da kaleye çekildi. Bayrağı indirdiğimizde, İngiliz bayrağı da yarıya indirdi ve tekrar yukarı çekildi, bayrağımız aşağı çekilince kadar üç kez yukarı aşağı çekildi. Bu, bir geminin selam vermesinin
alışılmış yoludur.
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Đồng, Vietnam’ın para birimi ismidir.
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Yirmi yedinci günde [11 Ağustos 1863 tarihi], saat sửu’de [sabah saat 1-3 arası],
sol tarafta kalabalık bir ikametgâh sitesi, Arapların yerleşik alanı olan Mô-ca
[Moka]’yı gördük. Burada, insanlar lezzetli ve meşhur kahve satarlar, onun
fiyatı diğer pazarlardan daha makuldür.
Saat mẹo’de [sabah saat 5-7 arası], denizden sol tarafta Lê-biên-kê [?] adaları
(üç ada dahil olmak üzere) gördük, sıcaklık çok yüksektir, karayel olursa
ayarlamak mümkündür.
Saat mùi’da [öğleden sonra saat 1-3 arası], yolun sağ tarafında Rê-ba-đê [?]
adaları (eşit yüzölçümü ile sekiz ada dahil) görünür.
Saat thân’da [öğleden sonra saat 3-5 arası], solumuzda Afrika’ya ait Nụ-bi
[Nubia] Krallığı, bu ülkede Lê-biên-kê [Fransızca çevirisinde Lệ-biên-chi-ra
olarak yazılmış] adaları bulunur.
Yirmi sekizinci günde [12 Ağustos 1863 tarihi], gemimiz tonguz yönüne doğru
hareket ediyor, rüzgar var.
Yirmi dokuzuncu günde [13 Ağustos 1863 tarihi], karayel, yelkenler açılıp
gemimiz hareket etmeye devam ediyor.
Saat ngọ’da [öğle saat 11-13 arası], burada güneşin kuzeye doğru parladığını
fark ediyoruz. Saat dậu’da [akşam saat 5-7 arası], doğu tarafta Xu-bà-gia [?]
dağı, batıda ise Chiết-Đa [Djedda] boğazı görünür (Bu liman Arabistan’da, 10
deniz mili daha ileri gitse Müslüman şehri olan La-Mết [Mekke]’ya ulaşır.
Orada Hz. Muhammed’in mezarı var).
Yedi ayın birinci günü [14 Ağustos 1863 tarihi], saat thìn’de [sabah saat 7-9
arası], Yengeç Dönencesinden [Cancer Dönencesi] geçtik (23o ve 1/2’ye
karşılık gelen kuzey yarımküre ve güney yarımküre var), sıcak hava hafifçe
azalır.
Biz bagajlarını getirip ya resmi ya da özel malları tarttık, dışında ağırlık, nitelik, resmi veya özel mal yazılmıştır. (Trenler yalnızca sınırlı miktarda bagaj
taşıyor, ağırlığa göre vergi koyuyorlar, bu yüzden miktarın bilinmesi gerekir,
resmi veya özel malları ayırt etmek daha kolay olmalı. Bu sırada, yolcular
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Phan-Thanh-Giản (heyet şefi), Phạm-Phú-Thứ (vekil temsilci) ve Ngụy-Khắc-Đản (üçüncü temsilci) dahil olmak üzere Vietnamlı diplomatik
heyetinin en üst yetkileri idi.
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iskeleye çıkmak üzere idiler, dolayısıyla gemimiz böyle hazırlandı).
Saat dậu’de [akşam saat 5-7 arası], Afrika kıtasına ait Y-Điệp [Mısır]’a ulaştık,
batısında Thính-Duyên [?] Adası var.
İkinci günü [15 Ağustos 1863 tarihi], saat dần’da [sabah saat 3-5 arası], doğudaki Đê-đi-rệt [?] Adası’ndan geçtik. Orada Mısırlılar deniz feneri inşa ettiler.
Bugün Fransa Başbakanı’nın şölenidir (Hıristiyanlığın Meryem Ana’nın
bayramıyla aynı gün, Fransa Başbakanı az önce vaftiz edildi ve şöhret
kazandığı için kutladı). Sabahın erken saatlerinde bayrak, direğine çekildi.
Geminin önünde ve arkasında tüm memurlar ve denizciler tören kıyafeti giydiler. Üst katta dolu yemekler, ekmek, şarap ve meyve ile hazırlanmış uzun
bir masa var. Üçümüz ve gemi komutanı, masanın ortasında birkaç Fransız
albay ve yüzbaşının karşısına oturduk. Geminin personeli ve yolcuları
yanına oturdular. Hepimiz 23 kişiyiz, onlar hizmetçilerimizi partiye davet
ettiler.
Saat dậu’da [akşam saat 5-7 arası], “Kardeş” adalarına yaklaştık (Uzaktan
taş zeminine benzer).
Üçüncü gün [16 Ağustos 1863 tarihi], saat sửu’de [sabah saat 1-3 arası], doğu
tarafta A-ca-bà [Akabah] limanını geçtik (Bu liman A-rờ-bi [Arabie, Arabistan] topraklarına aittir. Genişliği 60 deniz mili, uzunluğu 200 deniz milidir,
Du-đề veya Xu-diêu-trì [Judee yani Filistin]’de nehir boyunca uzanır. Bu
toprak, Di-du [Jesus yani İsa]’nın doğum yeri olan Biết-lê-iêm [Bethlehem
yani Beytüllahim] kenti olarak bilinmiştir. Ayrıca, İsa’nın dirilişi yeri olan
Giá-liêm [Jerusalem yani Kudüs] kenti vardır. Bugün Tu-Du-Ky [Türkiye]
topraklarına aittir).
Duy-bàn [Djoubal] limanına girdik, batı tarafta Mısır’la, doğuda Türkiye ile
sınırlanır. Genişliği 60 deniz mili, uzunluğu 120 deniz milidir. Batıda da
Djoubal isimli bir ada var, Mısırlılar orada bir deniz feneri kurdular. Ayrıca
Xi-nay [Sinai] Dağı adında yüksek bir dağ var (Batı kitaplarına göre 3000
sene önce Mô-i-căng [Moses yani Musa] adlı bir Yahudi dağa tırmanmış ve
ilk on Allah’ın emri taştan bulmuş, sadık müritlerini öğretmiş, bugünkü Giatô [Hıristiyanlık]’ın on emir buradan ortaya çıkmıştır).
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Vietnamlı diplomatik heyeti Süveyş’e ulaşınca buradaki kanal henüz tamamlanmamıştır.
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Saat dậu’da [akşam saat 5-7 arası], Mısırlılar tarafından kurulan bir deniz
fenerinin bulunduğu La-bạc-la-na [Le Decalouge] adasını geçtik. Djoubal limanından buraya, her iki tarafında yalın dağlar sürekli olarak gerildi.
Dördüncü gün [17 Ağustos 1863 tarihi], saat sửu’da [sabah saat 1-3 arası],
gemimiz Xu-ết [Suez yani Süveyş] Limanı’na girdi . Aden’den buraya gitmek
için 4641 deniz mili ve 69 trượng ile 7 gün geçirdi. Bu liman Mısır toprağına
ait, güneydoğu Asya’ya, kuzeybatı ise Akdeniz’e sınırlandı. Genişliği onlarca
deniz mili, kum tepeleri ile çevrili, her zaman çeşitli milliyetten gelen onlarca
gemi bulunur. Yerel halk, yolcular ve eşyaları taşımak için küçük tekneler
yaparlar. Ayrıca, benzersiz bir şekle sahip yelkenli tekneler var: keskin burnu,
düz kuyruk, ön yelken yüksek, arka yelken düşük ve öne doğru düşer. Şehirde çok sayıda yerli veya İngilizlerin mağazaları var. Nüfusu yaklaşık 40005000 kişi arasında, ancak temiz suyu sahip olmadığı için halkın çoğu Nhĩ-lô
[Nil] nehrinden su almak zorundalardır (Bu nehir Afrika çölünün büyük
dağlarından başlatır ve kuzeybatı tarafı Mısır boyunca geçip denize akar).
Saat tỵ’de [sabah saat 9-11 arası], Süveyş valisi ve bu şehirdeki Fransız konsolosu olan Bay E-vi-gia [?] bizi ziyaret ettiler (Fransız konsolosu hem Süveyş
hem de Á-lê-xang-rí [Alexandira, İskenderiye]’de bulunur, ancak İskenderiye
Konsolosluğu daha büyüktür). Mısır’daki Hidiv Efendi’nin selamlarını ve
bizi davet etmek istemesini ilettiler (Hidiv, Türkiye’nin atadığı en yüksek
yetkili olan görevdir. Mısır’ın Türkiye’nin bağımlı bir toprağı olması nedeniyle Hidiv tayin edilir). Maalesef, İskenderiye’deki konsolosun gelmesini
beklemeniz gereklidir, o nedenle henüz kabul etmedik (Bay Rieunier’in
haberine göre İskenderiye’deki konsolosa telgraf gönderdi ve konsolosun
bizi ziyaret edeceği söylendi). Nitekim, Süveyş valisi vedalaşıp geri döndü.
Kızıldeniz’den Akdeniz’e gitmek için Mısır’ı geçmelidir. Bu ülkenin uzun
süredir Fransa ile iyi bir ilişkileri kurmuştur. Öğrendiğimiz bilgiye göre,
Fransız konsolosu heyetimizin geçtiği yerler Mısırlılara duyuru yaptı. Mısırlılar araç, konut, gıda ve ulaşım masraflarını kendi ödediler, Fransa’yı asla
geri ödemeye zorlamıyor.
Saat ngọ’da [öğle saat 11-13 arası], eşyaları nakliyeye taşımaya başladılar.
Saat thân’da [öğleden sonra saat 3-5 arası], hükümet yetkilileri bagajlarımızdan önce demiryolu ile aktarma yaptılar. O gün, gemi komutanı ve sekiz
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yardımcısına, denizcilere, aşçılara biraz para, gümüş, çay, ipek ve diğer kumaşları bağışladık.
(Süveyş Limanı’na girince, Bay Rieunier defalarca askerlerimiz ve hizmetçilerimizin banyo yapmasını hatırlattı ve Fransız doktorlarına onların uyuz ve
bitleri tedavi etmek amacıyla ilaç vermelerini söyledi. Dedi ki: karaya
giderken, merak eden pek çok yabancılar var, bu nedenle heyetimiz temiz
olmalıdır. Eşyaları taşıdığımızda, kara yoluna çıkarken Fransız hükümetinin
gerekli tüm işleri halledeceğini, geri dönüş yolculuğumuz için gemide yeterli
eşyaların kaldığı söyledi. Thừa-Thiên’de [Nguyễn Devleti’nin başkenti] satın
aldığımız şeker türlerini gözden geçirirken toplam 59 torba siyah ve sert
şeker var. Bay Rieunier onları görünce bize sordu, biz ona bunun askerlerin
kullandığını şeker olduğu söyledik. Aynı zamanda, Akdeniz’i geçerken kullanmak için 22 vuông pirinç getireceğiz, kalan pirinç ve şeker gemiye bıraktık).
Beşinci gün [18 Ağustos 1863 tarihi], saat thân’da [öğleden sonra 3-5 arası],
Süveyş konsolosu Bay E-vi-gia ve İskenderiye konsolosunun yardımcısı Kharỗi-nễ-y [Fransızca çevirisinde A-lôi-nhi-y olarak yazılmış] küçük gemi ile
gelip bizi iskeleye davet ettiler.
Komutan, askerin güverteye yayılmasını ve beş kez bağırmasını emretti (İmparator çok yaşa! İmparator, Fransa kralının unvanıdır. Yaşa ise, uzun ve
mutlu ömürler demektir. Avrupalı askerleri çok sık kullanırlar).
Ana bayrak direğinde gelen heyetin bayrağı astı (İskeleye ulaştığımızda Bay
Rieunier bize söyledi ki Süveyş’ten Avrupa’ya heyetimiz geçerken yerli
hükümetler top atışıyla bize selamlayacağı için asılacak heyetimizin bayrağı
hazırlanmak gerekir. Ona saltanatımızın milli bayrağını gösterdik. Baktıktan
sonra, Bay Rieunier bu bayrağımız uzaktan Mısır bayrağıyla karıştırılabileceği endişesini dile getirdi. Bayrağa ülkemizin yazısı yazmamızı tavsiye etti.
Tartışma sonrasında, bir kırmızı ipekten yapılan bayrağın her iki tarafına
dört kelime: Đại-Nam elçisi (Đại Nam ülkesinin heyeti) süsledik. Geminin
önünde Mısır bayrağı asıldı (Kırmızı bayrak, ortasında beyaz hilal ve yıldız
var) ).
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Saat dậu’da iskeleye geldik. Şehir valisi, misafirhane kapısında bekliyor,
heyetimizi özellikle karşıladı. Oturmaya davet ettikten sonra şehir valisi
söyledi ki genel törende top atışıyla düzenleyecekti, ancak şu an akşam geldi,
dışarıda karanlık oldu, bu yüzden ertelemelerini isteyip yarın sabaha kadar
törene devam edecekler. Burada oturan Fransız deniz subayı da geldi, ancak
bir süre sonra çıktı.
Altıncı günde [19 Ağustos 1863 tarihi], şehir valisine ve deniz subayına ipek,
çay ve çeşitli kumaşlar bağışladık. Mısır tercümanı, pansiyon yöneticisi ve
hizmetçilerine ise gümüş paralar verdik.
Saat mão’da [sabah saat 5-7 arası], şehir hükümeti bizim için özel bir treni
hazırladılar. Hepimiz misafirhaneden aynı anda beraber ayrıldık, bizle
vedalaşmak için küçük bir konser düzenlediler.
Bay Rieunier ve Kha-rỗi-nễ-y bizi trene götürdüler. Trene bindik. Saat thìn
ve tị arasında [sabah saat 9], 19 pare top atılmıştır. Ateş yaktılar ve tren sürmeye başladı (Lokomotifler Avrupa’daki fabrikalarda üretilir. Önceki bölümde,
yeterli makine ile kömür ve su içeren bir demir kazan, ardından sürücü için
bir koltuk bulunur. Lokomotif 10 ila 60-70 vagon çekebilir, her vagon 4 tekerlekten oluşturulur. Vagonlar, üç sınıftan ayrılır: üçüncü sınıf olan vagonlar
eşyalar taşımak için, sıradan genel müşteriler için ikinci sınıf ve önemli insanlar için birinci sınıf kullanılmaktadır. Bu tren özellikle geniştir, tavandan
duvara ve küçük masalar hep brokadan yapılmıştır, pencerelerin tamı
kristaldir. İçinde koltuk ve masalar bulunur. Bu tren, Hidiv-i Mısır’a aittir.
Rayların genişliği 5 trượng, tüm engelli delikler doldurulur, höyüğün alanı
ise düzleştirilir, bir dağ geçidi varsa insanlar içinden bir tünel açıp nehirlere
rastlarken ya demir ya da taş köprüler inşa ederler. Bundan sonra trenin tekerleklerine uygun raylar yerleştirirler, dar yollar için sadece bir ray, geniş
yollar ise iki veya üç ray ayarlarlar. Her 3-5 mil veya 10 mil fazla, bir istasyon
yerleştirirler. Sinyal vermek için gündüz bayraklar, gece ise ışıklar kullanılır.
Tren istasyonuna yaklaştığında istasyonun görevlisinin yuvarlanmış bir
bayrak tuttuğunu veya kırmızı bir ışık görünce trenin geçebileceği sinyaldir.
Aksine bayrak açılırsa ve yeşil ışık görünürse, başka trenin geldiği ve dur-
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mak gerektiği sinyaldir. Bir tren ayrılmak üzere kalkışın tam tarihi ve saati
kaydedilip muhafızlara telgraf gönderecek, köprü veya tünele yaklaşırken
sinyal vermek için sürücü trenin bacasını sesini çıkar. Trenle gitmek çok
harika, bir saat içinde 200 mil kadar ulaşabilir.
Saat ngọ [öğle arasında], Mısır’ın başkenti olan Kê [Kahire] kentine geldik.
İki saat içinde tren 210 mil uzaklık yolu geçirdi (Yolculuk sırasında, tren
yakıt ve su almak için durduğunda temsilcisi bizi çay içmeye davet ettiler).
Süveyş’ten buraya yol sertleşir, kum tepeleri çok yüksek ve oturanlar çok
azdır. Başkentin yakınına kalabalık köyler, pazarlar ve geniş mahalleler ile
ağaçlı yolları gördük. Mısır’ın temsilcisi, teşrifatçı A-mết [Ahmed] bizi
karşıladı ve Gia-mông-xa-phí-á-la-nê [?] isimli misafirhaneye bizi götürdü.
Öğleden sonra İskenderiye’deki Fransız konsolosu ile birlikte Bay Rieunier,
Mısır Hidivi’ni ziyaret ettiler ve bize Hidiv’in bizi konuk ağırlamaktan çok
mutlu olduğunu bildirdiler.
“Onlara göre Avrupa’ya bizim heyetimizi götüreceği gemi henüz gelmedi,
umarım davetiyeyi kabul ederseniz, kısa sürede ayarladığımız misafirhanede
kalırsınız”.
Bu misafirhane dört katlı, geniş ve yüksektir, duvarlarla çevrilidir, ortasında
bahçe bulunur. Bulunan mobilyalar çok güzel, temiz ve görkemli (Perde,
yastık ve battaniyelerin hepsi brokadan yapılır. Bıçak, çatal, çay demliği ve
kavanozlar…hepsi altın veya gümüşten yapılır. Ayrıca, gümüş yaldız süslenmiş eşyalar ve porselen tabakları yarımcılarımıza donattılar. Hepsi Mısır
hükümetinin ambarına aittir).
Teşrifatçı Ahmed bizimle çok ilgileniyor, sık sık bizi ziyaret ediyor, ilişkimiz
çok iyidir.
Yedinci günde [20 Ağustos 1863 tarihi], konsolos, onun yardımcısı ve Bay
Rieunier ile beraber teşrifatçı Ahmed Efendi bizi arabaya binmeye davet ettiler. Hidiv huzuruna çıkmak üzere tören kıyafeti giydik. Araba Nil nehri
kıyısına sürdü, orada başka bir teşrifatçı bizi bekledi, tekne ile nehrin
karşısına götürdü. Hidiv’in sarayına geldik. Paşa gençtir, yalnızca 32 yaşında
. Onun sarayı nehir arasındaki yer alan adada inşa edilir ve Lê-xi-đê [Gezirah
Sarayı] olarak adlandırılır. Paşa kapın önünde durup bize el salladı, biz de
başımızı eğip selam verdik.
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Oturduğumuz masa uzundur (Paşa ve biz arasında uzaklık sadece bir halı
var. O, doğu yanda altın bir yastıkta oturuyor). Paşa öncelikle durumumuzu
sordu, ardından imparatorumuzun sağlığı hakkında saygıyla sordu. Bay Rieunier tercüme etmek için ayağa kalktı ve majestemizin hala iyi olduğunu
yanıtladık, paşa bizi oturtup çay içmeye davet etti. Birkaç dakika sonra,
başlangıçta yaptığımız gibi başımızı eğip ayrıldık. Paşa ayağa kalktı, daha
önce olduğu gibi bizimle vedalaşıp kapıya götürdü.
Ahmed Efendi bizi Nil nehrinde bulunan başka bir sarayı ziyaret etmeye
davet etti (Bu saray, Hidiv’in eski konağı, nehrin yanında nedeniyle bu isim
koyulmuştur). Öğleden sonra yeni inşa edilen Du-mục-xà [?] kulesini ziyarete gittik (Bu kule de Hidiv’in özel konağı). Muhteşem, uzun ve dengeli
bir yapıdır. İki bina çok görkemli inşa edilmiş, odalar bol yeşim ve nakışla
süslenmiştir. Katta her yatağın 30.000 qian kadar olduğu tahmin edildiği üç
gümüş yatak görünür, üst kısmında süslenmiş Paşa’nın bir altın tacı vardır.
Mısır’ın güneyden kuzeye uzunluğu yaklaşık 1500 mil, doğudan batıya
genişliği 1360 mil, Afrika kıtasında büyük bir ülkedir. 3000-4000 yıl önce bu
ülkede kral tarafından yönetilmiş, daha sonra Tu-Du-Cô (ayrıca Tu-Du-Ky
olarak da denilir) [Türkiye] İmparatorluğu’nun egemeliği altına girdi.
Yakında Fransızlar tarafından işgal edildi. Dört yıl sonra, bugünkü Hidivin
atası olan Mê-hi-mết Á-li [Mehmed Ali], Türkiye’de askeri eğitimine aldı ve
süvari subayı atandı, mücadele ederken Fransızların geri çektiği için
Mehmed Ali bu fırsatı iktidara aldı. Fransızlar artık geri dönmedi, Türkiye’ye
Hidiv unvanı talepte bulundu. O zamandan itibaren Mısır, Türkiye’nin vassal devleti oldu, haraç getirir, şimdiye kadar It-ma-in (Ut-ma-ấn) [İsmail]’in
ilk yılı, 61 sene süresinde dört soy oldu. Ülkede valiler tarafından yönetilen
12 [Fransızca çevirisinde 22] eyalet bulunur. Her yıl Hidiv ziyaret edip inceleniyor. Kê kenti [Kahire], Nil Nehri ile çevrili en kalabalık şehirdir. Nehrin
iki tarafında dört ile beş saray görünür. Diğer şehirlerde halkın ziyaret etmesi
için açık olan sekiz saray var. Kıyısında Mısırlıların mahalleleri ve dükkanları
on mil kadar sürdü (hepsi 4-5 katlı binalar), sokaklarda trafik yoğun, gecelerde şarkı, çığlık, flüt, yüksek sesle ve gürültücü davullarla karışıyor. Fransız,
İngiliz ve İtalyanlar da burada oturup ticaret yapıyorlar.
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Paşa ve yüksek memurları Avrupa tarzı kıyafetleri giyiyorlar. Geleneksel elbise ise, dikişin önünü ve arkasını örten, alt kısmın sadece iki inç altında bulunan uzun kollu bir tuniktir. Pantolon geniş, ipek veya kumaştan yapılır,
diz boyuna kadar çorap içine konan iki tüpe bölünür, kırmızı deri
ayakkabılar giyerler. Kadınlar bluz ve etekler giyerler, boyunlarının arkası
sakal gibi mavi bir şekle hakkedilir, bilekleri kontor takar, tırnakları kırmızı
süslenir ve hep ayakkabı giyerler. Dışarıya çıkarken ayağa sararmış bir
kumaş veya ipekli tunik giyerler, altın, gümüş veya bakırdan yapılan bir
yüzük kadar büyük ve buruna kadar uzanan bir şey alına takarlar…Herkes
yün veya kafide şapkası giyer (Şapka yuvarlak, 3 inç uzunluğunda siyah bir
ipliğe bağlı, sıradan halk ise bu iplik beyazdır).
Mısır yazısı solucan, kuş ve hayvan resmi gibi sağdan sola yazılmıştır. Ayrıca
Fransızca veya Arapça (Arapça harfleri otlerin resmi gibi) yazan çok sayıda
yerli insan vardır.
Bir gelenek olarak, insanlar önemli misafirlerle karşılarken eğilirler, ellerini
göğüslerinin ve alınlarının üzerine koyup selamlarlar. Hizmetçiler ise
saygıyla bir şey teklif ettikleri zaman diz çökerler. Yakın dostlar buluşurken
samimi itiraf etmek için burnunu birbirine yapıştırırlar. 10 yaşından çok
erken evlenirler. Düğün törenleri yaparken muhteşem elbise giyerler,
trompet üflerler, davul çalarlar ve camide tören kutlarlar. Bu törenlerden
sonra kız ve erkekler artık olgunlaştılar, düğün gelirken nişanlılar banyo
töreni için müzik canlısıyla Nile kıyısına gelip kutlarlar, bu harika bir
törendir.
İnsanlar xuy-bát [çubuk] adı verilen bir boru ile sigara içiyorlar (Yuvarlaklığı
2 inç, uzunluğu 3 inç, ağızı altın yaldızlı mermerden yapılmış, gövdesi tinsel
ya da yeşim takılarla kaplıdır, bu çubuk birkaç bin qian kadar pahalı olabilir).
Ayrıca na-ki-lê [nargile] adında bir tütün içme var, gövdesi camlı, borusu
ipek iplikli ile ince bakırdan yapılması nedeniyle kıvrak, işaret parmağı
kadar büyük ve 1 trượng kadar uzundur, bazıları yılan gibi uzun ve yakın
veya uzaktan içerken uzatılabilir ya da dolayabilir.
Bu ülkede ca-hòe [kahve] adı verilen fasulye çayı da çok meşhurdur, küçük
fincanlara döküyorlar, altın veya gümüş tabaklara koyup yemekten sonra
misafirleri bir fincan davet ediyorlar.
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Ulusal din İslam’dır. Hz. Muhammed’e ibadet eden birçok cami bulunur.
Caminin görevlisi y-mang [imam] olarak denilir (Kör imamlar da vardır, cenaze törenlerinde insanlar imam davet etti). Günde her yerde doğu tarafa
bakıp 5 kez ibadet ediyorlar. Müslümanlar başlarını zemine eğiyorlar
(Mısır’ın doğusundaki Mekke’de Hz. Muhammed’in mezarı bulunduğu için
onlar doğuya doğru eğiliyorlar, ibadetten önce yüzlerini suyla yıkamış olmalı, su yoksa kum ile yıkıyor). Hidiv’in kendisi camii vardır, günde 3 defa
oraya gidiyor. Domuz eti yemek ve şarap içmek yasaktır. Bu yüzden burada
kimse domuz yetiştirmez ve şarap üretmez.
Cenaze hakkında, Mısırlılar ölümünden sonra kefenlenir (öncelikle ölümlerin bağırsaklarını, gözlerini, beynini ve diğer organlarını kesip aromalı
yağlarla vücudu aromalandırırlar). Ölü evde 5-6 gün boyunca kalırlar ve onu
dua etmek için imamı davet ederler. Yasta olan erkekler ve kadınlar egzama
ile kollarını ve bacaklarını boyarlar, evdeki perdelerin hepsi kaldırılır. Cenaze
töreninde imam başta ağlayan ölünün yakınlarını rehberlik eder. Gömüldükten sonra yemeklerini doğrudan mezarda sunarlar, ancak hiçbir şey feda etmezler. Ardından, herkes eve döner, yalnızca imam Na-ki [?] ve Mông-ki
[Monkir] tanrılarının ölünün günahları ve iyilikleri hakkındaki sözlerini tahmin etmek için hala orada kalır, sonra ölünün ailesinin evine gidip onlara
anlattır, ölünün ailesi imama teşekkür etmek için cömert bağışlarlar.
Ayrıca Mısırlı Hristiyanlar da var, onlar kendi kiliselerini kururlar, yetenekli
ve becerikli Hıristiyanlar da hükümet tarafından işlere alınır.
İklim çok sıcak, 2-3 yıl arasında ancak az bir yağmur var, böylece halklar
içmek ve yıkamak için Nil suyu kullanırlar. Nehir suyunu yerlere yönlendirmek için binlerce kilometrelik su yollarını kazdılar ve makineler kurdular, bu nedenle asla sudan yetersiz olmaz. Nehir kıyıları boyunca biber
hatları, buğday, pirinç, karpuz ve pamuk tarları, geniş bitki bahçeleri vardır.
Ürünlerinde pamuk tarları önemli bir yer tutmaktadır. Son iki-üç yıl boyunca
Hidiv çiftçilerin pamuğu yetiştirmesini emrettiği için Avrupa ülkelerinin
çoğu Mısır’dan ithal edilen pamuk kullanıyorlar. Geçen yıl gelir 200 milyona,
vergi 40 milyondan fazla toplandı.
Ülkenin nüfusu yaklaşık 4 milyon, yalnızca Kahire’deki dört yüz bindir.
Kalıcı asker sayısı 40.000’dir, savaş durumunda 200 bine kadar hazırlanacaktır.
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Sekizinci günde, müzeyi ziyaret ettik. Yolunda Hidiv’in camiye gitmesini
gördük. Bir süvari önderlik etti, iki tarafta 4 asker nöbet tuttu, nihayet 10 süvari ile birlikte iki araba göründü. Hidiv’in arabası ortada sürdü, arabada
onun yanında oturan bir subay bulundu. O anda biz de arabada oturduk, ellerimizi çırpıp ona selamladık, Hidiv bize de eline salladı sonra geçti.
Müze, on odalık bir binadır. Buraya heykeller, insan kemikleri, oklar, madalyonlar ve takılar.. cam bir dolaba koydular veya duvarda astılar. Hepsi
bugünkü Mısırlıların kullandıklarından farklıdır. Ahmed Efendi söyledi:
“Mısır bir zamanlar güçlü ve müreffeh bir ülke idi, ancak birçok selden
dolayı alanın yarısı basılmış ve geniş kum tepeleri olmuştur. Sonra insanlar
antik kentlerin yerini buldu ve kalan anıtları keşfetti. Hükümet, antik dönemin kanıtlarını kaybetmemek için saygıyla korundu”. Ana bölümde
mücevher, yüzük, boncuk, broş ve küpeler içeren cam dolaplar bulunmaktadır, çoğu sarı veya yeşil değerli taşlardır. Ayrıca altın bir gemi ve bakır çekiç
bulunur. Bu mücevherlerin eski Mısır kraliçesinin mezarı içinde bulunduğu
açıklandı. Yazıtlara bakınca ölen mezarının yaklaşık 4.500 yıl önce olduğu
bilinmiştir.
O gün, Bay Ta-sơ-từ [?] İskenderiye’deki konsolosluğuna geri dönmek için
bize veda etti.
Dokuzuncu günde [22 Ağustos 1863 tarihi], Kahire’yi ziyaret etmeye devam
ediyoruz. Bir tepenin üstünden bakınca şehri çevreleyen Nil kıyılarının iki
tarafında bulunan dükkanlar ve çarşıları görülebilir. Kahire dört yanda top
ile korunuyor. Şehrin ortasında 7-8 metrelik bir cami vardır. Caminin
merkezi, kristal karoluyla kaplayan yuvarlak bir bina, çatı yaklaşık 5 metreliktir. Civarında ayrıca hilal şekli iki daire var, iki çatı taştan yapılmış, çatının
her köşesinde küçük bir kule inşa edilmiştir.
Camiye girmek istiyorsanız kırmızı ayakkabı giymeli. Ahmed’e göre biz ve
konsolosluğun iki danışmanı ayakkabılarımızı yerine kırmızı ayakkabılarla
değiştirdik. Ahmed Efendi ve muhitleri ayakkabılarını çıkardılar. İçerine
girmeden önce ortasındaki bir kuyuda ellerini ve ayaklarını yıkadılar (Müslümanların bir ritüeli). Kapının lentoları ve sütunlar kırmızı damarlı beyaz
mermer duvara yaslanır. Avlu ve basamağın tamamı cilalı beyaz mermer ile
döşenir. Cami içinde doğu köşesinde halı ve brokar yastıklar kaplanır.
Hidiv’in dua etmesi için kullanılır, güneybatı köşesinde ise perdeler asılır,
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içinde Mehmed Ali’nin mezarı (ölen Hidiv) görülür. Her gün müminleri dua
etmek için buraya gelirler.
Kapıdan çıktığımızda tekrar ayakkabılarımızı değiştirdik. Sonra Hidiv’in
oğulları ve torunlarının öğrenim yerini ziyaret ettik (Erkeklerin hepsinde
paşa unvanı taşır). Fransız profesörü Bay Rặc-ki-lê [?], üç prensi bizimle buluşmaya getirdi (Onlardan biri 11 yaşında, diğerleri 10 yaşında). Bizi binayı
görmeye ve çay içmeye davet ettiler. Ayrıca, iki profesör daha vardır. Biri
Mısırlı, diğeri Arap olduğunu söylediler. Eğitim, ulusal dil, Fransızca ve Arapça öğrenimleri içerir, her kelime pratikte kolaylık sağlamak için üç dilin
hem telaffuzu hem de yazısını öğrenir. Prenslerin heyecanlı okuması için
prensler ile aynı yaşta olan soyluların ve uşakların oğulları de seçilip
prenslerle birlikte ders çalışıyorlar.
Biraz sonra, odadan ayrıldık ve üst kata çıktık, burada şehrin manzarasını
görebilir. Şehrin güney tarafında Nil Nehri’nden birkaç mil uzaktaki düz
arazinin ortasında üç yüksek tepe göze çarpıyordu. Piramit olarak denilen
bu tepeler, seçilmiş taşlardan inşa edilen eski Mısır krallarının mezarlarının,
yüksekliği 370 metre ve genişliği tabii daha büyüktür. Binlerce yıldır ayakta
kalan bu yapıları tamamlamak için 20 yıl boyunca 120.000 kişi çalışmak
gerekmekteydi. Piramitler, Avrupa kitaplarında kaydedilen dünyanın
harikalarından biridir.
Avrupa kitaplarında kaydedilen dünyanın yedi harikası:
1. Kaleco veya Cư-sách’a [Yunanistan] karşı olan Küçük Asya limanında
(şimdi Tu-Du-Cô [Türkiye] toprağında), antikçağda garip yükseklik ile bilinmeyen bir ağırlığa sahip olan kocaman bir bronz heykeli varmış. Heykelin
iki ayağı körfezin her iki tarafında uzanmış, gemileri bacaklarının altında
geçiyordu. Ancak meydana gelen bir deprem, o kocaman heykel tahrip etmiştir. Dalgıçlar heykelin yıkıntıları bulup çıkardı ve taşımak için 72 deve
kullanmak zorunda kalmıştır.
2. Mo-do-lê-âm [Mausolus Türbesi]: Kral A-di-mi-nê [Ahameni] ölünce, kraliçe Ket-xi-a [Artemesia] sonsuza dek ağlamış ve bir taş tapınağı inşa ettirdi.
Çevresi 127, yükselliği 27, genişliği ise 21 metre ölçülmüştür. Kralın cesedi
bir tünele yerleştirilmiş. Kraliçe kocasını ağlarken labirente girdi, bir kemik
alıp çiğnedi ve suyla karıştırıp içmişti.
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3. Ba-bi-luân [Babil]’de asma bahçeleri Ba-rờ-xe [Fars] krallığına aittir. Ahşap
çerçeveler, toprak ve taş içermek için birleştirilmiş, asma bahçesi oluşturmak
için dört tarafta demir kablolarla taş sütunları inşa edilmiştir. Bahçe birkaç
mil genişliğinde olup yeterince eğlence alanı, döşeli taşlar ve havuzlar, ayrıca
çeşitli böcekler, kuşlar, çim ve her türlü bitkilerden yaşlı ağaçlara bulunmaktadır, bahçedeki tüm malzemeler bileşiklerle doludur.
4. Ba-bi-luân [Babil] kalesi: genişliği 50 metre, çevresi 2.780 milden fazla imiş.
5. Y-phê-do [Efes]’de (bugünkü Tu-Du-Cô toprağında) bulunan Đi-a-na
[Diane yani Artemiş] Tapınağı çok muhteşem, uzunluğu 329, genişliği 570,
yüksekliği 54 metre imiş. Kirişler, sütunlar ve duvarlarin hepsi mermerle kaplanmış ve 66 yıl boyunca inşa edilmiştir.
6. Lê-cô [Yunanistan] toprağına ait Ô-liêm [Olympia]’da bulunan Du-bi-tê
[Jüpiter] heykeli. Fidişiden yapılan bu heykelin yüksekliği 47 metre imiş.
7. Son olarak yukarıda belirtilen üç piramit imiş.
Onuncu günde [23 Ağustos], fabrikaları ziyaret ettik, top üretmek için ve
kılıç dövme demir için iki fabrika bulunur. İşçi 200 kişiden fazla, ayrıca
marangozluk fabrikasında 40’den fazla çalışan bulunur. Tüm fabrikalar
buhar makinelerinde işlenmektedir. Diğer çalışanların sayısı da çok fazla,
Fransızlar Mısır hükümetinin üretimlerine gözetiyor.
On birinci günde [24 Ağustos] Nil nehri üzerinde dolaştığımızda barajı
önemsedik. Şu anda, sel az önce azaldı, son 10 gün boyunca nehir hızla akıyordu, bu yüzden su çok çamurlu.
On ikinci günde [25 Ağustos], kaptan Nguyễn-Hữu-Tước çıldırıldı [Fransızca çevirisinde cüzam imiş] (Başlangıçta az hastalandı, İskenderiye’ye
gelince hastalığı belli oldu).
On üçüncü günde [26 Ağustos], Ahmed Efendi bu gün Mısır’da 10 Mart’ın
olduğunu söyledi, Müslümanların büyük bir bayramıdır (Ahmed Efendi,
Hristiyan’dır. Avrupa ülkelerinin takvimlerinin tümü, İsa’nın doğum yılından başladı, bugüne kadar 1863 yıldır. Mısır ise, İslam’dır, Hz. Muhammed
Bì-lê-na [Medine]’de vaaz verdiğinden beri 1280 yıl oldu. İslami takvimin
artık ayı yok, yani her 33 yıl içinde her zamanki gibi olmayan dört mevsim
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değişen yıl ortaya çıkar). Bu vesileyle, bizi ve Bay Rieunier’i Hz.
Muhammed’in halifesinin camiine davet ettiler. Bayrama katılan Mısırlıların
sayısı çok kalabalık. Doğu köşesinde iki imam ve müritleri yuvarlak bir
halıya oturdular ve birkaç yüz defa dua ettiler, dua ettikten sonra hepsi ayağa
kalktı, iki baş imam olmak üzere biri önünde, diğeri arkasında karşı karşıya
ayakta kaldılar (İkisi uzun elbiseler giydiler, biri davul çaldı, diğeri saç
salıverdi). Müritleri etrafında dua ederken kafaları salladılar. Avluda müminler birlikte dua ettiler. Ortasında kılıç dansı yapan ve baton tutan çıplak üç
kişi var (Onlardan biri büyük bir çift batonu tuttu, batonun başında büyük
bir çembersi var. İmam keskin ve yaklaşık 5 inç olan yedi baton tuttu ve
birinin kulakları ve boğazı arasına deldi. O hem bağırdı hem de sıçradı ve
batonun doruğu alıp kendinin göz kenarını deldi. İmam batonu çıkardı ve
yine o kişinin arkasına deldi. O kişi aşağıya düştü, batonun doruğu karnını
taktı. Bir başka kişi onun sırtına bastı, bir an durdu ve sonra indi. Dik kalkan
ve ellerini gevşeyen başka bir kişi daha vardı. İmam iki büyük baton alıp o
kişinin kulağının kenarını doğru deldi, batonun doruğu net bir şekilde
delindi ve düşmeden yatay olarak kaldı, az sonra imam onu çıkardı. Kılıcı
tutan ve hem bağıran hem de sıçrayan kendini delen başka bir biri vardı,
kanama görüldü, bir diğer de daha önce olduğu gibi bir çift baton tuttu,
bağırdı ve deldi). Daha sonra, beş çantada yılanları getiren biri vardı, çıplak
başka biri, büyük bir yılanı seçip yılanın kafasını tuttu hem bağırdı hem de
sıçradı sonra yılanın başını ısırdı. Aniden kapının dışında davul ve müzik
sesleri duyuldu: baş imamı geldi. Müminler yere yatmak için kavga ettiler
(İsteyenler çok var ancak yalnızca 30 kişi fazla tercih edildi). Yeşil rengi elbisesi giyen baş imamı attan indikten sonra içerine girdi (Baş imamın elbisesi
hep yeşil rengi), bir müridi uzun sap olan güneş şemsiyesini tutup yol gösterdi (Güneş şemsiyesi yuvarlak ve küçük, çapı yaklaşık 1 metre, sapı 10 metreden uzanır, yeşil kayışla takılır). Sonra ata binen 10 kişi var, yerde
yatanlara bastılar, yararlanan dikkatli bir şekilde tedavi edildi, ölüler ise cennete gitmiş gibi saygı gösterildi ve ciddiyetle gömüldü. Bayram üç gün
boyunca sürdü. Kadınlar ise dua etmek için camilerin köşesine giderler, uzakta yaşayanlar kendi yaşadığı yerlerde camileri ziyaret ederler.
Bay Rieunier, Akdeniz’de fırtına uyarısı ile ilgili aldığı bir telgraf bize
bildirdi. Beklediğimiz gemi henüz gelememişti ve birkaç gün sonra İskenderiye Limanı’na ulaşacaktı. Buna rağmen, yarın gemiden birkaç gün
evvel limana gelmeye karar verdik. O akşam, Ahmed Efendi’ye, misafirha-

417

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -2- Din-Tarih-Sosyoloji

nenin idaresinin yanı sıra hizmetçilere külçe, çay ve ipek hediye ettik.
On dördüncü günde [27 Ağustos 1863 tarihi], saat thìn arasında [sabah saat
8], trenimiz Kahire’den ayrıldı, Ahmed Efendi bizle vedalaştı. Saatin sonunda [saat 9], bir demir köprüden geçtik, uzunluğu yaklaşık 30-40 metre,
genişliği 5 metre, yüksekliği ise 5 metre, köprünün her iki tarafında demir
korkuluk var, arasında iki ray kuruldu. Saat tị’de [sabah saat 9-11 arası], trenimiz demir köprü kadar geniş ve yüksek olan 10 metre uzunluğunda beton
bir köprüyü geçti. Saat sonunda [saat 11], bir şehir kapısından geçtiğimizde,
dışında pamuk satan bir pazarı gördük, tüccarlar pamuklar alıp demiryolu
ile taşıdılar. Önceki köprüler gibi daha uzun bir köprüyü geçtik. Bundan
trenimiz kuzeydoğuya doğru ilerledi, Nil’den başlayan Akdeniz’e akan Mamu-đi-ê [Mahmud] kanalına dikkat ettik. Bu kanal Mê-hi-mết [Mehmed Ali]
tahta çıktığında kazılmıştır. Xang [İskenderiye] şehrinin halkı için tatlı su getirir (Mahmud, Tu-Du-Cô İmparatorluğu’nun bir padişahın adıdır. Mehmed
Ali, Türkiye’den kanal kazması emrini aldı ve anılmak için imparatorun ismini alıp kanal için isim koydu).
Saat ngọ sonunda [öğleden sonra saat 1], İskenderiye’ye ulaştık. İki buçuk
saat içinde tren 370 kilometrelik bir yoldan geçti. Şehri valisi, şehrin dışında
bizi almak için arabayı gönderdi. Fransız temsilcileri ise, 5 rütbeli bir memur,
Bay Phi-sư-kê [?] ve ayrıca 5 rütbeli başka bir memur vardı.
Kahire’den buraya geldiğimizde diğer yerlere göre daha bereketli çok sayıda
buğday tarlaları, büyük pamuk tarlalarını gördük (Yüksek tarlalarda pamuk
yetiştirilir, daha düşük tarlalarda ise buğday yetiştirilir). Yol boyunca iki
tarafta yaklaşık 2-3 mil kalabalık bölge, taş veya tuğladan yapılmış katlı evler,
birkaç yoksul bölge topraktan yapılmış evler görülür, halklar tren istasyonları korumak veya demiryolu tamir etmek gibi demiryolu alanında çalışıyorlar, böylece işsiz insanların sayısı çok azdır (Süveyş’ten buraya hep
öyledir). Saat mùi [öğleden sonra saat 1-3 arası] heyetimiz için hazırlanmış
misafirhaneye geldik. O iki katlı bir bina, kuzeyindeki Mê-đi-xa-la-nê Denizi
[Akdeniz]’e, güneyindeki mahallelere yakındır. Binanın süslemesi
Kahire’deki gibi, ancak mobilyaların hepsi gümüş, porselen ve daha güzel
yeni malzemelerden yapılmıştır.
Şehrin kapısı üç koruma katmanına sahiptir (İç kapının yüksekliği birkaç
trượng, orta kapısı biraz düşük, dış kapısı ise daha düşüktür). Kapıların
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etrafında yoğun sokaklara yakın, sokaklarda üç-dört katlı binalar var. Bir çok
Mısırlı, İngiliz, Fransız tüccarlar bulunur. Avrupa malları dükkanlarda
doludur. Sokaklar boyunca çim, çiçekler yetişmek için ve su çeşmesi ile
küçük kuyu inşa etmek için bahçe ve parklar var. Her gün öğlenden sonra
gelince su çeşmesi açıp çiçekleri ıslatıyorlar. Nüfusu 200.000 kişidir, yoğunluğu Kahire’den daha azdır ancak konaklar ve hisarlar daha modern ve
güzeldir.
İskenderiye’yi idare eden bir vali var, şehrin ordusu ve halkı yönetiyor.
Hükümet, su tesisleri yönetmek için İngilizleri alıyorlar. Birçok metal hortumu alt yerlerden su taşıyor. Buradaki halklar evlerin içine su getirmek istiyorsa, su hortumu kurmak gereklidir (Küçük evler bir veya iki hortum,
büyük evler üç-dört hortum kullanılır. Hortum başında musluk var, musluk
açılır su akıyor, kilitlenir su kesiyor). Halklar günlük olarak hükümet ödeme
yapıyorlar, hükümet masraf tahsil ediyor ve bu kurumda çalışan İngilizlere
günde 3000 qian ödeme yapıyor.
Fransızlar buraya, baş konsolosu ve konsolos yardımcısı, ayrıca kıdemli
albay ve yüzbaşı olan iki subay rütbesi tayin ettiler. Her birinin kendi görevleri var: gemileri, hazineyi, malları gözetmek ve Fransızların faydalarını korumak (Kıdemli albay savaş gemilerini, ticari gemilerin tedarikleri, ayrıca
hemşehrilerin çıkarları gözetiyor; yüzbaşı bir veznedar olduğu için sadece
para ödeme ve tahsil etme hakkına yetki veriyor).
Her zaman limanda demirleyen 100’den fazla buharlı veya yelkenli gemiler
görülür.
On beşinci günde [28 Ağustos 1863 tarihi] Fransız konsolosu olan Bay Ta-sơtư [?] bizi ziyaret etti. Saat ngọ’da [öğleden sonra saat 11-13 arası] İskenderiye
valisi olan Et-ngỏ-si-ven [Fransızca çevirisinde Êch-xin-si-ven olarak
yazılmış] Efendi bizi de ziyaret etti.
Öğleden sonra Bay Rieunier ve A-miết [Ahmed] Efendi şehrin kuzeybatısını
gezmek için bizi arabaya davet ettiler. Mamudie Kanalı’nı gezdik, kanalın
başının genişliği 3-4 trượng idi. Bu kanalda tuzlu su ihlali engelleyen birçok
baraj bulunur, hatta gemilerin girişi ve çıkışı için barajların otomatik açma
va kapanma kapıları vardır. Şehrin güneyinde yüksek bir höyük üzerinde 4
trượng yüksekliğinde ve eski Mısır kraliçesinin hikayesini kaydeden bir taş
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sütun dikilmiştir (Hikaye birkaç asırdan önce oldu: Kral Lê-Mê [Ptolemee,
Batlamyus] öldü, küçük erkek kardeşi tahta çıktı. Cơ-lê-ô [Kleopatra] Kral
Lê-Mê’nin cariyesi idi, kayınbirader tarafından tahttan indirildiği için batıya
kaçtı ve Romalılardan yardım istedi. Romalılar, Kleopatra’ya yardım etmek
amacıyla komutan An-toan [Antonius] gönderdi. Kleopatra kendi kraliçe
olarak ilan etti ve An-toan ile evlendi. Bu yüzden Romalılar, Antonius’u tutuklama emriyle komutan Ốc-tao [Octave, Augustus] tekrar tayin etti.
Kleopatra yalvardı ancak neticesiz kaldı. Antonius intihar etti, Kleopatra ise
zehirli yılan elini ısırtırdı ve öldü. İnsanlar olayları hatırlatmak istediği için
bu taş sütunu inşa ettiler).
On altıncı günde [29 Ağustos], baş sağlık görevlimiz (birinci sınıf doktor)
Nguyễn-Văn-Huy hastalıktan dolayı vefat etti. Bu nedenle Bay Rieunier ve
Ahmed Efendi yerel hükümete arazi talebinde bulundu, ardından taş kolonun yanındaki boş arazide onu geçici olarak gömüldü.
O akşam onlar bizi çiçek bahçesini gezmeye davet ettiler. Bu bahçe duvarlarla
çevrelenir, duvarlarda çelik hasır kaplanır. Bahçede yatay dikey çam ağaçları
ve selvi ağaçları dahil olmak üzere her türlü çiçek ve süs bitkisi dikilir.
Yürüyenlerin dinlenmesi için ağaçların gölgesinde banklar yerleştirilir.
Önceki Hidiv her sene bu şehirde 3 ay boyunca kalmıştı, çünkü Xang kentinin iklimi Kê’dekiden daha temiz ve burayı gezi yeri olarak yarattırdı.
On yedinci günde [30 Ağustos 1863 tarihi], buharlı gemi La-bơ-ra-đo
[Labrador]’nun kaptanı olan kıdemli albay Đê-bô-tha [Fransızca çevirisinde
Đơ-tơ-rơ-đa olarak yazılmış] bizimle buluşmaya geldi ve bizi geminin yeni
gelmesini bildirdi (Thu-lông [Toulon] körfezinden gelen bu gemi, limanı 16.
günün akşamında demirlemişti). İki hazırlık gününden sonra gemi hareket
etmeye başlayacak. O akşam kıdemli albay Phi-sư-kê’nin konağına gittik,
ondan sonra baş konsolosu Ta-sơ-tư’nın konağına da geldik (Konsolosluk
tamir edildiği için Mısır hükümeti ona Hidiv’in üçüncü sarayında geçici
olarak kalması izin verdi).
On sekizinci günde [31 Ağustos] Hidiv’e teşekkür mektubu yazdık ve mektup aktarmak amacıyla baş konsolosu Ta-sơ-tư’ya verdik. Akşam La-dịchtiên [?] Sarayı’nı gezdik (Bu saray, şehirde bulunan Hidiv’in üç köşklerinden
biri). Bu köşk üç katlıdır, sütunların cephelerinin hepsi mermerden
yapılmıştır. Köşkün zemini çok hünerli çizimlerle veya fildişi mozaikle süsle-
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nen abanozlar kaplanmıştır. Masadaki eşyaların hepsi altın yaldızlı, perdeler
brokadan yapılmıştır. Mermer döşeli yuvarlak bir masa bulunur, üzerinde
çok ayrıntılı saray ve antik kale çizimleri oyma ile süslenmiştir. Ayrıca üzerinde çeşitli çizimleri süslenen bir seramik masası da bulunur. Bay Rieunier
bizi anlattı: “Bu masa bizime ait, Fransa’nın bir hediyesidir”. Sonraki bölüm
ambarlar ve iki katlı askerlerin evidir. Köşkün doğu tarafında cariyeler ve
kadın hizmetçilerin yeridir.
Hamam, sahile yakında inşa edildi. Ortasında bir gölcük bulunur, toprak seti
taştan yapıldı. Tabanı denizle bağlı, gölcükte küçük ve dar bir tekne yerleştirildi. Sahilde odalara bölünmüş havalı evler bulunur. Orada hava almaya çıkmak için sandalyeler ve tezgahlar koyuldu (Mısır’dan Avrupa’ya sahilde
hamamlar sık sık görülür).
On dokuzuncu günde [1 Eylül 1863 tarihi] Labrador gemisi kömür ve su depoladıktan sonra bagajları ve diğer malzemeleri hareket ettirmeye başladı
(O anda Süveyş’te bıraktığımız şeker ve pirinç torbaları tren yoluyla kaptan
Triết-Kê [?] tarafından İskenderiye’ye gönderildi. Bay Rieunier o geminin şu
an başka yere gittiği ve şeker ile pirinç torbaları özel olarak konsolosluğa
gönderdiği söyledi).
O akşam, biz kaptan, baş konsolosu ve konsolos yardımcısına çay ve ipekler
hediye ettik, ayrıca kaldığımız konağın idarecisi ve hizmetçilere külçe verdik.
Yirminci günde [2 Eylül 1863 tarihi] saat thìn’de [sabah saat 7-9 arası] şehrin
hükümeti bizi limana götürmek için sekiz araba hazırladılar. Teşrifatçı
Ahmed iskeleye kadar bizi götürdü. Geldiğimizde bir kıdemli albay ve altı
yetkili iskelede bizi beklediler (Yelkenciler askeri üniforma giydiler). Bir
tekneye bindik, bizle vedalaşmak üzere kentte 19 pare top atıldı. Mevcut
gemilerin tüm Fransız denizcileri, direklerin yanında sıraladılar ve daha önce
gibi alkışladı. Tekne, gemiye yaklaşınca orada baş konsolosu, konsolos
yardımcısı ve geminin kaptanı bizi bekliyordular. Geminin baş kısmında
Mısır bayrağı, ortasında heyetimizin bayrağı ve arkasında Fransa bayrağı
çekildi. Baş konsolosu, konsolos yardımcısı, teşrifatçı ve beraberindekiler el
sallayıp bizle vedalaştılar.
Saat tị’de [sabah saat 9-11 arası], gemimiz hareket etmeye başladı. Öncelikle
mùi yönüne limandan ayrıldıktan sonra nhâm yönüne doğru yönlendirdi
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(Geçtiğimiz deniz üç kıta arasında yer alır: Doğusunda Asya, güneyinde
Afrika, kuzeyinde Avrupa’dır. Y-Pha-Nho [İspanya] ile Ma-Rốc [Fas] arasındaki denize yakın arsaya gelince Di-ba-lan-ta [Cebelitarık] boğazına akıyor.
Gemimizin güneyinde Mısır’dır; kuzeydoğusunda Tu-Du-Ky [Türkiye]’dir.
Demir geminin uzunluğu 15 trượng, genişliği 2,5 trượng, bir baca, üç direk
ve beş top bulunur. Gemin her tarafında top namlusu görülür çünkü bu bir
savaş gemisidir.
Yirmi birinci günde [3 Eylül], gemimiz hợi yönüne yönlendirdi.
Yirmi ikinci günde [4 Eylül], saat ngọ’da [öğle saat 11-13 arası], gemimiz
kuzeydeki bulunan Can-di [Candia] Adası’ndan geçti. Saat mùi’da, bir
büyük ve bir küçük adadan oluşan Got-xo [Kosos] adlı iki adadan geçti
(Onlar Candia’ya ait adalar, adanın kuzeyinde sayısız adalar bulunduğu için
adalar denizi olarak denilir). Candia, en büyük adadır. Adanın uzunluğu
yaklaşık 400 mil, genişliği uzunluğun yarısına eşittir, nüfusu 300.000 kişidir.
Arazisi çok bereketli. Bu ada Tu-Du-Ky [Türkiye] toprağına aittir. O gün,
gemimiz kuzeydeki Gư-rach [Yunanistan] ve güneydoğudaki Tri-phố-li [Trablus]’dan geçti.
Sonuç
Görülüyor ki Tây hành nhật ký başlıklı seyahatnâme Osmanlı topraklarına
bağlı birçok yer adından söz etmiştir. 8 Ağustos - 2 Eylül 1863 tarihleri
arasında Aden’e ulaştıklarından Fransa’ya yolculuk etmeye devam edinceye
kadar Vietnamlı temsilciler kurulu takribî bir aydır Osmanlı topraklarında
bulunmuşlardır. Burada çok fazla zaman geçirmediklerine karşın, Vietnamlı
diplomatik heyeti geçtikleri yerlerin özelliğinin yanı sıra halkların yaşam
tarzı ve geleneğini görebilmişlerdir. Seyahatinin bir sonucu olarak, Vietnamlı
diplomatik heyetinin gözlemleri Tây hành nhật ký’de dile getirilmiştir.
Eserin bir hususiyeti olarak seyahatnâmede bulunan özel isimlerin tümü
Sino-Vietnamca telaffuz edilerek yazılmıştır. Dolayısıyla günümüzdeki isimlerle karşılaştırıldığında kelimelerin şekli farklı olarak görülmüştür. Örneğin:
Aden, A-điên şekliyle yazılmıştır. Benzer bir şekilde, Mısır: Y-Điệp; Nil
Nehri: Nhĩ Lô; Kahire: Kê; İskenderiye: Xang; Mekka: La-Mết; Medine: Bìlê-na; Hz. Muhammed: Ma-hô-mết; Kızıldeniz: Xích-Hải; Fars: Bì-rờ-xa;
Arap: A-rờ-bi; Türkiye: Tu-Du-Cô veya Tu-Du-Ky; Sultan Mahmud: Ma-mu-
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đi-ê; imam: y-mang gibi birçok kelime değişik bir şekilde yazılmıştır. Bunun
dışında, Vietnamlı diplomatik heyeti yerli dili bilmedikleri için yerli
hükümet ve halklar ile buluşmak istediklerinde her zaman Fransızca tercüman olması lazım idi. Bundan dolayı kişi ve yer adları Fransızcadan SinoVietnamca’ya çevrilirken farklı olabilmiştir. Nitekim, metinde bulunan birkaç
kişi ismi ve yer adının aslı henüz bilinmemiştir. Mesela: A-ba-đê-ơ, E-vi-gia,
Kha-rỗi-nễ-y veya A-lôi-nhi-y, Ta-sơ-từ, Rặc-ki-lê, Phi-sư-kê, Et-ngỏ-si-ven
veya Êch-xin-si-ven, Đê-bô-tha veya Đơ-tơ-rơ-đa ve Triết-Kê gibi kişi isimleri; Lê-biên-kê, Rê-ba-đê, Xu-bà-gia, Đê-đi-rệt, Gia-mông-xa-phí-á-la-nê, Dumục-xà, La-dịch-tiên gibi yer isimlerinin aslı şimdiye kadar mukayese
edilememiştir.
Bununla birlikte, kültürlerin farklı olduğu için kaleme aldığında müellif yerli
halkların bazı gelenekleri yanlışlıkla ifade etmiştir. Örneğin, Mısır bayrağı
kırmızı rengi, ortasında beyaz hilal ve yıldız olduğunu ifade edilmiştir. İfadesine göre ve hatta o dönemde Mısır, Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı bir
toprak olduğundan dolayı bu bayrağın aslı, Türk bayrağı olmalıdır. Ayrıca
muhtemelen, Tây hành nhật ký, Antik Dünyanın yedi harikasından
bahseden ilk Vietnamca kaynağıdır. Ortadoğu bölgesinde bulundukları
süresinde ilk defa, Vietnamlı diplomatik heyeti bu bölgeye ait antik
medeniyetlerin mirasının yanı sıra çağdaş kültürler ve gelenekler ile temas
ettiler. Seyahatnamede bugünkü Yemen ve Mısır topraklarına ait ancak o
dönemde Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı yerler hakkında değerli bilgiler
sağlanmıştır. Aden ve Mısır’ın coğrafi özellikleri, iklimi, kavimleri, dini ve
toplumsal yaşamlarının yanı sıra bu memleketlerde İngilizler ve Fransızların
varlığı ile alakalı bilgilerden bahsedilmiştir. Böylece, Vietnamlıların gözünden yabancı millet ve toplumları araştırmak, bilhassa Aden ve Mısır’da
toplumsal yaşamları incelemek için bu seyahatname mühim bir kaynak
olarak anlaşılmaktadır. Hiç süphe yok ki Tây hành nhật ký, Vietnamlıların
Ortadoğu’da yaşayan milletlere en eski bakış açısını yansıtmaktadır.
Vietnamlı diplomatik heyetinin İstanbul ve Türkiye toprağından geçmemesine rağmen, Tây hành nhật ký’de Türkiye’yi kastetmek için Tu Du Ky veya
Tu Du Cô kelimeleri sık sık tekrarlanarak ifade edilmiştir. Eserde paşa unvanı, Türk bayrağı, fez başlığı ve İskenderiye’de bulunan Sultan II. Mahmud
adına yaptırılan kanal hakkında bilgiler verilmiştir. Bunun dışında Paris’te
bulunduklarında Vietnamlı diplomatik heyeti Fransa’daki Osmanlı elçisi ile
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görüşme yapmışlardır (Trương, 1967) (Nguyễn 1974). Tây hành nhật ký’ye
göre sekizinci ayın on altıncı gününde [28 Eylül 1863 tarihi] Fransa’daki Osmanlı sefaretinden gelen M. Pha-ry Bey Vietnamlı diplomatik heyetini ziyaret ederek onları görüşmeye davet etmiştir. Ardından sekizinci ayın yirmi
ikinci gününde [4 Ekim 1863] Vietnamlı diplomatik heyeti Osmanlı elçiliğini
ziyaret etmişler ve çok hoş karşılanmışlardır. Yirmi dokuzuncu günde [14
Ekim 1863] Osmanlı elçisi MM. Đê-mẫn-lô Paşa ile birlikte onun müsteşarı
olan Ba-di Bey Vietnamlı heyetinin ikametgah adresinde (7 rue Lord Byron,
Champs Élysées, Paris) onları ziyaret etmiştir (Trần, 1921). Muhtemelen
Paris’te Vietnamlı diplomatik heyetinin Osmanlı elçisiyle görüşmeleri tarihte
Vietnamlı-Türk arasındaki ilk temas olarak bilinmiştir. Dolayısıyla Tây hành
nhật ký, Osmanlı toprakları ve Türkiye’den bahseden ilk Vietnam kaynağı
olarak anlaşılmaktadır. Kısaca, Vietnamlıların Türkiye ile ilk temaslarını incelemek ve Türkiye-Vietnam ilişkileri tarihi araştırmak için Tây hành nhật
ký, mühim ve esas bir eser kaynaktır.
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Ekler

1863 yılında Paris’te çekilen Vietnamlı temsilciler kurulunun fotoğrafı
(Tây hành nhật kậ’nin müellifi olan Phậm Phú Thậ sağda oturan kişidir)
Kaynak: Emile Gsell. Souvenir de Cochinchine: Photographe (1865-1875), f. 8v.
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21 Eylül 1863 tarihinde Paris’teki 7 rue Lord Byron, Champs Élysées adresli
misafirhanede çekilen Vietnamlı diplomatik heyetinin fotoğrafı
Kaynak: André Adolphe-Eugène Disdéri. (1863). Ambassade Cochinchinoise
lors de sa venue à Paris.

Fransa ve İspanya’ya gönderilen Vietnamlı diplomatik heyetinin üyeleri listesi
Kaynak: Jacques-Philippe Potteau. (1863). Evénement: Visite de l'Ambassade
Cochinchinoise à Paris.
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Tây hành nhật ký’nin müellifi olan Phạm Phú Thứ
Kaynak: Jacques-Philippe Potteau (1863). Evénement: Visite de l'Ambassade
Cochinchinoise à Paris.
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Bişkek’te Nüfus Haraketliliği
Zhakshylyk Aitbaev
Aigerim Kaimova
Özet: Göç olgusunun yüzyıllardan beri süregelmiş varlığı içerisinde yer değiştirme eylemlerini
görmek mümkündür. Bununla birlikte, yer değiştirme hareketi olarak kabul edilmesine rağmen,
göç olgusunun zaman içinde geliştiği ve farklı anlamlar, farklı nitelikler kazandığı ve farklı
kavramlara yol açtığı söz konusudur. Ekonomik, sosyal ve kültürel faktörlerden etkilenen göç
olgusu, sonucunda göç eden ve göç alan merkezleri etkilemektedir. Bu etkileşimin bir sonucu
olarak, göç kavramı varlığını sürdürdü ve her ülkede var olan bir fenomen haline gelmiştir.
Ülkeler arasındaki ve ülke içindeki göç hareketleri birçok yeni sorunların temelidir. Bu nüfus
hareketlerinin çekim merkezlerini şehirler, ülkeler arasındaki hareketlerin çekim yönlerini ise
gelişmiş şehirler ve ülkeler oluşturmaktadır. Bu nedenle, nüfus hareketliği araştırmacıların dikkatini çekmektedir.
Kırgızistan’da kırsal alanların ekonomik sosyal yetersizliklerinden dolayı göçü başlatıcı bir neden
olarak iticiliğinden bahsetmek mümkündür. Kırgızistan’da göçlerin nedenleri arasında ekonomik
ve sosyal olarak bölgesel dengesizlikler, hızlı nüfus artışı, tarım kesiminin gelir dağılımından az
pay alması, siyasal nedenler önemlidir.
Göç ayrıca Bişkek'teki sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yaşamın şekillenmesinde de önemli
bir rol oynamaktadır. Bişkek'te hem iç hem de dış göç hareketleri yoğundur ve sosyal yapıyı
derinden etkilemektedir. Bu göçlerin sebepleri göz önüne alındığında, göçlerin ekonomik, sosyal
ve politik sebeplerden geldiği görülmektedir. Bu nedenlerin oluşturduğu bölgesel dengesizlikler
başlangıçta göçlerin sebebiyken, bir süre sonra aynı zamanda sonucu da olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kırgızistan, Bişkek’te Göç, İç Göç, Dış Göç

Göç Kavramı ve Yaklaşımları
Sosyoloji kent toplumunu anlamak için işlevli olabilecek, çözümlemesini
mümkün kılacak kavramları kullanmaktadır. Kendi karşıtlıklarını, kavram
çiftlerini oluşturmaktadır. Araştırmacılar üretim tarzlarını, tarihsel dönemleri, kenti ve kırı, cemiyeti ve cemaati ayırması söz konusudur. ‘Kır
toplumunu, ötekini, zihinsel bir tip olarak kurmanın’ (Kaya A., 2008) ve
özelliklerini araştırmanın nedeni, kentin farkını ortaya çıkarılmaktadır.
Araştırma konusu olarak faklı alanlarda bilim adamlarının dikkatini çeken
göç (Latince migratio, migro olarak ifade edilir ve göç, hareket, kesiliş an-
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lamında kullanılmaktadır), yer değiştirme hamlesidir. Göçmen (Latince migrantis, Kırgızca köçüüçü) ise sürekli yaşadığı yeri tamamen veya geçici
olarak değiştiren, herhangi bir coğrafyanın sınırlarını geçerek göç
hareketinde bulunan kişidir (Mahov, A., Petrovskaya, L., Smolkin A., 2003).
Göçü, kavram olarak ilmi çevrede İngiliz bilim adamı E. G. Ravenstein
kazandırmış ve göçü kendi içinde dört temel faktöre dayandırmıştır. Göçmenin ilk yaşadığı yerde (ülke) gerçekleşme; göçmenin karışma evresinde
gerçekleşme; göçmenin geldiği yerde (ülke) gerçekleşme; bireysel olarak
(kişinin kendi seçimi vs.) düzenli süreç şeklinde kişinin sürekli veya geçici
yer değiştirmesi olarak izah etmiştir (Mamırkanov, M., 2015).
Göç kavramı; kişilerin yaşamakta olduğu topraklardan, alıştıkları sosyal
yapılarından, hâlihazırda sahip oldukları ekonomik imkânlardan kısacası
toplumsal yaşamın birçok unsurundan uzaklaşarak veya uzaklaştırılarak
yeni yaşam alanlarına kapı açması olarak ifade edilebilmektedir (Toros A.,
2008). Diğer bilim adamları, göç kavramını farklı bir perspektiften ve
toplumsal hareket olarak görmekte ve toplumun çeşitli bileşenlerden etkilendiğini ve uyum problemleriyle karşı karşıya gelme sürecini tahmin etmektedir. Daha geniş bir göç tanımı vermek gerekirse, kısa ve uzun vadeli
ve bir yerden diğerine sosyo-kültürel, politik ve bireysel sebeplere bağlı
olarak taşındığı söz konusu olabilmektedir (Yalçın C., 2004).
Rus bilim literatüründe ‘göç’ terimine sonuçlandırılmış kavram olarak bakılmaktadır. Tekil anlamda ‘göç’ olarak kullanılan terim çoğul anlamıyla
‘göçler’ olarak ifade edilmektedir. Çağdaş bilimde ise göçün 40’a yakın açıklaması vardır.
V. İ. Perevedentsev’e göre (Perevedentsev, V., 1975) Göç, çağdaş toplumda
daha çok görülmekle birlikte bunun ayrılmaz parçası ve gerekli elementi
olarak yalnızca işgücü veya insan kaynaklarının paylaşımı söz konusu olmamalıdır. Bu aynı zamanda kültür etkileşiminde, kent ile kırsal arasındaki
farklılıkları ortadan kaldırmada, halkları yaklaştırmada vs. toplumsal işlevin
icra edilmesinde önemli bir unsurdur.
Bugün göçü tarif ederken geniş ve dar anlamıyla iki görüş vardır. Geniş anlamda amacı ve sürekliliğine bağlı olmak üzere halkın herhangi bir coğrafi
hareketlilik biçimi düşünülebilmektedir. Bu görüşü M. V. Kurman ve V. İ.
Staroverov savunmuştur. B. D. Breyev göçü veya coğrafi hareketi insanın
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belli bir reyon veya bunun sınırı dışında karışma olarak izah etmiştir (Breyev,
B., 1977).
Dar anlamıyla daha geniş yayılan tanım L. L. Rıbakovskiy’e aittir. Göçü
halkın aynı zamanda iki koşulu yerine getiren mahalli göç biçimi olarak tarif
etmiştir. Bunun birincisi bir yerleşim yerinden diğerine göçmeyle alakalıdır.
İkincisi ise bu karışma sürekli yaşam yerini değiştirme ile son bulmaktadır
(Rıbakovskiy, L., 1973).
Özyakışır literatürde yer alan bazı göç tanımlarını şu şekilde sıralamaktadır
(Özyakışır, D., 2013):
Bir ülkeden bireylerin veya toplulukların ekonomik sosyal ve politik nedenleri
Bir yerleşimden diğerine geçme, başka bir ülkeye geçme, göç, göçmenler,
göçmenler.
İnsanları bir yerden başka bir yere taşımak veya yeniden yerleştirmek.
Bireylerin veya grupların sembolik, coğrafi veya politik sınırlarının ötesinde,
onların alanlarına ve topluluklarına yönelik hareketleri. Bu, bir yerleşimden,
bir gruptan ya da belli bir siyasi sınırla diğerinin bir parçasından oluşan
sürekli, bireysel ya da kitlesel bir harekettir.
İnsanların bir yerden diğerine hareketi.
Üyeleri, çatışma ve felaketlerden korunmak ya da yiyecek aramak için yaptıkları eylemler olduğu sürece.
Bir ülkede ya da toplumda ekonomik-politik, sosyal-kültürel, iç ve dış istikrar.
Hayata bağlı dinamik bir süreçtir.
Daha iyi bir yaşam beklentisi.
Çevreyi terk etme ve yeni yerleşim yerlerine geçici veya kalıcı olarak gitme
kararını vermesidir.
Nüfus belirli bir coğrafyada yer değiştirmiştir.
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Nüfus kalıcı veya yarı kalıcı olarak yer değiştirmiştir.
Ekonomik, politik, ekolojik veya bireysel nedenlerden dolayı, bir yerden
diğerine.
Kısa, orta ya da uzun dönemli geri dönüş ya da kalıcı çözümün amacı
coğrafi, sosyal ve kültürel bir yer değiştirme hareketidir.
Genellikle idari sınırlarda yapılır ve ikamet kalıcı veya geçici olarak yapılır.
Değiştirilmiş bir eylemdir.
Göç konusuna ilgili olarak Kırgızistanlı araştırmacı A. M. Mamırkanov
(Mamırkanov, M., 2015) ve N. Kartanbayeva (Kartanbayeva, N., 2011) eserlerinde göç kavramı göçün yeni bağımsız devletin sosyo-ekonomik
gelişmesinde icra edilen sosyal rolün büyümesine bağlı olarak anlamının
yükseldiğini belirtmişlerdir. Göç süreci esasında koşullanan faktörlerin
başında ekonomik, siyasi, demografik, sosyal, etnik, psikolojik vs. bileşen
bulunmaktadır. Bununla birlikte halkın bölgesel karışımında öne çıkan
ekonomik faktörler olmak üzere, halkın sosyal-ekonomik koşullarının eşitsizliği, hayat düzeyindeki farklılıklar, yerel iş piyasasının zayıflığı,
yetişmekte olan neslin işe yerleşme perspektifi ve garantisinin olmaması vs.
söz konusudur. Bu sebeple insanlar, göçün yardımıyla bireysel ve ailevi
gereksinimlerini, geçim koşullarını daha iyi seviyeye çıkarmaya çalışmaktadır. Ülkenin ekonomik büyümesine, ücret dengesinin durumuna, halk dinamiğine, devletler arası ilişkiler gözlenir seviyede etki edebilmektedir. T.
Şabolotov bahsi geçen görüşe katılmakla birlikte göçü, ekonomik karakterdeki sebeplerden ortaya çıkan işe yarayan halkın karışması olarak belirtmiştir (Şabolotov. T., 2006).
Geleneksel Kırgız kültüründe ve dilinde göç çok değişik anlamlarda kullanılmaktadır. Bunların arasında insanoğlunun doğumundan ölümüne denk
yaşam için mücadelesinde ona eşlik eden bir olgudur. Her yerde ve her
zaman yaşamımızın bir parçası olmuştur. Göç dış ve iç göçler olarak iki şekilde ele alınmaktadır.
Dış Göçler: Belirli bir süre ya da devamlı olarak kalmak üzere çalışmak veya
yerleşmek amacıyla bir ülke sınırlarını aşarak başka ülkelere yapılan nüfus
hareketidir (Üner, 1972). Başlangıcında bireysel ve serbest olarak başlayan
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dış göç olgusu, öncü göçerlerin olumlu bilgi vermeleri üzerine sayıca yoğunlaşmıştır. Göç eyleminin gerçekleştirileceği ülkenin çekici faktörlerinden
ziyade, göç için terk edilen ülkenin itici faktörleri daha çok önemlidir. İtici
faktörler olarak sosyo-ekonomik durum, istihdam ve eğitim söylenebilmektedir. İnsanlar istedikleri sosyo-ekonomik refah seviyelerinde olmadıkları
veya ülkelerinde işsiz pozisyonunda olmaları nedeniyle dış ülkelere göçerler. Bu sebeplerle dış göç ‘Yurtdışına iş gücü akımı’, ‘işçi göçü’ veya ‘beyin
göçü’ olarak ifade edebilmektedir. Dış göçleri işgücü göçü ve beyin göçü
olarak ikiye ayırılabilmektedir. Dış ülkelere doğru işgücü göçü hareketini,
ülkelerinden çeşitli nedenlerden dolayı (ekonomik, eksik istihdam, çalışma
koşullarının uygunsuzluğu vb.) ayrılıp, başka ülkelere çalışmak üzere giden
kişiler oluşturmaktadır. Bununla beraber gidilmesi düşünülen ülkenin çekici
faktörleri arasında, işgücü ihtiyacı olmalıdır. İşgücü göçü fiziksel göç olup,
göç edenler fizik güçlerini, daha iyi şartlar karşılığında kullanmak için
göçmektedir. Beyin göçünü dış göç olgusu içerisinde ayrı olarak incelemek
gerekmektedir. Beyin göçü tanımı, bir alanda yüksek öğrenim veya geniş
bilgiye sahip yüksek nitelikli uzmanları içermektedir. Her ne kadar bu ifade
tam bir açıklama sunmasa da; yüksek nitelikli uzmanlar, bağımsız yöneticiler, üst düzey operatörler, teknik uzmanlar, tüccarlar, yatırımcılar, iş
adamları, çalışanlardır.
İç Göçler: Bir ülke içerisinde, bölge, kent ve köy gibi yerleşim alanlarından,
bir yerden diğerine yerleşmek amacıyla yapılan nüfus hareketleri olarak
tanımlanmaktadır (Üner, 1972). Ülke içerisindeki bu nüfus hareketleri,
ülkenin genel nüfus sayısını değiştirmezken, kent ve kırsal kesim nüfus
oranlarını değiştirmektedir. İç göç olgusunun bir sonucu olarak, kentsel yerleşimlerin nüfus artış hızı artmakta, kırsal yerleşimlerin nüfusu ise azalmaktadır. İçgöç olgusu çeşitli yönlere (göç yollarına) sahiptir. Bunlar:
Kırsal alanlardan, kırsal alanlara doğru yapılan içgöç.
Kırsal alanlardan, kentsel alanlara doğru yapılan içgöç.
Kentsel alanlardan, kentsel alanlara doğru yapılan içgöç.
Kentsel alanlardan, kırsal alanlara doğru yapılan içgöç.
İç göç olgusu hem oluşum aşamasında hem de göç hareketinden sonra ortaya
çıkan beklentiler ve koşullar sonucunda incelenmesi gereken bir olgudur.
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Göç Kuramları
Çoğu göç teorisi; Göçmen yerinin ekonomik koşulları, göçmen yerinin idari
durumu, alındığı yerdeki aile bağları ve sosyal ağlar, göçmenlerin kişisel
özellikleri, göçmenlerin etnik kökenleri, göçmenlerin cinsiyeti vb. ele alınmaktadır. Bununla birlikte makro, orta ve mikro bir yaklaşımları varsayılmaktadır.
Merkez Çevre Kuramı
En yaygın kullanılan göç teorilerinden biri merkez-çevre teorisidir. Bu teori
Samir Amin, Immanuel Wallerstein ve Andre Gunder Frank gibi bir sürü
düşünür tarafından geliştirilmiştir. Dünya sistemleri teorisi olarak da adlandırılan bu teori, göç olgusunu sosyalist bir bakış açısıyla inceler ve göç
sürecini sömürgeciliğe bağlamaktadır (Vasilenko P., 2013)
Kurama göre, dünya merkez ve çevre olarak ikiye ayrılır ve bu iki dünya
ekonomik temelde bağımlı olarak var olmaktadır. Kapitalizmin modern
ekonomi ile gelişmesine paralel olarak, bağımlılık ekonomik temelli kapitalist bağlara dönüşmüştür. Wallerstein'ın yaklaşımı bağlamında,
merkezîleşmiş çevre teorisi, merkezileşmiş, ekonomik ve sosyal olarak
gelişmiş ülkeler ve genellikle kapitalist ilişkiler sistemini benimsemiş ülkelerdir. Çevre ülkeler bu kapitalist ağlara ve değerlerle kuşatılmış merkezi
ülkelere bağımlıdır. Merkezi çevre teorisine göre çevre olarak adlandırılan
ülkeler, merkezi ülkeler için vazgeçilmez bir konumdadır ve merkezi
ülkelerin kapitalist gelişme perspektifinde gereklidir. Piyasadan ortaya çıkan
bu ihtiyaç aslında, bağımlılığın zincirini oluşturan güç mekanizmasının
temel gerekliliğidir. Yerleşik bağımlılık sistemi içinde, merkezi ülkeler, ucuz
işgücü, hammaddeler ve üretilen malların komşu ülkelere pazarlanması
gerekmektedir. Çevre ülkelerden gelen hammaddeler de komşu ülkelerden
daha ucuz işgücü ile işlenmektedir ve maliyetler azaltılmaktadır. Bu düşük
maliyetli ürünler ülkede tüketilmekte ya da başka ülkelerin pazarlarına ihraç
edilmekte ve kapitalist sisteme geri dönüş sağlamaktadır.
Teorinin temel işleyişi çerçevesinde, merkezi ülkelerin mevcut kapitalist
birikimlerini geliştirmek ve iyileştirmek için çevre ülkelere ihtiyaçları vardır.
Çevre ülkeler, kapitalist gelişimlerini tamamlamak ve ekonomik refahlarını
artırmak için merkez ülkelerle bu tür ilişkilere katılmaktadırlar. Yine, kapi-
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talist ilişkiler ağının hem çevre ülkelerden merkez ülkelere hem de çevrenin
periyodu içinde kalıcı bir ikametgaha geçişe neden olduğu vurgulanmaktadır. Toksikte de belirtildiği gibi, açıldıktan sonra göçmen musluğunu kolayca kapatmak mümkün değildir (Toksöz G., 2006).
Kısaca belirtilecek olan emek ve kapitalist etkileşim arasındaki bu ilişki sistemi, küreselleşmenin ve küresel çağda emeğin hareketinin gerçekte işaretidir. Kapitalist etkileşim hem işgücünü hem de yarattığı rekabeti zorlayarak,
özellikle kadın ve çocuk emeğinin sömürülmesine yol açmaktadır. Ö. Sayin
bu durumu şöyle açıklamıştır (Sayın Ö., 2001);
‘En çok suiistimal edilen kadınlar ve çocuklar rekabet nedeniyle çalışmaya
zorlanıyorlar. Kadınların daha ucuz fiyatlarla istihdam edilmeleri tercih
edilmelerine izin veriyor. Bu bakımdan özellikle evli olmayan kız çocuklarının
ya da çocuksuz kadınların olduğu görülmektedir. En büyük rekabete sahip
tekstil alanında tercih edilmektedir.
Ağ (Network) Kuramı
Sosyal ağlar teorisi üzerinde çalışanlar, göçmenlerin göç eden yerindeki
davranışlarıyla ilgilenmektedir. Bu teori, göç akışının sonunda dağılan gruplar tarafından oluşturulan iletişim ağlarına odaklanmaktadır.
Bu alanda çalışan Boyd göçmenlerin kurduğu ağların temelinde yeni bir yaklaşım formüle etmiştir. Onlara göre (Boyd M., 1989) sosyal ağlar kavramı
ekonomik sosyoloji yaklaşımı kapsamından gelmektedir. Hane halkı ağları,
akrabalık ağları ve sosyal ağların düzeyi bireysel karar vericilerin sosyal
yapısıyla bağlantılıdır. Bir göç ağı göçmenlerle etkileşim içinde olan aile ya
da arkadaşlarının ilişkilerinin örüntüsü tarafından tanımlanabilir. Sosyal
ağlar himaye veya yardımın yanı sıra bilgilerin yayılması için bir temel sağlamaktadır. Sosyal ağlar içindeki etkileşimler hareket riskini ve göçün maliyetlerini azaltarak göçü kolaylaştırabilir.
Önde gelen göçmenler, öncelikle göçmenleri ve toplulukları birbirine
bağlayan bir altyapı oluşturuyor ve bu bağlantı, göçmen topluluğundaki
diğer bireylere göç etme fırsatını sunmaktadır. Yeni göç dalgaları bu kurulu
ağı harekete geçirecek ve daha sonra göç edenler ilk gelenlerin deneyimlerinden yararlanabilmektedir (Bal H., 2010).

434

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -2- Din-Tarih-Sosyoloji

Wilpert'e göre, ağ teorisi ve göçmenler ağı aşağıdaki şekilde çalışıyor. Önde
gelen göçmenler öncelikle göçmen ve toplumlarını birbirine bağlayan bir
altyapı kurarlar ve bu bağlantı göçmen topluluğundaki diğer bireylere göç
etme fırsatı sağlamaktadır. Yeni göç dalgaları bu kurulu ağı harekete geçirir
ve göç eden kişiler daha sonradan deneyimlerinden yararlanırlar (Yalçın C.,
2004). Bu tanımlarda kullanılan kriterlere ek olarak, ekonomik ve politik
bağlar da dikkate alınmalıdır. Kurulan ilişki ağları, zaman içinde her iki
ülkede de katmanlandığında farklı boyutlara kaymaktadır (Yalçın C., 2004).
İtme-Çekme Kuramı
1966 yılında Everett Lee tarafından yayınlanan Ekstraksiyon Teorisi Konusu,
‘Göç Kuramı’ başlığı altında yer almıştır. Push-Pull Teorisine göre, düşük
gelir, düşük yaşam standardı, ekonomik fırsatların yok olması, politik
baskılar, vb. gibi ana faktörler vardır. Daha yüksek kazançlar, işgücü talebi,
ekonomik fırsatlar ve politik özgürlük, cazibe faktörleridir. Teoride itme ve
çekme faktörleri, temel yapı bakımından göreceli ve bireyseldir. Bu nedenle,
ekonomik durum, yaş, cinsiyet, etnik köken, medeni durum ve çocuk sahibi
olma gibi faktörlerin değerlendirilmesi, itme-çekme teorisi için çok önemlidir. Lee'nin teorideki diğer noktası, göçün belirleyicileridir. Göçü belirleyen
iki boyut vardır, biri kişisel (mikro) faktörler, diğeri ise kişisel olmayan
(makro) faktörlerdir (Çağlayan S., 2006).
Tarihsel Yapısalcılık Teorisi
Klasik düşünceye alternatif, 1970'lerin tarihsel yapısalcılık yaklaşımıdır. Tarihsel yapısalcılığın en ünlü temsilcilerinden biri Stephen Castles. 1970'lerde
Avrupa göçüne ilişkin analizinde, göçmenlerin operasyonel özelliklerinin
küresel ve ulusal sistemler ağı sınırları içinde bulunduğuna dikkat etmiştir.
Göç yalnızca bir durum değil aynı zamanda büyüklüğü ve yönü devlet kontrolü
altındadır. Bu bakımdan devlet göç siyasetiyle ekonomik kapitalizmin gelişiminin yapısal değişiminin arasındaki ilişki üzerinde durulur. Bahsi geçen teoriye
uygun olarak göçmenlerin kendi faaliyetleri kapitalizminin yapısıyla tasvir
edilmektedir. Göçün siyasi ekonomik modelinin ilk gücü olarak devlet ve sermayedir. Göç her şeyden önce ucuz işçi gücü seferberliğidir. Gelişmiş ülkeler
eşitsiz gelişimi desteklemekle beraber fakir ülkelerin kaynaklarını sömürerek
ve işleterek daha da zenginleşebilmektedir (Yudina T., 2006).
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İnsan Sermaye teorisi
Eğitime, niteliğe, insanın sağlığına ve göçten gelen yararlar tüm giderleri
geride bırakan ve insan gelişiminin göstergesi olarak değerlendirilen insan
sermaye fikrine ağırlık verilmektedir. Bu durum her insanın kendi potansiyelini ve insanın onu istediği gibi kullanabildiğini ortaya koymaktadır
(Kartanbayeva N, 2011).
İnsan sermayesinin ekonomik gelişme temposuna etkisi ile ilgili olarak uzun
süredir araştırma yapan Gary Stanley Becker 1992 yılında Nobel Ekonomi
Ödülü'nü almıştır.
Kırgızistan Hakkında Genel Bilgiler
Kırgızistan, Orta Asya’da bir ülkedir. Kırgızistan, (Azerbaycan, Kazakistan,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan ile
birlikte) günümüzdeki yedi bağımsız Türk devletlerinden birisdir. Denize
kıyı olmayan ülkelerin komşuları kuzeyde Kazakistan, batıda Özbekistan,
güneybatıda Tacikistan ve güneydoğuda Çin Halk Cumhuriyeti’dir.
Kırgızistan’ın nüfusu

Tablo 1 (Milli İstatistik Komitesi (MİK), 2019)
Kırgızistan nüfusu 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyle 6 milyon 140 bin 200 kişi olmuştur. Kırgızistan’da ikamet eden nüfus 2019 yılında, bir önceki yıla göre
132 bin 770 kişiye yükselmiştir. 2019 yılında erkek nüfus 3 milyon 169 bin
634 kişi ise, kadın nüfus 3 milyon 219 bin 866 kişi olmuştur. Buna göre toplam
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nüfusun %50,4’sini kadınlar, %49,6’ini ise erkekler oluşturmaktadır. Ancak
doğum oranı yüksek olan bölgelerde (Batken, Calal-Abad, Narın, Oş ve Talas
bölgelerinde) erkeklerin sayısı bayanların sayısına göre daha fazladır. Yıllık
nüfus artış hızı 2019 yılında %3 olmuştur. Şehirlerde yaşayanların oranı 2019
yılında % 33,8 ise, köylerde yaşayanların oranı ise %66,2 olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla köy nüfusu fazla olduğu içın Kırgızistan nüfusunun
çoğunu tarım ve çiftçilik ile uğraşanlar oluşturmaktadır.
Bişkek şehri dahil Kırgızistan sekiz bölgeye (oblast) ayrılmıştır.
Bölgeler, başkent ve bölge merkezleri;
Bişkek (eski ismi Frunze)
Batken (Batken)
Çüy (Tokmok)
Calal-Abad (Calal-Abad)
Narın (Narın)
Oş (Oş)
Talas (Talas)
Isık-Köl (Karakol)

Şekil 1 (MİK, 2019)
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Grafikte 1’de yansıdığı gibi ülkede nüfusun yoğun olduğu bölgeler Oş, CalalAbad ve Çuy bölgeleridir. Kırgızistan’ın en kalabalık şehirleri ise Bişkek ve
Oş şehirleridir. Ülke başkenti olan Bişkek’te milyondan fazla kişi yaşamını
sürdürmektedir. Başkentte sanayi, ticaret, ulaşım, üniversite gibi ekonomik
ve eğitim kaynaklarının gelişmesi nüfusun artmasını sağlamaktadır. 2017
yılına göre nüfus sayısı yaklaşık 255 bin kişi olan Talas bölgesi nüfusun
seyrek olduğu bölge olarak görülmektedir.
Kırgızistan nüfusunun orta yaşı giderek yükselmekte ama, bazı Asya (Japon,
Kore vs.) ve Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında genç bir nüfusa sahip
olduğu açıktır. 2017 yıldaki istatistiklere göre orta yaş oranı 27,5 olarak ortaya
çıkmaktadır. Erkeklerde 26,5 ve kadınlarda 28,4 olduğu söz konusudur. Orta
yaş oranı 30 yaş olarak en yüksek olan Bişkek şehri ve Çüy bölgesidir. Orta
yaşın en düşük olduğu bölgeler Oş, Batken, Calal-Abad ve Talas bölgeleridir.
Kırgızistan İstatistik Komitesi verilerine göre; çocuk ve genç nüfus olarak
tanımlanan grubun nüfus içindeki payı %33,6 olduğu görülmektedir. 3 milyon 628 bin kişi (%59,1) güçlü kuvvetli, yaşlı nüfus oranı ise 448 (%7,3) bin
kişidir.
Kırgızistan’daki Göç ve Nedenleri

Şekil 2 (MİK, 2019)
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinin 1991'de yıkılışıyla, on beş yeni devlet
uluslararası konjonktüre katılmıştır. 1985 yılında, SSCB başkanı olarak
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referandum başlatan ve esas olarak ABD ile yaşayan Soğuk Savaş'a son veren
Mikhail Gorbaçov, SSCB'nin çöküşünü önlemek için perestroyka (yeniden
inşa) ve glastnost (açıklık) politikasını başlamıştır.
Nitekim Gorbaçov'un SSCB’nin yıkılmasını engelleme çabaları hiçbir sonuç
vermemiş ve SSCB 1991 yılında yıkılmış ve on beş cumhuriyet ortaya çıkmıştır. Sovyetler Birliği'nin dağılması sürecinde bağımsızlık faaliyetleri de
artmıştır.
1991 yılında Kırgızistan'ın bağımsızlığa ulaşması ile birlikte, yalnızca siyasi
ve ekonomik bağımsızlığı elde etme ile değil, aynı zamanda insanların diğer
ülkelerle serbest dolaşımını da sağlanmıştır. Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle
birlikte, Kırgızistan'daki göçün iki ana nedeni ve iki dönemi vardır. İlk
dönem demografik göç denebilir ve göçün temel nedenleri etnik nedenler
olmuştur. İkinci dönem ekonomik nedenlere dayanır ve yurtdışında yüksek
ücret veya kazanç elde etmek için ekonomik göçü yansıtmıştır. 1991 yılında
yetmiş yıllık ekonomik ve sosyal bağlar kısa sürede ortadan kalktı, eski
Sovyet ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin çöküşü birçok fabrikanın kapanmasına neden olmuştur (Kydykeeva A., Yeshenova S., Mamytbek uulu
T., 2016).
Bu bağlamda 1990’lı yılların başında halkta büyük miktarda işsizlik oluşmuş ve geleceğe yönelik belirsizlik hissi uyanmıştır. Orta Asya
ülkelerinde Sovyetler Birliğinin yıkılmasının hemen ardından birinci göç
dalgası gözlenmiştir. Bu ülkelerin göç nedeni esas olarak etnik ve siyasi
nedenlere dayanmış ve göçmenlerin ana vatanına dönme arzuları ile
alakalıdır (Ergeshbaev U., 2009). Ayrıca ülkelerdeki siyasi dengesizliklerden
dolayı Rusya Federasyonuna birinci göç dalgasıyla birlikte çok sayıda
Tacik ve Kırgız göç etmiştir. Bu göç türünde yerli halkının göçü demografik
özellikleri taşır ve aileleri ile birlikte göç etmişlerdir. Etnik göçün Orta
Asya'da 1994 yılına kadar arttığı ve bu yıldan sonra azalmaya başlamıştır
(Sulaymanova B., 2013). 1998'den bu yana, demografik göç bir tür ekonomik
göç haline gelmiştir ve ekonomik fayda arayan göçmenlerin yurtdışına göç
etmeye başladıkları söylenebilmektedir.
1998 yılından itibaren Orta Asya’da iktisadi göç olarak adlandırılan işçi göçmenlerin yurtdışındaki yüksek maaş ve daha iyi yaşam koşullarına kavuşmak amacıyla göç eğilimi gözlemlenmiştir. Bu göç türünün özelliği işçi
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göçmelerinin kendi vatanına tekrar gelme amacını gütmeleri ile ayırt
edilir. Ayrıca giden işgücünün yurtdışında elde ettikleri kazançalrının
belli payını geride kalan aile bireylerine, akraba ve tanıdıklarına tüketim
ve tasarruf amaçlı göndermekle beraber, kendi ülke ekonomisine dışarıdan
sürekli para akışını sağlamışlardır.
Bişkek Şehrinin Nüfussal Yapısı ve Göç Olgusu
Yüzölçümü 169,6 km2 olan ve tarihi yaklaşık 140 yıl öncesine uzanan Bişkek,
Kırgızistan Cumhuriyeti başkentidir. Sovyetler Birliği (1926-1991) döneminde şehre Bolşevik komutan Mikhail Frunze'nin anısına Frunze adı verilmiştir.
Kırgızistan, birçok halkın bir arada yaşadığı Orta Asya ülkelerinden biri.
Kırgızistan'daki nüfusun ulusal dağılımına baktığımızda; Kırgız halkı başta
olmak üzere; Rus, Kore, Kazak, Özbek, Tatar, Uygur, Türkmen, Azerbaycan,
Türk ve diğer halklar bir arada yaşamaktadır. Sonuç olarak, Kırgızistan'ın
başkenti Bişkek'te farklı kültürlerden ve dini inançlardan insanlar bulunabilmektedir.
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Bişkek’in etnik gruba göre nüfusu

Tablo 2 (MİK, 2019)
Bişkek'in şehir olarak kabul edilmesinden bu yana, Ruslar 1990'lı yıllara
kadar nüfusun çoğunluğunu oluşturmuştur. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte, ülkede yaşayan birçok etnik grup, vatanlarına geri dönme
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sürecine başlamıştır. 1989 yılında 620 bin kişilik bir nüfusa sahip olan Bişkek,
1999 nüfus sayımına göre 761 bin kişiden fazla nüfusa sahip bir şehir olmuştur. Ancak 1989 yılında başkent nüfusunun %55,6’ını Ruslar ve %22,9’ini
Kırgızlar oluştururken, Rus nüfusun ülkeden ayrılması ve Kırgızların hızlı
nüfus artışı sonucunda, 1999 yılında başkentte ikamet eden 761 bin insanın
252 bini (%33) Ruslar ve 397 bini (%52) Kırgızlar oluşturmuştur. Bilim
adamalarının görüşüne göre (Malabaev C., 2001) genel olarak Sovyetler sonrası dönemde Kırgızistan’a has üç ciddi göç trendi söz konusudur. 1) Rusça
konuşan halkların göçü; 2) Kırgızların iç göçü; 3) Kırgızların dış göçüdür.
1990'ların ilk yarısında, Kırgızistan, Orta Asya'nın diğer tüm ülkeleri gibi,
Rusya nüfusunun ülkeden önemli bir şekilde göç etmesine tanık olmuştur.
Bazı uzmanlar, Rusların Orta Asya'dan göçlerini bölgedeki etnik çatışmalara
bağlamaktadır. Başka bir görüşe göre, bölgedeki dil ve kültürdeki değişim
Rus halkını bölgeden göç etmeye zorlamıştır. Tüm bu tartışmaların içinde,
Rusların bölgeden göçünü açıklayan birçok neden vardır.
Rusların düşük ücret almaları ve ayrımcılığa maruz kalmaları, iş bulmada
yaşadıkları zorluklar, terfi etme şanslarının olmaması ve yerel gelenek
göreneklere uyum sağlayamamaları, Kırgızistan’dan göç etme isteği sebeplerinin başında gelen faktörler arasındadır (Shulga Ye., 2013). Örneğin
Kırgızistan’dan 1990’da 41.900; 1991’de 33.700; 1992’de 77.400 ve 1993’te
120.600 kişinin göç ettiği kaydedilmektedir. 1990 ve 1994 yılları arasında
ülkeden göç edenlerin etnik kökenlerine bakıldığında büyük çoğunluğunun
Rus olduğu ortaya çıkmaktadır. Kırgızistan’da etnik zümreler arasındaki durumun sivrilmesi, Kırgızca’nın devlet dili olarak kabul edilmesi ve idari
yönetim, resmi belgeler, kültür, eğitim, bilim çevrelerince kullanılmasına
yönelik çıkan kanunlar göçün oluşmasında etkilemiştir. Rus ve Rusça
konuşan halkların ülkeden göç etmesi 1990 yılından sonra Oş’ta etnik çatışmadan dolayı daha da hızlanmıştır. 24 Mart 2005 ve 7 Nisan 2010 yıllarında
meydana gelen halk devrimleri sonucunda Rusça konuşan halkların 9500
kişi ülkeyi terk etmiştir.
Uluslararası ilişkilerin konusu olarak göç Kırgızistan’ın iç milli güvenliği için
ciddi tehlike oluşturmaktadır. Öncelikle ülke insan potansiyelini kaybeder,
ikinci olarak etnik zümreler arası kültürel etkileşim düşüş süreci yaşar.
Üçüncü olarak ülke çok kültürlü ve çok dinli yapısını kaybetmektedir (Atan-
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taeva, S., 2013).
Sovyet döneminde uygulanan merkezi planlama sisteminin çökmesi,
ekonomisi tarım ve endüstriye dayanan Kırgızistan’ı olumsuz yönde etkilemiştir. Bölgesel fabrikalar işlevsiz hale gelirken tarım sektörüne geri dönüş
başlamıştır. Çok belirgin bir artış olmamakla birlikte 1996 yılında %64,9’luk
bir paya sahip olan kırsal nüfus 2001 yılında yüzde 65,1’e yükselmiştir (MİK,
2019). Buna paralel olarak Kırgız nüfusunun yurt dışına göçü devam etmiştir. 1990’lı yıllarda oldukça kırılgan hale gelen Kırgız ekonomisi dış etkenlerden, örneğin küresel çapta yaşanan krizlerden, oldukça kolay etkilenmeye
başlamıştır.
Kırgızistan’da Sovyetler Birliği döneminden günümüze göç, sosyal dinamikleri dönüştürücü ve ülke insanının yaşam şartları üzerinde etkili bir olgu
olduğu söz konusudur. Kırgızistan’da bugün yaşanan göçün altında itici
neden olarak ekonomik geri kalmışlık ve işsizlik oluşturmaktadır.
Bağımsızlık sonrası ekonomik reformlar ülkeyi derin bir krizin eşiğine getirilmesine, pek çok iş yerinin kapanmasına, işsizliğin artmasına, ülkenin
tarım bölgesindeki güney halkı iş aramak amacıyla ekonomik yönden daha
gelişmiş olan kuzeye yani başkent Bişkek’e göçmeye başlamasına sebep olmuştur.
Kırgız Cumhuriyetinde, işsizlik oranı da Sovyetler Birliği’nden ayrılmasından bu yana artmıştır. 90’lı yıllarda yüzde 5-5,5 civarında olan işsizlik oranı,
işsiz sayısı 29 binden 2004 sonunda 186 bine kadar ulaşmıştır. Aynı dönem
içerisinde yaklaşık 600 bin kadar Kırgız, kırsal yerleşim bölgelerinden
başkente doğru göç ettiği açıktır (MİK, 2019).

Şekil 3 (MİK, 2019)
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Milli İstatistik Komitesi'nin, 1 Temmuz 2013 yılı itibariyle ülkede nüfusun 5
milyon 712 bin 900'a ulaştığına işaret eden Çalışma Bakanlığı, çalışma
çağında nüfusun arttığına dikkat çekerek 2 milyon 490 bin 100 kişiye
ulaştığını duyurmuştur. 2013'de işsizlik %8,3, 2014'de %8 ve 2015'te %7,6
olduğu 3.grafikte yansımaktadır. 2013 yılından bu yana işsizlik oranı yavaştan inmesi söz konusudur.
2017’de yapılan açıklamaya göre, yılbaşı itibariyle 2 milyon 468 bin 700 kişi
ekonomiye aktif katılım sağlamıştır. Kayıtlı işsiz sayısının 210 bin 400'e çıktığı Kırgızistan'da işsizlik en yüksek %10 ile Batken ve %8,7 ile Narın bölgeleri ortaya çıkmıştır. Başkent Bişkek'te bu oran %7,5 olarak gösterilmiştir
(MİK, 2019).
Kırgızistan'da, işsizliği ortadan kaldırmak amacıyla üç yönlü çalışmalar
yürütülmektedir. Bu çerçevede ücretli iş bulmak için çalışmalar yapılıyor,
gençlere ve genel işsizlere mikro-kredi açılıyor ve herhangi bir mesleğe sahip
olmayan vatandaşlara meslek kursları verilmektedir.
Kırgızistan’da memleketinde iş bulamayan çoğu üniversite mezunu işsizin
umuduysa başkent Bişkek. Bişkek'te tutunabilmek için gündelik işlerle karınlarını doyurmaya çalışıyorlar. Ülkede işsizliğin artması iç ve dış göçün hızlanmasına neden oldu.
Bişkek şehrine her yıl 400 bin kişi civarında insanın Kırgızistan’ının diğer
bölgelerinden göç ettiği tahmin edilmektedir (MİK, 2019). Bu sayı sürekli
değişmektedir. Bunların hepsi kalıcı göçmenler değil, bazıları mevsimliktir.
Kalıcı göç için gelenler diğer bölgelerde iş bulamadıkları için Bişkek şehrini
tercih etmektedir, şehrin başkent olması, nüfusunun fazla olması ve ticari bir
merkez olması bunun en büyük sebepleridir. Fakat şehirde yeterli sayıda
konut bulunmaması ve konut kiralarının yüksek olması barınma sorunu ortaya çıkarmaktadır. Sonuç olarak, kentte gecekondu mahalleleri ortaya çıkmıştır.
Bu iç göçün bir sonucu olarak şehir büyük bir köy haline dönüşmüştür.
Birkaç yıl sonra, ülkenin bağımsızlık kazanmasıyla, 260 bin kişinin yaşadığı
48 yeni konut alanı kurulmuştur. Bu insanların satın aldığı topraklar bazı
durumlarda yasal olarak onlara satılmamaktadır. Bu durumun bir sonucu
olarak, aynı yer birkaç kişiye satılabilir ve bu yeni evler yasal olarak bulun-
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madığından, belediye yol, su, elektrik ve gaz gibi temel hizmetleri sağlanmadığı durumlar da bazen ortaya çıkmaktadır. Ek olarak, bu kişilerin mahkemeye başvururken yazılı bir belgeleri olmadığından mahkeme bu yerin kime
ait olduğuna karar veremediği olaylar yaşanmıştır. Şehirde yaşayan insanlar
ile şehirdeki yeni göçmenler arasında kültürel farklılıklar olduğu için bir
sosyal çatışma ortamı ortaya çıkmıştır. Gecekondularda yaşayan insanlar
yasadışı elektrik kullandıkları için Bişkek'te elektrik sisteminde aksamalar
var. Aileler çocuklarını uzak bölgelerdeki okullara kaydettirmektedir. Tıbbi
hizmetler özel hastaneler tarafından verilmektedir. Daha sonraki göçmenler
toplum tarafından alt sınıflar olarak kabul edilmektedir.
Göç, daha geniş bir nüfusu, hemen hemen tüm profesyonel, kamu ve özel
kurumları, uluslararası kuruluşları ve organizasyonları etkileyen bir alandır.
Birçok ülkede göç, göçmenleri barındıran ülkeler için politik bir malzeme
haline gelmiştir. Genellikle tartışma ve açıklamalarda, gerçekler ideolojik
görüşlerle yer değiştirmektedir.
Sonuç
İç ve dış göç, Kırgızistan'ın birkaç yıllık bağımsızlığından sonra ortaya çıkan
bir gerçektir. Bağımsızlıktan önce göç, nüfus büyüme, evlilik, eğitim ve sağlık
gibi nedenlerden kaynaklanmıştır. 1990'lardan bu yana, işsizlik, düşük ücret
veya gelir dışı problemler, kırsal alanlarda sorunlar, kırsal bölgelerde cazip
şehirler ve büyük şehirlerde ticaretin gelişmesi gibi sebepler göçün temelini
oluşturmuştur. Başkente olan göç sebeplerinden biri, ailelerini destekleme
gereği nedeniyle başkentte kolayca para kazanabileceği inancıdır.
SSCB'nin çöküşüyle birlikte vatanlarına geri dönmek isteyen uluslar ortaya
çıkmıştır. Rus, Alman, Ukrayna, Tatar ve diğer milletlerin geri dönmesi
başkalarını bu yerlere yerleşmeye yol açmıştır. Ayrıca, fabrikaların kapanması ile birlikte, yüksek istihdam imkânı olan kuzey bölgelere göç hızı hızla
artmaya başlamıştır. Bu nedenlerden dolayı, nüfusun %20'si bir yerden diğerine göç etmiştir. Bunların en dikkat çekeni kırsal alanlardan şehirlere göçtür.
Göçün sosyal sonuçları da vardır. Kent kültürünün ortaya çıkışı, kentleşmenin ortaya çıkışı, kültürel çeşitliliğin ortaya çıkışı, şehirlerde işsizlik, ailede
ve diğer sosyal kurumlarda hızlı değişimler ve toplum temelli bir topluluk
yapısına geçiş, göçün neden olduğu sosyal değişimlerden bazılarıdır.
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Eski SSCB ülkelerinin büyük şehirlerinin sıkıntıları incelendiğinde; genellikle
sorunların benzer olduğu ve gelecekte pek çok sorunlara da benzer şekilde
kaynaklık edeceği yorumu yapılabilmektedir. O sorunların bazıları her gün
sanayi bölgeler ile çepeçevre sarılan kentlerin etrafında oluşan mahalleler,
sefalet, artan suçluluk oranları, yetersiz kamu hizmetleri, sistemden dışlandığını hisseden insanlardır.
Kentte yoğun kentsel işsizlik ve serbest kaynakların bulunup bulunmaması
ve kırsal alanlarda üretim kaybına neden olması nedeniyle göçün gelecekte
en ciddi sorun olacağını söylenebilmektedir Bu konuda alınabilecek olası bir
önlem, göç meselelerini düzenlemek ve göçmenleri memleketlerine geri
döndürecek politikaların tanımlanmasını ve uygulanmasını sağlamak için
hükümetteki genel müdürlük biçiminde bir kurum yapısının oluşturulması
olmalıdır. Büyük bir şehre göç etme nedenlerini ortadan kaldırmayı
amaçlayan ve göçmenleri memleketlerine geri götürmeyi amaçlayan böyle
bir kurumun varlığı, göç üzerinde kontrol sağlayabilmektedir.

Kaynakça
Atantaeva, S., Migratsionnıye Protsessı v Kırgızstane v Period Suvereniteta. 2013
Bal H., Kent Sosyolojisi, Isparta. 102, 2010.
Boyd M., The International Migration Review Vol. 23, No. 3, Special Silver Anniversary
Issue: International Migration an Assessment for the 90's, ss. 638-670. 1989.
Breyev, B., Podvijnost Naseleniya i Trudovıye Resursı. Moskova: Statistika. 6, 1977.
Çağlayan, S., Göç kuramları, göç ve göçmen ilişkisi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi (İLKE), Muğla, s. 17, 2006.
Kartanbayeva, N., Vliyaniye Mirovogo Ekonomiçeskogo Krizisa na SotsialnoEkonomiçeskoye Polojeniye Migrantov (Na Primere Trudovıh Migrantov Vıyezjayuşih v
Rossiyu i Kazahstan). Avtoref. Bişkek. 2011.
Kırgız Respublikasının Ulutstatkomu tarabınan 2019-jıldın başına karata turuktuu kalktın
sanı jönündö analitikalık material, 2019
Kydykeeva A., Yeshenova S., Mamytbek uulu T., «Problemı Migratsii Naseleniya
Kırgızstana», Dergi: İnovatsionnaya Nauka, ʼ2/2016 ISSN 2410-6070
Mahov, A., Petrovskaya, L., Smolkin, V., Bolşoy Rossiyskiy Entsiklopediçeskiy Slovar.

446

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -2- Din-Tarih-Sosyoloji

Moskova: RMG Multimedia. 2013.
Malabaev C., Bişkek, Kırgızistan’ın Başkenti. Bişkek. 216-217, 2011.
Mamırkanov, M., Vneşnyaya Trudovaya Migratsiya Kırgızstana v Rossiyskuyu Federatsiyu
(Osobennosti i Posledstviya). Bişkek. 2015.
Milli İstatistik Kurumu (MİK), 2009. www.stat.kg/
Oktik, N., “Köyün Çekiciliği Kentin İticiliği”, Toplum ve Göç II. Ulusal Sosyoloji Kongresi,
Sosyoloji Derneği, Ankara. 81. 1997.
Özcan, Y., “İçgöç Tanımı ve Verileri ile İlgili Bazı Sorunlar”, Türkiye’de İçgöç,
İstanbul: Türkiye. Ekonomik ve Toplumsal Vakfı. 78-82. 1998.
Özyakışır, D,Göç: Kuram ve Bölgesel Bir Uygulama, Ankara: Nobel Yayınları. 5-6. 2013.
Perevedentsev, V., Metodı İzuçeniya Migratsii Naseleniya. Moskova: Nauka. 227. 1975.
Rıbakovskiy, L., Regionalnıy Analiz Migratsiy. Moskova: Statistika. 5. 1973.
Sayın, Ö., “Gezegenimizin Küreselleşmesi”, Sosyoloji Dergisi, Sayı: 8–9, Ege Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir. 12. 2001.
Shul'ga Ye., «Potentsial'naya migratsiya russkoyazychnogo naseleniya iz sredney Azii v
Rossiyu (na primere Kirgizii)» Vestnik Surgutskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo
universiteta, Surgut ş., 2013.
Şabolotov. T., Vneşnyaya Trudovaya Migratsiya v Kırgızskoy Respublike v Kontekste
Mirovogo Migratsionnogo Protsessa. Bişkek. Ss. 7-8, 2006.
Toksöz, G., «Uluslar Arası Emek Göçü», İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. 20,
2006.
Toros, A., «Sorunlu Bölgelerde Göç», Global Strateji Enstitüsü, Ankara. 2009.
Vasilenko P., «Zarubezhnyye teorii migratsii naseleniya», Dergi: Pskovskiy
regionologicheskiy zhurnal, 2013. Ss. 36-42.
Yalçın, C., Göç Sosyolojisi, Anı, Ankara. Ss. 12-13, Ss. 49-50. 2004.
Yudina, T., Sotsiologiya Migratsiy: Uçebnoe Posobiye. Moskova: Akademiçeskiy Proyekt.
Ss. 122-123. 2006.
ʼʼrgeshbaev U., «Sotsial'no-ekonomicheskiye posledstviya sovremennykh migratsionnykh
protsessov». Dergi; Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika. 2009.

447

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -2- Din-Tarih-Sosyoloji

XX. Yüzyıl Başında Kazakistan’ın Sosyo-Ekonomik Durumu
ve Yayın Organlarının Doğuşu
Aigerim Abdikhanova
Mehmet Yılmaz
Özet: Bu çalışmada geleneksel Kazak siyasi yapısı, XIX. Yüzyıl başlarında kurumsal hâle gelen
Rus müdahaleleri sonucunda daha “modern” bir biçime evirilmeye başladığı anlatılmaktadır.
XIX. Yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmaya başlayan Kazak aydınları, Kazak gelenek ve âdetlerini göz ardı eden bu sömürgeci Rus düzenlemelerine alternatif geliştirmekte gecikmedi. Ancak
Rus sömürgeci gücünün 1822, 1867, 1868, 1886 ve 1891 yıllarında gerçekleştirdiği kapsamlı
kanunlar, geleneksel Kazak siyasi yapısının parçalanarak Rus tarzı bir sistemin egemen olmasının yolunu açtı. Bir diğer deyişle Kazak siyasi yapısının modernleşmesinin kökeninde öncelikle Rus sömürgeci uygulamaları yatmaktadır. Fakat Rus kanun ve uygulamaları modernleşme
sürecinin tek kaynağı değildir. İlk Kazakça süreli yayınlar, Kazakça kitaplar, ilk Kazak siyasi
partileri, Kazak kurultayları, ilk Kazak özerk yönetimi gibi uygulamalar Kazak aydınlarının girişimleriyle gerçekleşmiştir. Bu nedenle Kazak aydınlarının düşünce ve faaliyetleri Kazak siyasi
modernleşmesinin ana kaynaklarından biridir. Özellikle de XIX. Yüzyıl sonu ve XX. Yüzyıl başında
faaliyete geçmeye başlayan yayın organları siyasi-demokratik görüşü savunarak, Kazakların
Çarlık Rusya’dan bağımsızlığını kazanmasını istemiştir. Kazak basını XX. Yüzyıl başında Kazakistan’da yayınlanan gazete ve dergilerin bilimsel niteliği ve değerini Çarlık Rusya sömürgesinde
gösterir. Onlar, Çarlık Rusya sömürgesinde yaşayan Kazak halkının millî düşüncesi ve çıkarlarını
açığa vurmayı başarmıştır. Araştırmada XX. Yüzyılın ilk yılları, Kazak toplumunda sosyal
düşüncenin yeniden gelişmesi ve Kazak aydınlarının ortaya çıkması ve millî basının oluşumu
hakkında bilgi vermektedir.
Anahtar Kelimeler: Kazak, Çarlık Rusya, Alaş, Kazakistan, Aykap, Dala Velayeti, Türkistan Velayeti, Serke

Giriş
XX. yüzyıl başlarında Kazak tarihine yön veren oluşumlardan biri de siyasi
partilerin kuruluşu ve basın organını doğuşudur. Sovyet dönemi ve bağımsız
Kazakistan devri tarihçileri bu dönemi değişik biçimlerde yorumlamışlardır.
Önceleri devrimci, milliyetçi-demokratik ve Bolşevik yandaşları olarak
tanımlanan yayınlar, günümüzde ulusal kurtuluş hareketlerinin ışığı olarak
kabul edilmektedir. Rusya’daki 1917 yılında gerçekleşen Şubat İhtilali’nden
sonra Kazakistan’da siyasi partiler ile Kazak matbaası ortaya çıkmış ve bunlar kendi amaçlarına ulaşmak ve özgürlük kazanmak için Çarlık yönetimiyle
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mücadeleye girişmişlerdir. Sosyal nitelik bakımından çeşitlilik arz eden millîdemokratik görüşlü Kazak aydınlarının merkezine dönüşen "Kazakistan",
"Kazak", "Alash", "Saryarka", "Birlik Tuy", "Üç yüz" gazete ve "Aikap" dergileri vardı. XX. Yüzyıl başında, gazete ve dergiler Kazakça kitle iletişim
araçları olarak yayınlandı. Bununla birlikte XX. Yüzyıl başındaki Kazakların
fikir hareketleri, modern düşüncelerin yaygınlaşması ve onun ortaya çıkmasına da basın alanındaki gelimeler sebep olmuştur.
XX. Yüzyıl Başında Kazakistan’ın Sosyo-Ekonomik Durumu
XIX. Yüzyılın ortalarında itibaren XX. yüzyılın başında Kazakistan’ın toprakları ve doğal zenginlikleri Rusya’nın ve yabancı kapitalistlerin sömürge bölgesine dönüşmüştür. Bu dönemde Çarlık Rusya’sı Kazak Topraklarında
sömürge siyasetini aktif hâle getirmiştir. Ülkeyi çıkarlarına göre yağmalamak
için önemli bir bahane aramaktaydı.
1906 yılında Rusya’nın başbakanı P. Stolıpin ülkede yeni bir zirai reform uygulamayı ciddi bir şekilde ele almıştır. Öncelikle Rus çiftçilerini Kazak topraklarına yerleştirme politikasına güçlü bir ivme kazandırmıştır. Onun
reformunun temel amacı, Rusya’daki yoksul kesimin maddi durumunu iyileştirip onları orta sınıfa dönüştürmekti. Bunun için, Rusya’da fukara düşen
insanları bakir arazi olarak görülen Kazak topraklarına hızla sürgün edilmeye
başlanmıştır.
Çarlık yönetimi toprak politikasının temel amaçlarını belirledikten sonra onu
gerçekleştirmeye başlamıştır ve bu amaç kapsamında özel bozkır komisyonları
kurularak Kazak steplerini ve onun fiziki yapısını Kazakların ekonomik
yapılarını araştırmak için keşif heyetleri düzenlemiştir. Çarlık Rusya’nın uyguladığı İskan Politikası, ilk olarak Kazakları verimli ve sulak toprakları ile hayvancılık için oldukça elverişli meralarından ayırmıştır. Aynı zamanda halkın
yerleşik ve yarı yerleşik kısmı geçimlerini sağladıkları tarlalardan
çıkartılmışlardır.
Genellikle 1870’li yıllarda başlayan toprak politikası 1890’lara kadar aktif bir
şekilde sürdürülmüştür. Ünlü araştırmacı, aydın Telcan Şonanulı Kazak
topraklarının sömürülme tarihini iki döneme ayırmıştır:
Rusya’ya bağımlı olduğu tarihten XIX. yüzyılın 80’li yıllarının başlarına kadar.
Bu ‘süvari Kazakların, askerlerin yararın’ bahanesiyle arazi alma dönemi;
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1880’li yılların sonu ile 1890’lı yıllardan bu yana Çar Nikolay yıkılana kadar
Rus çiftçileri için arazi alma dönemi.
Yoksul Rus çiftçileri Rusya’nın iç kesimlerinden Kazak bozkırlarına yerleştirme, Yayık ve Ertis nehirleri kenarlarında, daha sonra İdil kıyılarında ve
Akmola, Cetisu, Semey, Oral, Torğay illerinde hızlı bir şekilde devam etmiştir. 1896 yılına doğru Akmola ve Semey oblastlarının 8 uyezdinde/vilayetinde Akmola, Petropavl, Kökşetav, Atbasar, Pavlodar, Karkaralı, Ombı
ve Öskemen 150.000 sakinden oluşan göçmen çiftçileri kabul ederek yerleştirebilen 43 bolıs kurulmuştur.
Birer birer en zengin, verimli 1,4 milyon hektar arazi onların ellerine
geçmiştir. En zengin ve verimli Kazak topraklarından 1,4 milyon hektar tarım
arazisi birer birer Rusların eline geçti. Kendi topraklarından çok az pay alabilen Kazak çiftçileri, göçmenlere bağımlı hâle düşerek ellerinde bulundurdukları arazilerini Rus çiftçilerine kiraya vermek zorunda kalmışlardır.
Sonuçta Rus göçmenleri, Kazakların 88 bin desyatin arazisini kiraya
almışlardır.
Rusya’daki toprak sorunu için Sibirya’ya göre daha verimli ve tarıma elverişli geniş Kazak toprakları en uygun çözüm olarak görüldü. Sorunu çözmek
için izlenecek yol aslında çok basitti. Rusya’da serfliğin kaldırılmasından
sonra topraksız kalan köylüler, bozkıra getirilip yerleştirilecek ve böylece
hem Rusya’daki toprak sorunu halledilmiş olacak hem de Rusya yeni ele
geçirdiği toprakları sömürgeleştirecek, böylece buralardaki hâkimiyetini
kalıcı hâle getirecekti.
Rus idaresi, bu amaçlara ulaşmak için hem Rusya’yı hem de bozkır bölgesini
ilgilendiren kanuni düzenlemelere girişti. İlk olarak 1867 ve 1868 Geçici Kanunlarında bütün Kazak topraklarının devlet malı sayılacağı ve devletin bu
toprakları Kazakların kullanımına sunacağını ilan etti. 1889’da Rusya’da
İakân Kanunu çıkarıldı. Bu kanun önceleri Tobolsk ve Tomsk gibi Batı Sibirya
ve Akmola, Semey ve Yedisu gibi bazı bozkır oblastlarını kapsıyordu. Ancak
1891’de Torğay ve Oral oblastlarının da kanuna dâhil edilmesiyle bütün
Kazak toprakları Rus köylü göçünün hedefi durumuna geldi. Bu durum yine
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Çarlık Rusya döneminde idari bakımından mülki taksimatta eyaletten sonra gelen yerleşim birimi.
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1891 yılında Bozkır ve Türkistan Kanunlarında yapılan değişikliklerle tasdik
edildi. Rus hükümeti, Slav göçmenlerine yer bulmak ve yeni gelenleri yerleştirmek için Bozkır Kanunu’nun 120. maddesinden yararlandı. Bu madde
uyarınca “Kazakların kullanmadığı, fazla yerleri” devlet istediği biçimde
kullanmaya yetkili oldu. Ayrıca, yine bu maddeye göre devlet toprak düzenleme işinde zor kullanmaya da yetkili kılındı. Böylece Kazak toprakları çok
kapsamlı ve karmaşık bir toprak düzenlenmesi sürecine girdi.
Proje çok kapsamlıydı çünkü yaklaşık 3 milyon km² bir alanın tetkik edilip
yeniden paylaştırılmasını öngörüyordu. Ayrıca daha önceden Kazak toprakları üzerine bu kadar büyük bir çalışmanın yapılmamış olması ve en önemlisi
yerli halkın, yani Kazakların toprak sistemi ile Rus sisteminin çok farklı olması projeyi bir hayli karmaşık hâle getiriyordu.
Yapılan bu çalışmalar neticesinde Kazak bozkırları Rus köylüleri için cazip
hâle geldi. Binlerce köylü yasal olmayan yollarla bölgeye gelip yerleşti. Serflik kaldırıldığı hâlde Rusya vatandaşlarının imparatorluk sınırları içinde
serbest dolaşma ve yerleşme hakkı yoktu. Bütün yer değiştirmeler
hükümetin iznine bağlıydı. Dolaşım serbestisi ancak 1904 yılında verildi.
1887 ve 1889 yılları arasında Sibirya ve Kazak bozkırına 100.000’den fazla
köylü göç etmişti ve bunların ancak %25’i izinliydi. Ayrıca Akmola, Torğay
ve Semey eyaletlerine 1894 ve 1903 yılları arasında gelen göçmenlerin
%66’sının izinsiz olduğu tahmin ediliyordu.
Yerleşik hayat şartları dikkate alınarak yapılan Rus paylaştırmaları Kazak
yaşayışına uygun düşmüyordu. Göçebe hayatı göz önünde tutarak, ciddi
çalışmalar sonucu ortaya çıkan Şçerbina ekspedisyonu (F.A.Shcherbina 18961903 гг) sonuçları ise İşkan İdaresi tarafından yetersiz bulundu. Bunun yerine
yeni araştırmalar yapıldı. Şçerbina ekspedisyonunun öngördüğü 150-550
desyatina arasında değişen aile başına düşen toprak miktarı yeni çalışmalar
sonucu 55-350 desyatinaya düşürüldü. Bu sayede 1906 ve 1912 yılları
arasında 12.000.000 desyatinalık fazla ek toprak elde edildi ve bu arazilere
yaklaşık 1.500.000 göçmen yerleştirildi.
Aynı zamanda Kazakistan’da diğer sosyal-ekonomik sorunlar da ortaya çıkmaya başlamıştır. XX. yüzyıl başında Kazakistan’da yer altı kaynakları
işletmesi gelişim aşamasında bulunmuştu. Çünkü Kazak topraklarının
maden yataklarının işlenişi sistemli bir şekle sokulmuştu. 1902 yılında
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toplam 18.695 işçi, 197 sanayi merkezinde çalışmaktaydı. Yer altı kaynakları
imalatıyla birlikte küçük boyutlu atölyeler de hizmet vermeye başlamıştır.
Bu dönemde ülkede 690 küçük sanayi çalışırken bunda 7.297 kişi bulunmaktaydı. XX. Yüzyılın en büyük sanayileri Karagan’da kömür maden ocakları,
Kazakistan’ın Doğu ve Merkez bölgesi ilçelerindeki renkli metaller ocağı,
Ural-Embi petrol işleme istasyonlarıydı. Gerçekten adları geçen işletmeler
yabancı girişimcilerin, genellikle İngiliz, Fransız, Amerikalıların ellerinde
bulunmaktaydı. Kazakistan sınırlarında demiryolların yapılması sonucunda
demiryolu işçilerinin sayısı gittikçe artmaktaydı. Örneğin Orınbor-Taşkent
demir yolunun uzunluğu 1565 km, burada çalışan işçilerin sayısı 30 bine
ulaşmıştır. Bu demiryolu 1901-1905 yıllarında inşa edilerek Kazakistan’daki
en temel tren yoluna dönüşmüştür.
XX. Yüzyıl başında gerek Rusya’da gerekse de Kazakistan’da çalışan işçilerin
durumları çok kötüydü. Özellikle Kazak işçiler daha da zor durumdaydılar.
Zira onlar en ağır işleri yapmasına rağmen maaşları çok azdı. Çünkü vasıfsız
işçi olan Kazakların çoğu günübirlik yevmiyeciydiler. Bu şartlar, onların Çarlık Rusya’nın baskıcı idaresiyle mücadeleye hazırlanmasına yol açan temel
sebepler arasında yer almaktaydı.
Rusya başbakanı Stolypin’in 1906 yılında uygulamaya koyduğu reformlar
neticesinde Kazakistan’a göç etmek çok daha cazip hale geldi ve Slav göçleri
I. Dünya Savaşı’nın patlak verdiği 1914 yılına kadar artarak devam etti. Özellikle 1913 ve 1914 yıllarında gözle görülür bir artış gerçekleşti.
Basın-Yayın Organlarının Doğuşu
Kazak basını XX. Yüzyıl başında Kazakistan’da yayınlanan gazete ve dergilerin bilimsel niteliği ve değerini Çarlık Rusya sömürgesinde gösterir. Onlar
Çarlık Rusya sömürgesinde yaşayan Kazak halkının millî düşüncesi ve çıkarlarını açığa vurmayı başarmıştır. “Kazak” ve “Kazakistan” gazetesi ile
“Aykap” dergisi halkı sürekli tehlike altında tutan toprak sorunlarından bahsetmiştir. Aynı zamanda eğitim, din, sanat ve kültürle ilgili çok sayıda
makaleler yayınlanmıştır. Çoğunlukla dil, kültür ve edebiyat meselelerine
değinilmiştir. “Kazak”, “Alaş”, “Kazakistan” gazetesi ve “Aykap” dergisi
folklor, etnografi ve tarih konulu makaleler aracılığıyla Kazak edebî dilinin
gelişmesine oldukça katkı sağlanmıştır.
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XX. Yüzyılın ilk yılları, Kazak toplumunda sosyal düşüncenin yeniden
gelişimine denk gelmiştir. Kazak halkının dirilişi niteliğini taşıyan tarihi
dönemin özelliklerinden birisi de Kazak aydınlarının ortaya çıkması ve millî
basının oluşturulmasıydı. “Alaş” partisi çerçevesinde faaliyet gösteren aydınlar halka hitap etmek için gazete ve derginin etkili olacağına inandılar.
Dolayısıyla ilk Kazak basını, öncelikle ulusal meseleleri ele aldı; dil, edebiyat,
kültür, eğitim, sanat konularına ışık tuttu. Ahmet Baytursın’ın “Gazete halkın
gözü, kulağı hem de dilidir.” sözü ulusal matbaanın doğuşunun temel nedenini açığa vurmaktadır.
1905-1907 yılları arasında meydana gelen çeşitli ihtilâller Çarlık Rusyası’nı
sarsmaya başlamıştı. Savaş ve yoksulluğun yıprattığı insanların hürriyet ve
adalet talepleri Rusya’nın her tarafından destek buldu. Onlar sık sık
hükümete karşı başkaldırıyorlar çeşitli isyanlar çıkarıyorlardı. Kazak
halkının liderleri de asırlar boyunca sömürücü siyaset izleyerek eziyet veren
Rusya iktidarından kurtulmak için birlik ve dayanışmanın öneminin çok
büyük olduğunu anladı. O devirde Çarlık Rusyası’nın Türkistan
coğrafyasında uyguladığı kültür siyasetinin asıl amacı, sömürdükleri bölgelerde yaşayan Müslüman halklarının Rus yönetimine intibaklarını gerçekleştirmekti [Jandos Kumğanbayev, “Ahatov U. Alihan Bokeyhan ve “Kazak”
Gazetesi”, Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. S.7. (25 Aralık
2012), s. 136-141.]. Aynı zamanda Rusların Türkistan coğrafyasını tamamen
işgal etmeye çalışması Orta Asya’da yaşayan Türk halklarının aydınlanmasını mecbur hâle getirdi. Gaspıralı, Tercüman gazetesinde yayımladığı
yazılarda “Dilde, fikirde, işte birlik" ilkesinden yola çıkarak Türk halkları
arasında birlik ve dayanışma duygusunun yaratılmasına çalışmıştır [Darkhan Kydyraliyev, Türkistan’da Cedidcilik Hareketi ve Bunun Türkiye ile Münasebeti. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2002, s. 292.]. Diğer aydınlar
ve düşünürler halkı özgürlüğe kavuşturarak milliyetçilik, vatanseverlik
duygularını canlandırmak için her türlü arayış içindeydi.
Alihan Bökeyhan, Ahmet Baytursın, Mircakıp Dulat, Sultanmahmut
Torayğırov, Mağcan Cumabay, Muhamedcan Seralı vb. aydınlar bu dönemde
matbuatta çeşitli kademelerde görev aldılar. Onlar Alaş bayrağını
gökyüzünde dalgalandırdılar. Bu bayrağın çevresinde milletin tüm bilginleri,
sosyal önderler toplanmaya başladı. Onlar Çarlık yönetimine, sömürgecilik
siyasetine karşı birleşerek kendi seslerini yeniden kurulmakta olan basın or-
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ganları aracılığıyla duyurmaya çalıştılar. Bir süre sonra Kazak halkının
yaşamı, siyasi durumu, edebiyatı ile ilgili malumatların yer alacağı yeni bir
süreli yayın sisteminin kurulması gündeme geldi. Gazete ve dergiler özellikle millî bilinci geliştirmek için kullanılır. Bu önemli vazifeyi “Aykap” dergisi ile “Kazak” ve “Kazakistan” gazeteleri yerine getirmiştir [Ömirhan
Abdimanulı, XX. Yüzyıl Başındaki Kazak Edebiyatı, Almatı 2002, s. 490.].
Söz konusu gazete ve dergiler toplumsal hayatın ve sosyal gelişimin aynası
olarak halkın düşüncesini, hürriyete kavuşma isteğini yansıtmıştır. Aynı zamanda milletin din ve kültürünü, manevi yapısını önemli ölçüde etkilemiştir.
Çarlık Rusyası tarafından yayınlanan “Türkistan Vilayeti” (1870 - 1882),
“Dala Velayeti” (1888 - 1902) gibi Kazak dilli resmi gazetelerle birlikte yeni
içerikli serbest gazeteler yayınlanmaya başladı. Bunların içinde sayısı az
çıksa da Kazak basın tarihinde ayrıca bir yere sahip olan “Serke” (1907),
“Kazakistan” (1911 - 1913), “Eşim Dalası” (1913) gazeteleri, Kazak basın
alanını yüksek mertebeye ulaştırdı [Züriyat Bimahanova, Kazak Gençler
Süreli Yayını Tarihi (XX. yüzyıl başı – 1940 yy.) Yayınlanmamış Doktora Tezi,
Almatı 2010, s. 139.].
Kazak halkının ilk millî, siyasi, kültürel ve edebî “Kazak” gazetesi 1913
yılının başından 1918 yılının sonuna kadar (Orenburg) şehrinde yayın hayatını sürdürdü. Başlangıçta haftada bir defa yayınlanan gazete, 1915 yılından
itibaren haftada iki defa basılarak yayın hayatına devam etti. Toplam 265
sayısı çıkmıştır [Ömirhan Abdimanov, Kazak Gazetesi, Almatı 1993, s. 168.]
“Kazak” gazetesinde ağırlıklı olarak XX. Yüzyılın başlarındaki Kazak
halkının meseleleri, edebiyat ve kültür, örf-adetleri, tarihi ve şecerelerine ilişkin makaleler yayınlanmıştır [Mambet Koygeldiyev, Alaş Hareketi, C.I, Almatı 2008, s.181.]. Gazete, sadece siyasi, sosyal, uluslararası ilişkiler hakkında
bilgileri ulaştırmakla kalmayıp halkın kültürel hayatının da gelişiminde
derin izler bıraktı. Gazetenin yayına başladığı ilk yılındaki sayılarında
“Kazak Tarihi” başlığı altında kapsamlı bir şekilde makaleler basıldı. Alihan
Bökeyhan,
“Kendi geçmişini kaybeden halk yönünü, yolunu şaşırır. Ne yaptığını, nereye
geldiğini bilmez. Gelecekte ne olaylar geçireceğini de belirleyemez. Halk kendi
tarihiyle yaşar, aksi takdirde silinip gider.” demektedir [Alihan Bökeyhan,
“Kır Balası” Kazak gazetesi, S. 8. (28 Şubat 1913].
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Onun 1913 yılında yayınlanan makalesinde
“Rusların atlı askeri atanan bizim Kazaklar, ömürlerinin sonuna kadar Kırgız
adıyla yaşayamaz (Ruslar tarafından adlandırılan isim). Kazak isek, ahirete
kadar Kazak olarak yaşayacağız. Hem Kazak adını yaşatacağız hem kültür
geleneğimizi koruyacağız. Rusça eğitim alan gençler Kazak adını kullanmalıdırlar. Biz bazı kimselere karşı amacımız yok, biz sadece suyu karşıya akıtan ataların çocuklarıyız.” (Kazak Gazetesi, 1913) demektedir [Bökeyhan,
Kazak Gazetesi, S.8.].
Aynı zamanda “Kazak” gazetesi sanat ve bilimin, edebiyatın gelişmesini
olumlu etkileyerek halk arasındaki şair ve yazarların ortaya çıkmasını
sağladı. Kazak halkı asırlar boyunca toplanan zengin manevi kültüre sahiptir. Halkın sözlü edebiyatı da XX. Yüzyıl başında zirveye ulaştı. Kazak
medeniyetinin, sanatının gelişmesi ve kalkınması için çok sayıda şair ve
yazarlar gazetede sürekli olarak şiirler ve makaleler, destanlar ve kısa öykülerini yayınladılar. Gazetede edebiyatın çeşitli meseleleri değerlendirildi. Yazı
alanında meydana gelen bazı eksiklikler eleştirildi. Edebiyat uzmanı Ahmet
Baytursın, genç yazarlara yol göstererek onların becerilerini artırmak için
“Bilim Çarşısı” (“Bilim Tellalı”) makalesini yazdı [Ahmet Baytursın, “Bilim
Tellalı” Kazak Gazetesi, S.16. (25 Haziran 1913), s. 4-6.]. Bu makalenin o
dönemdeki edebiyatla ilgilenen gençler için önemli olduğu kesindir. A. Baytursın, Kazak edebiyatına çok sayıda romanlar, destanlar veren yazar ve şairlerin yetiştirilmesinde öncü oldu.
“Kazak” gazetesi az zaman içerisinde okurlar tarafından takdir edilen basın
aracına dönüştü. İyi edebî eserleri sık sık yayınlayarak halkın manevi gıdası
edebiyatın geniş bir şekilde gelişmesini etkiledi. Dolayısıyla “Kazak”
gazetesi dönem edebiyatının güzel örneklerinin nesilden nesle aktarılmasını
sağladı. Halka edebiyat hakkında önemli bilgiler verdi. Kazak edebiyatı ve
medeniyetinin belli başlı temsilcilerinden, büyük aydınlarından bahsederek
onların isimlerinin ölümsüz olarak kayıtlara geçmesini sağladı. Örneğin,
Çokan, Abay, Şakarim vb. büyük şahısların yazdığı eserlere, çalışmalara, şiirlere yönelik tahliller yaptı [Kambar Atabayev, Kazak Basını Kazakistan Tarihi Kaynakçası Olarak (1870 - 1918), Bilimsel Araştırma, Almatı 2000, s. 358.].
“Kazak” gazetesi gerçekten de kültürel ve sosyal meselelerin üzerinde duran
yayınlardan biri oldu. Dolayısıyla gazete sayfalarında dış ülke gelişmeleriyle
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beraber Kazak halkının iç yaşamına da ışık tutan haberler yayınlandı. Edebiyat ve dile ilişkin makaleler ağırlık kazandı. Araştırmacılar bu yüzden
“Kazak” gazetesini yazılı edebiyatın gelişimine katkı sağlayan gazete olarak
nitelendirmektedir [Abdimanov, Kazak Gazetesi, s. 168.]. Çünkü gazetede
çeşitli değerli makalelerle birlikte günlük yaşamı yansıtan şiir ve destanların
sık sık yayınlanması böyle bir sonuca varmamıza neden olmaktadır. Alihan
Bökeyhan, Ahmet Baytursın, Mircakıp Dulat gazetede görevlerini
yürütürken fikirleriyle insanlara yol gösterdiler, düşüncelerini paylaştılar.
Onlar ilk önce millî kültürü manevi değerler olarak tanıtmıştır.
1911 yılında Eleusin Buyrın kendi parasıyla Kazak dilinde “Kazakistan” dergisi yayınlamaya başladı [Ömirhan Abdimanulı, XX. Yüzyıl Başındaki Kazak
Edebiyatı, Almatı 2002, s. 490.]. Derginin 1-2 sayısı Orda şehrinde, sonrakileri
ise Oral şehrinde neşredildi. Dergide uluslararası haberler, Kazakların
yaşamı ve gelenek, görenekleri hakkında çeşitli bilgiler, şiir ve destanlar
basılmıştır. Fakat maddi desteğin yetersizliğinden dolayı onun bazı sayıları
zamanında okurlara ulaşamadı. Bu yüzden de dergi 15 Ocak 1913 yılında
kapandı. “Kazakistan” dergisinden sonra aynı adı taşıyan “Kazakistan”
gazetesi çıkmaya başladı. Fakat başlangıçta maddi sorunlar yaşayan gazete
yönetimi dört ay boyunca paralı müşterilerin siparişlerini yerine getirmek
üzere çalıştı [Nursultan Zhylysbayev, Kazakistan Cumhuriyeti’nde Basının
Gelişimi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara 2004, s. 126.].
Dergi ve gazetenin amaçlarının ortaklığı onların muhteva, içerik bakımından
da aynı olmasını gerçekleştirdi. İkisinde de ortak konuları şöyle sıralayabiliriz; eğitim, öğretim, bilim meselesi, sanat, dil ve din, toprak sorunu, millî
kültür, edebiyat, gelenek ve görenek, cehaletle mücadele, ayrımcılığı engelleme vb.
Rusya’da Duma’da (Parlamento) milletvekili olan B. Karatayev, “Vatandaşlara” başlıklı makalesinde göçebe yaşam devrinin artık çok geride
kaldığını, hatta bu tür yaşam tarzının toplumun bilimsel ve kültürel açılardan gerilemesine neden olduğunu yazarak, göçebe yaşam ile feodal yaşam
tarzının kültürel ve bilimsel gelişmeyi olumsuz yönde etkilediğini belirtmektedir (Bakıtcan Karatayev, “Vatandaşlara”, Kazakistan Gazetesi, S.11. [27
Mayıs 1911), s. 3-5. / S.11, 27 Mayıs 1911, s. 3-5.].
10 Ocak 1911 yılında Troisk şehrindeki “Energia” basımevinde “Aykap” der-
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gisinin ilk sayısı yayınlandı. Derginin editörü ve kurul başkanı Muhammedcan Seralin (1872 - 1929) editörlük görevinden önce öğretmenlik ve muhabirlikle uğraşmıştı. Kendisi o dönemde tanınmış şair, edebiyat uzmanı ve kültür
adamı idi.
“Aykap” dergisi 1911 yılının Ocak ayından 1915 yılının Eylül ayına kadar
öncelikle ayda bir kere sonraki yıllarda ise ayda iki kere yayınlandı. Toplam
88 sayısı çıktı ve 1000-2000 baskıya ulaştı [Abdimanulı, /Kısaltma/ s. 490.].
Dönem itibariyle bu büyük bir başarıydı. “Aykap” dergisi toplumun çıkarlarını sağlamak ve insan haklarını korumak maksadıyla faaliyetini sürdürdü.
Rusya’nın eziyetine karşı adalet sağlamak için çaba gösterdi. Dolayısıyla milletin büyük bir kısmının dikkatini çekti. Dergi, Kazak halkının sosyal ve
siyasî hayatının, edebiyat ve kültürünün kalkınması için gayret gösterdi.
Çeşitli yazarlar tarafından ağırlıklı olarak dil ve edebiyat, kültür ve
maneviyat konusunda makaleler dergide sık sık yer aldı. Örneğin, Kazak
diliyle ilgili “Yazı Düzeni”, “Dil Hakkında”, “Birlikte Hareket Edelim”,
“Kazak Dili Hakkında”, “Yazı Meselesi” “İmlâ Esasları” makaleleri yayınlandı [Pınar Çekiçkesen, Aykap Dergisinde Yayımlanan Dil Yazıları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2011, s. 41.]. Dergide devamlı olarak
Kuran’la ilgili din bilginlerinin yazıları yer aldı. Aynı zamanda “Aykap” dergisinin Kazak folkloru gelişimine, Abay şiirlerinin açıklanmasına, millî edebiyat ve dünya edebiyatı örneklerinin tanıtılmasına katkı sağladığı kesindir.
Genellikle yukarıda zikredilen gazete ve dergiler XX. Yüzyıl başındaki siyasî,
kültürel ve edebî görüşlerin gelişmesine katkı sağladı. Bu öncelikle Kazak
aydınlarının sayesinde gerçekleşti. Çünkü onlar, milletle ilgili her meselenin
olumlu çözülmesi için ellerinden geldiği kadar çalıştı, milletin çıkarlarını her
şeyden üstün tuttu. Alihan Bökeyhan, Ahmet Baytursın, Mircakıp Dulat gibi
şahısların ortaya attığı bağımsızlık düşüncesi ilk yayınların millî ve manevi
nitelik kazanmasına yol açtı. Özellikle kültürel ve edebî konular Kazak
halkının en kıymetli hazinesinin gelecek nesle aktarılmasını sağladı. Aynı zamanda millî Kazak matbuatının oluşmasını tetikledi.
Alaş Gazetesi
“Alaş” gazetesi, 27 Kasım 1916 yılından 1917 yılının ortasına kadar Taşkent
şehrinde basılmış bir süreli yayındır. Editörü Kölbay Tögisulı, gazete sahibi
ise onun eşi Meryem Tögisova Kapsalamova’dır. 1917 yılındaki 22. sayısın-
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dan itibaren editörlük görevini T. Canbayulı üstlenmiştir. Bazı araştırmacılara 1917 yılında gazete yayın organı ilk önce Omsk şehrine, ondan sonra
Petropavl’a taşınmış, fakat K. Tögisov’un aktif bir siyasi hayata başladığından dolayı kapanmıştır.
Kölbay Tögisov, “Alaş” gazetesini çıkarırken henüz “Üç Cüz” partisini kurmamıştı. Dolayısıyla “Alaş” gazetesinde T. Comartbayulı, A. Mamemtulı, C.
Seydalin, S. Dönentayulı, Ş. Aymanulı, B. Küleyulı, B. Maylin, İ. Cansügirov,
A. Barcaksin, C. Aymauıtulı ve M. Awezov, N. Kulcanova, C. Babatayulı vb.
ünlü yazarlar makalelerini yayınlamaktaydı. Gazetede XX. Yüzyıl başındaki
edebiyat, sanat, kültür alanındaki gelişmeleri anlatan birçok yazılar yer
almıştır. Meryem Tögisova, tiyatro hakkında bir çok makale yazmıştır. Kölbay Tögisov, siyasi konuda “Alaş” partisi aydınlarıyla ortak bir görüşe varamamıştır.
“Alaş” gazetesi Kazak millî basınının bir arayış tarzıdır [“Alaş” Hareketi. Almatı 2008. s. 78.]. Aydın gazeteci-yazar Kölbay Tögisov’un yayın hayatı bu
amaç doğrultusunda başlamıştır. Kölbay Tögisov’un makaleleri çeşitli konulara ışık tutmaktadır. O, günlük hayatın akışından kaynaklanan olayları sık
sık takip ederek kendi düşüncelerini geniş kitleye süreli yayın aracılığıyla
ulaştırmaya çalışmıştır. Onun kaleminden çıkan, Çarlık Rusya’nın Kazaklara
uyguladığı sömürge siyasetini eleştiriye tabi tutan, halkın sosyal ve siyasi
durumuyla ilgili makaleleri ilk önce Semey şehrinde yayınlanan “Semipalatinski Listok” gazetesinde yayınlandı. Adı geçen gazete, 17 Kasım 1905
- 1 Aralık 1906 yılları arasında çıkmakta olup onun editörlüğünü N.Y. Konşin
üstlenmiştir.
Bu gazetede Kölbay Tögisov’un “Kırğızdarğa hat” (“Kırgızlara Mektup”),
“Dalanın nağız uldarına cauap” (“Bozkırın Gerçek Oğlanlarına Cevap”),
“Semey oblısındağı zemstvo maselesi” (“Semey İlindeki Yerel Yönetim
Sorunu”) vb. birçok makaleleri yer almıştır.
Kölbay’ın Kazak bozkırındaki değişimler hakkında yazdığı ve Çarlık
Rusya’nın Kazak ülkesinde yürüttüğü sömürge siyasetini açığa çıkardığı
makaleleri Çarlık Rusya’nın başkenti Saint-Petersburg şehrinde yayınlanan
“Naşa Cizn”, “Reç” gazetelerinde de basılmıştır. Aynı zamanda onun 19051907 yıllarında meydana gelen siyasi olaylar, eğitim ve öğretim, “Alaş” partisi, “Kazak” gazetesi ile ilgili olarak yazdığı makaleleri “Vakit”,
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“Musulmanskaya gazeta”, “Delo Sibiri” gazetelerinde çıkmıştır.
Kölbay, çoğunlukla bazı makalelerini “Kirgiz-Kaysak”, “K. Naymanski”,
“Stepnyak”, “Kirgiz-stepnyak” gibi takma adlarla yayınlamıştır.
Kölbay’ın eğitim konusunu dile getirdiği “Hey, Kazak” adlı ilk şiiri “Aykap”
dergisinin 1912 yılındaki 13. sayısında yayınlanmıştır. Bu şiirde Kölbay,
Kazak gençlerinin boşuna dolaşmadan doğru yolu bularak cehalet kapısını
bozması gerektiğini ve eğitim alarak faydalı işle uğraşması gerektiğini yeni
nesle anlatmaya çalışır. O, Kazakların ilerlemesine engel olan nedenleri
doğru tahmin ederek, insanların yollarını şaşıran, çıkmaza giren hâllerini
göstererek onların gafletten uyanmasını ister.
1913-1915 yıllarında Kölbay Tögisov, Kapal şehrinde yaşadığı sırada
“Aykap” dergisinde ülkedeki sosyal-siyasi ve kültürel-eğitim konularından
söz eden birkaç makaleler yayınlar. Kölbay, kaleme aldığı yazılarında halkın
olumsuz tutum ve davranışlarını sert bir dille eleştirir. Zenginliği ile
yetinerek sadece yemek yiyip, kumar oynamakla zaman geçiren kişilerin
yaptıklarından üzüntü duyar ve onların paralarını faydalı işlere harcamalarını isteyerek dergide “Kazak dalasınan” (“Kazak Bozkırından”) adlı
makalesini yayınlar [Aykap Dergisi, 1913. №7. ss. 151-158.].
“Kazak” gazetesinde yayınladığı makalesinde de bu tür olumsuz olayların
Yedisu bölgesinde geniş bir şekilde görüldüğünü dile getirir.
Kölbay Tögisov, böyle makaleleri aracılığıyla halkın medeniyet düzeyinin
geride kaldığını ve cehaletin gelişimin en temel engellerinden biri olduğunu
anlatarak aydınlığa kavuşmanın, eğitim almaya yönelmenin önemini şiddetle vurgular. Aynı zamanda bir makalesinde halka okul açarak yoksul çocukların eğitim almasına her türlü imkân sağlayan Mamanov, Turısbekov gibi
hayırseverlerden sevinçle bahseder [Kazak Gazetesi, 1913. №7. 9 Haziran.].
1915 yılında Kölbay Tögisov Sırderya iline bağlı Namangan şehrine taşınarak
Meryem Seyitova isimli 25 yaşındaki bir kızla evlenir. 1916 yılın başında
Taşkent şehrinde “Alaş” adlı gazeteyi çıkarmaya başlar. Kölbay Tögisov, kendisi Çarlık Rusya tarafından “siyasi güvensiz” olarak tanındığından gazete
104
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idaresi Meryem Tögisova’nın eline geçer. 22 Nisan 1916 yılında Meryem
Tögisova, “Alaş” adlı gazeteyi çıkarmak için izin isteyerek Sırderya İl Askeri
Başkanlığına bir dilekçe mektubu gönderir. Taşkent şehrinde Kazak dilinde
yayınlanacak olan bu gazetede ihtiyaç duyulduğu zaman bazı makalelerin
Rus ve Özbek dillerine de çevrilip basılacağı belirtilir. Aynı zamanda
dilekçede “Alaş” gazetesinin makaleler sırasını aşağıdaki programa göre
düzenleyeceği yazılmıştır: 1) Hükümet ve yerel yönetimin kararları ve kanunları; 2) Saint Petersburg’un telgraf ajandalarının haberleri ve özel gazetecilerin yazıları; 3) Yerel ve genel meselelerle ilgili temel makaleler; 4) Fıkralar;
5) Yerel durum; 6) İç haberler; 7) Yurtdışı haberleri; 8) Edebî öyküler; 9) Köşe
yazıları; 10) Bilimsel makaleler; 11) Devlet Kurulu, Devlet ve Belediye Meclisi
raporları; 12) Mahkeme raporları; 13) Küçük fıkralar; 14) Portreler ve resimler; 16) Reklamlar; 17) Satış bölümü.
Meryem Tögisova, gazetenin sorumlu editörlük görevini üstleneceğini ve 14
No’lu Kanun’un sansür ve yayınla ilgili maddelerine göre hizmet edeceğini
belirtir [Kazakistan Cumhuriyeti Merkezi Devlet Arşivi, F.17655, C.133-135].
Böylece 27 Mayıs 1916 yılında Meryen Seyitkızı Tögisova hakkında Namangan şehrinin I. bölüm mahkemesinden Fergana İl Başkanlığına bir açıklama
gönderilmiştir. Yazıda Meryem Tögisova ile ilgili bilgiler yer almakta olup,
onun 26 yaşında olduğu, Nanangan şehrinde yaklaşık 20 yıl boyunca
yaşadığı, hakkında hiçbir dava açılmadığı gösterilmiştir [Kazakistan
Cumhuriyeti Merkezi Devlet Arşivi, F.17655, C.134.].
26 Kasım 1916 yılından itibaren Kölbay Tögisov, eşi Meryemle birlikte
“Turkestanski Kurier” yayınevinden haftada bir “Alaş” gazetesini çıkarmaya
başlamıştır. Çarlık yönetimi “Alaş” gazetesinin çıkmasına hemen dikkat ederek yayın organının hangi amacı takip ettiğini öğrenmek için Türkistan
bölge Savunma Bölümü Başkanlığı’na müracaat eder. Gazetenin ilk sayıları
detaylı bir şekilde incelenerek Türkistan başkanlığına onun amaç ve doğrultusuyla ilgili bilgiler mektup olarak gönderilir. Mektupta 16 Temmuz 1916
tarihinde Meryem Tögisova’ya Sırderya İl Askeri Başkanlığı tarafından
Kazak dilinde ilk gayriresmî “Alaş” gazetesini çıkarmaya №21329 izin belgesinin verildiği hakkında bilgiler yer alır.
Gazetenin sadece 22 sayısı yayınlanır. Gazetenin ilk sayısı çıktıktan sonra
“Kazak” gazetesinde “Alaş Gazetesi” başlıklı kısa bir haber basılır.
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“Yayın alanıyla ilgili yeni bir haber aldık. Alaş gazetesinin 26 Kasım’da çıkan
ilk sayısı başkanlığımıza ulaştı. Editörü ve müdürü Kölbay Tögisov’un
hanımı Meryem Tögisova’dır. Haftada kaç defa çıkacağı belli değil, yazmamışlar. Yıllık ücreti 3 som 50 kuruş, yarı yıl ücreti 2 som 40 kuruş, üç
aylığı 1 som 50 kuruştur. Adresi: Taşkent, Alaş başkanlığı.
Kazak matbaasının gelişmesine, halkımızın aydınlanmasına seviniriz. Bu
yolda hizmet edenlerin artmasını isteriz. Fakat yeni çıkan Alaş hakkında
şimdilik bir şey söylemekte acele etmemek gerekir. Birçok sayısı çıksın, amacı
belli olsun, yolu açılsın, yazarları bilinsinler. İlk sayısından yazarları bilinmiyor. Sadece üç yerde Kölbay’ın, hanımının ve Tahir Comartbayev’in
imzaları vardır.
Herkes bilir ki, gazete çıkarmak için iki malzeme gereklidir: para ve kalem.
Alaş’ın elinde bu malzemelerin yeterli olup olmadığı belli değildir. Geçen ay
yıllık tecrübemiz göstermiş ki, açılan birkaç gazete ve dergilerimiz çok geçmeden yukarıdaki iki malzemenin yokluğundan kapanmıştır. Dolayısıyla Alaş
gazetesinin sırrını tam bilmeden yanlış söz söylemekten çekiniriz.” diye
yazılmış haberde [Kazak Gazetesi,. / nr.208, 14 Eylül 1916,].
30 Kasım 1916 tarihinde “Alaş” gazetesi hakkında “Turkestanski Kuriyer”
gazetesinde de kısa bir yazı basılmıştır.
3 Aralık 1916 tarihinde Türkistan Askeri Bölgesi başkanının Sırderya İl
Askeri başkanına gönderdiği mektubunda “Alaş” gazetesinin çıktığıyla ilgili
bilgiler yer almakta olup, onun programının hangi amacı izlediğini ve editörünün kim olduğunu öğrenmek yerel askeri-sansür komisyonuna havale
edilmiştir [Kazakistan Cumhuriyeti Merkezi Devlet Arşivi, F.17655, C.193.].
Çarlık Rusya “Alaş” gazetesini kendi amacı için kullanmaya çalıştı. Bununla
ilgili olarak araştırmacı Kambar Atabayev’in “Kazak Basını Kazakistan Tarihinin Kaynağı (1870-1918)” adlı kitabında aşağıdaki bilgilere yer verilmiştir:
«Neobhodimo ne tolko sledit, çtoby v gazete ne bylo niçego protivnogo interesam russkogo pravitelstva, no i vospolzovatsya yeyu kak sredstvom
provedeniya v tuzemnuyu sredu vzglyadov, poleznyh russkomu deltsu v
kraye» (Gazetede Rusya yönetimine karşı hiçbir bilginin olmamasını izlemek
yetersiz, aynı zamanda onu Rusların ülkedeki çıkarlarına uygun görüşleri
yaymak için de kullanmak gerekir) [ Kambar Atabayev, Kazak Basını Kaza-

461

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -2- Din-Tarih-Sosyoloji

kistan Tarihi Kaynakçası Olarak (1870 - 1918), Bilimsel Araştırma, Almatı
2000.s.159.]. Bu belgelerden Çarlık Rusya yetkililerinin tüm Müslüman
gazetelerinin yerel sansür kontrolünden geçmesini zorunlu bir hâle getirdiği
farkedilebilir.
Gazetenin resmî editörlüğünü Meryem Tögisova üstlenmişken genel yayın
işleriyle Kölbay Tögisov’un bizzat kendisi ilgilenmiştir. Bununla ilgili olarak
Sırderya İl Askeri Başkanının 16 Temmuzda gönderdiği mektubunda: “Po
svedeniyam agentury, Kolbay Togusov yavlyayetsya faktiçeskim redaktorom i izdatelem gazety «Alash», takzhe kak glavnym vdohnovitelem deyatelnosti kulturno-prosvetitelnogo obçestva togo zhe imeni” (Ajanların
ifadelerine göre Kölbay Tögisov, “Alaş” gazetesinin gerçek editörü ve yayınlayıcısıdır. Aynı zamanda gazeteyle aynı adı taşıyan kültürel-aydınlatıcı
dernek hareketinin canlandırıcısıdır), denmiştir.
Mektupta Türkistan bölgesinin önde gelen bütün aydınlarının -hukukçular,
doktorlar, çevirmenler, talebelerin vb.- “Alaş” gazetesini desteklemeye, onların “Alaş” gazetesine sadece makaleler yazmakla kalmayıp, onu Kazaklara
geniş bir şekilde yaymaya çağrıldığından bahsedilmiştir. Aynı zamanda Kölbay Tögisov’un kültürel ve eğitim işlerinin gelişmesi için bütün Kazakların
birleşmesi gerektiğini söylediği de belirtlilmiştir [Kambar Atabayev, Kazak
Basını Kazakistan Tarihi Kaynakçası Olarak (1870 - 1918), Bilimsel Araştırma,
Almatı 2000. ss. 158-159.].
Sırderya Askeri Başkanlığı gazetenin her sayısını takip ederek, Çarlık Rusya
idaresinin çıkarlarına uymayan makalelerin çıkmamasını kontrol ederek
gazetenin Çarlık Rusya’nın aracı olarak kullanılmasını, onun özetinin yönetim makamlarına bildirilmesini talep etmiştir. Böyle bir sıkı takip durumunda halkın çıkarlarını sağlamak kolay iş değildir.
Gazetenin ilk sayısında eğitim, yerleşik hayat ve göçebe yaşam tarzı, toprak
sorunları, askeri mecburiyet, yerel yönetim, mahkeme, ekonomi, kadınların
durumu vb. çeşitli konuların üzerinde durularak aydın Kazakların bu sorunları çözmeye katkı sağlayarak kendi düşüncelerini aktarmaları rica edilir
[Alaş Gazetesi, / nr. №1 26 Kasım 1916].
“Alaş” gazetesinin programıyla ilgili olarak Türkistan İl Başkanlığı İstatistik
Danışmanının Sırderya İl Askeri başkanına gönderdiği mektubunda da
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gazetenin yukarıda behsedilen konuları esas alarak “Progress” sloganıyla
çıkmayı hedeflediği belirtilmiştir [Kazakistan Cumhuriyeti Merkezi Devlet
Arşivi, F.17654, C.1.].
Kölbay Tögisov, gazetenin aydınlatacağı konular hakkında “…Biz önümüzde
duran en büyük meseleleri halkın geniş kesiminin amacına göre halletmeye
çalışırız”, diyerek gazetenin “Progress”” sloganını kullandığını açıkça
bildirmiştir. O, aydınları çetin sorunları üzerinde birlikte tartışmaya davet
etmiştir.
Türkistan bölgesinin bütün aydınları “Alaş” gazetesi hakkında bilgilendirildi. Onlar nasihat ve propaganda işlerini yürüterek gazetenin Kazak
bozkırına yayılmasına, yazarlar kesiminin artmasına katkıda bulundular.
Kölbay Tögisov’un akrabalarının da gazetenin çıkması ve yayılmasına çok
yardımları dokunmuştur. Kölbay’ın ağabeyi Abdullabek Tögisov, Şorğa
eyaletinden “Alaş” gazetesine abone olanlar için 92 som para vermiştir.
Böylece “Alaş” gazetesi aktif bir şekilde kendi amaçlarını gerçekleştirmeye
başladı. Gazetede her gün meydana gelen çeşitli olaylar hakkında güncel
haberler, toprak, eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin makaleler yayınlanmaktaydı. Şaybay Aymanov, Abdulrahim Botbayev, Tüzel Canbayev, Tahir
Comartbayev, Rahimcan Marsekov, Cansultan Seydalin, Cüsipbek Aymauıtov, Alimcan Devletyarov, Seyitbattal Mustafin, Ahmet Barcaksin gibi aydın
ve öğretmen yazarların Kazakların siyasi-ekonomik durumu, toprak sorunu,
Rus-Kazak çiftçilerinin ilişkileri, kültür, sanat, edebiyat, tarih, gelenek ve
görenek, 1916 yılındaki işçilerın durumu, Kurultay meclisi, kadınların durumuyla alakalı makaleleri basılmıştır.
“Alaş” gazetesinin 2. sayısında Çar II. Nikolay’ın Türkistanlı Müslüman
halkların savaş hizmetine alınması hakkındaki fermanı 25 Haziran 1916 tarihinde yayınlanır. Bu fermanda Taşkent’te Özbeklerin yerine Kazakların gittiği ile ilgili haber vardır. Bu durum hükümet yetkililerin yaptığı en büyük
haksızlık olarak görülür (Başkarmağa Hat (“İdareye Mektup”), Alaş
Gazetesi, 1916 №2 4 Aralık.). Gazetenin 5. sayısında basılan Alişer Nısanbayulı’nın makalesinde halk arasındaki tüccar ve rüşvetçilerin fakirleri nasıl
aldattıkları dile getirilir [Alaş Gazetesi, 1916. №5. 31 Aralık.].
“Alaş” gazetesi demokratik görüşü önemser. “Alaş’ın asıl amacı; elden
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geldiği kadarıyla hizmet ederek Kazakları ilerletmek, halka siyasi yönden
de eğitim vererek aydınlatmak, dünyadaki çeşitli olaylarla tanıştırmak,
Kazak kız ve kadınlarının zor hayatını kaleme alarak onların yollarını
açmak.” olduğunu belirtir. Amaca erişmek için Kazak aydınlarının bir araya
gelmesini ister, birlikte gayret göstermeye davet eder [Alaş Gazetesi, 1917.
№13. 4 Mart.].
Araştırmacılar Sovyet döneminde “Alaş” gazetesi hakkında farklı görüşlerde
bulundular. Örneğin araştırmacı T. Eleuov’a göre, “Alaş” gazetesinin
“Alaşorda” partisinin yayın organı olan “Kazak” gazetesinden hiç farkı olmamıştır. O, Kazakların toplumsal ve siyasi hayatı ile ilgili temel konularda
iki gazetenin de benzer tavır sergilediğini dile getirir [T. Eleuov, Ustanovlenye i Uproçenye Sovetskoi Vlasti v Kazahstane. Almatı 1961. s. 234.].
“Üç Cüz” partisi tarihini inceleyen bilim adamlarından birisi Baban Yelkeyev
kendi araştırmasında Kölbay Tögisov’un yönettiği “Alaş” gazetesinin siyaset
alanında “hürriyet”, “eşitlik”, “millî vazifeler” ile ilgili konulara değindiğini
öne sürer [B.Elkeyulı, Tögisov ve “Üç Cüz” Partisi, Almatı Akşamı, 1992
№203.].
Kölbay, gazetenin ilk sayısından itibaren okuyucular ve gazete yazarlarının
Kazak halkının sosyal-ekonomik durumuna önem vermesi gerektiğinin üzerinde durur.
“Alaş” gazetesini Kazaklar büyük bir sevinçle karşılar. Gazetenin yayın organına memnuniyetlerini aktaran mektuplar her gün gelmekteydi. “Alaş”
gazetesinin yayınlanması başka halklar tarafından da destek bulmuştur.
“Alaş gazetesinin Kazak bozkırında yeni doğan bir yıldız olduğunu öğrenince çok sevindim. Ne güzel!” şeklinde yazılan mektuplar sayısı günler
geçtikçe artmaktaydı [Kurmetti Kölbay Mırza! Alaş Gazetesi, 1917. №13. 4
Mart.]. “Aykap” dergisinin editörü Muhammedcan Seralin de “Alaş”ın
yayınlanmasından memnun kaldığını belirten özel bir tebrik mesaji göndermiştir [Alaş Gazetesi, 1917. №10. 8 Şubat.].
Kazak kız ve kadınları da gazetenin çıkmasına elden geldiğince katkıda bulundular. Bununla ilgili olarak Kölbay, bir makalesinde “gazeteye ellerinden
geldiği kadarıyla destekte bulunan 3 tane bayana, doktor Nurgali eşi Zeynep
Hanım’a, Corabek Töre’nin eşi Udiragül Hanım’a, Semey’de oturan Nazipa
Hanım’a şükranlarımı sunarım.” diyerek gelecekte de Kazak bayanların
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gazetede kendi görüşlerini aktif bir şekilde bildirmelerini rica etmiştir
[Başkarmadan (“İdareden”), Alaş Gazetesi, 1917 №13 4 Mart.]. Söz konusu
dönemde kadınların yayın faaliyetinde bulunması, süreli yayınlarda çeşitli
konularda makaleler yayınlaması kolay bir iş değildi. “Alaş” gazetesinde
aydın öğretmen, devlet erkânı Nazipa Kulcanova’nın makaleleri, çeviri ve
öyküleri basılmıştır. Gazetede Nazipa Kulcanova’nın tercüme alanındaki ilk
çalışması, ünlü Rus yazarı L. N. Tolstoy’dan çevirdiği “Yumurta Büyüklüğünde Tohum” adlı kısa masal-öyküsü yayınlandı. “Alaş” gazetesinde
başlayan Nazipa’nın çeviri faaliyetleri sonra da devam etti. O, S.G. Petrov’un
(takma adı Skitalets), V.G. Korolenko’nun, M.A. Gorkiy’nin, A. İ. Kuprin’in,
B. A. Lavrenev’in eserlerini çevirerek “Kızıl Kazakistan”, “Yeni Mektep”
dergilerinde yayınlamıştır.
Gazete, kadın eşitliği konusuna da sık sık değinmiştir. Kazak kadınlarının
zor yaşamından, toplumdaki yerinden bahsederek onları kadın eşitliği yolunda mücadele ederek eğitime, medeniyete yönelmeye çağırmıştır. Kazak
kadınlarının gazeteye kendi durumlarını konu edinen makaleler yazmasını
önermiştir. Neticesinde az da olsa kendi hayatlarından hareketle Kazak
kadınlarının zor durumunu anlatan makaleler yazan kadınlar ortaya çıkmaya başlamış. Örneğin Cemal isimli Kazak kızı makalesinde eski gelenek
ve görenekten firar ederek şehre sığınan genç bayanın hayatını tasvir etmiştir
[Alaş Gazetesi, 1916. №2. 4 Aralık.].
Aynı zamanda gazetede B. Maylin, C. Aymauıtov, İ. Cansügirov, M. Awezov
gibi ünlü şair ve yazarların Kazak halkının hayatını ele alan şiir ve hikâyeleri
yayınlanmıştır.
Kölbay Tögisov, “Alaş” gazetesine ek olarak dergi çıkarmayı da amaçlamıştır.
Yeni çıkacak olan dergiye “Babamız Alaş” adını vererek ayda bir yayınlamayı
planlamıştır. Bununla ilgili “Alaş” gazetesinde kısa bir haber de basılmıştır
(Kazakşa Cana Şıkkan Curnal (“Kazakça Yeni Çıkmış Dergi”) [Alaş Gazetesi,
1917. №13. 4 Mart.]. Fakat çeşitli nedenlerden dolayı dergi yayın hayatına
kavuşamamıştır.
“Alaş” gazetesinde Kölbay Tögisov’un “Wilson notasına cauap” (“Wilson
Notuna Cevap”), “Wilsonnın cana kadamı” (“Wilson’un Yeni Adımı”), “Gosudarstvennıy Duma hem hükümet” (“Devlet Büyük Millet Meclisi Ve
Hükümet”), “Graf İgnatiyev” (“İgnatiyev Paşa”), “Coğalsın Romanovtar”
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(“Defolsun Romanovlar”) vb. başlıklı makaleleri yayınlanmıştır. Kölbay,
yazdığı her makalesinde önemli bir meseleye ışık tutmata çalışmıştır.
Örneğin onun “Wilson Notuna Cevap” adlı makalesi uluslararası durumu
konu edinmiştir. “Tolkın” (“Dalga”) adlı makalesinde Almanya ile Amerika
Birleşik Devletleri’nin ilişkisinden bahsetmiştir. Ülkeler arasındaki ilişkinin
bozulması ve Almanya’nın Amerika’nın birçok gemilerini batırması nedeniyle savaş çıkma ihtimalinin olduğunu öne sürer (Alaş Gazetesi, 1917.
№9. 2 Ağustos).
Kölbay Tögisov’un “Alaş” gazetesinde değindiği konularından birisi de
halkın eski kültürel mirasları, masallar, atasözleri, efsane ve hikâyeler, bilmecelerdir. Yazar halkın sözlü miraslarını derleyerek kitap hâline getirmeyi
amaçlamıştır (Alaş Gazetesi, 1917. №11. 16 Şubat) .
Araştırmacı K. Nurpeyis’e göre “Alaş” gazetesi ilk önce hükümete açıkça itiraz etmemiştir. Sadece gazetenin 24 Şubat 1917 tarihindeki №12 sayısından
itibaren devrimci-demokratik yöndeki makaleler yayınlanmaya başlamıştır
[K.Nurpeyisov, Alaş hem Alaşorda, Almatı 1995. s. 127.]. Bu durum Kölbay’ın
“Uyan” adlı makalesinden kolayca farkedilebilir. Kölbay, Kazakların zor hayatını kolaylaştırarak onları karanlıktan çıkarmanın tek yolu olarak eğitimi
gösterip gençleri eğitim almaya davet eder.
Böylece Kölbay Tögisov, “Alaş” gazetesi aracılığıyla Kazak gençlerini eğitim
almaya, sanat öğrenmeye, meslek edinmeye, Kazak kültürünü geliştirmeye
çağırır. Bunun için aşağıdaki eylemleri gerçekleşitirmeyi önerir: 1) Erkek ve
kızlara eşit eğitim vermek; 2) Verimli topraklar üzerinde kentler yapmak,
yerleşik hayat tarzına geçmek; 3) Kızları sevmediği kişiye verme geleneğini
yok etmek [Alaş Gazetesi, 1917. №12. 24 Şubat.]. Aynı zamanda toprak
sorunu, Kölbay’ı düşündüren konuların başında gelmektedir. Çünkü I.
Dünya Savaşı esnasında Türkistan, Çarlık Rusya tarafından tamamen istismar edilmişti. Duma’ya (“Rusya Büyük Millet Meclisi”) milletvekili gönderme hakkına bile sahip olmayan ülkede, savaş kanunları hâkimdi. Yaklaşık
45 milyon hektar toprak yerli halkın elinden alınarak bu Rus göçmenlerine
dağıtılmıştı. Sadece 1907-1912 yılları arasında 2 milyon 400 bin Rus, Kazak
topraklarına yerleştirilmişti. Çar II. Nikolay’ın Türkistanlı Müslüman halkların savaş hizmetine alınması hakkında 25 Haziran 1916 tarihinde yayınladığı ferman 1916 yılındaki halk hareketinin asıl kaynağını teşkil eder.
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Birdenbire 19 ile 43 yaş arasındakilerin savaşa amele olarak alınması demek,
işe yarar yaşta olan erkeklerin hemen hemen tamamının götürülmesi demek
idi. Rusya yönetiminin hesabına göre, Türkistan Genel Valiliği’nden toplam
olarak 250 000 (Sırderya’dan: 87 000, Yedisu’dan: 60 000, Fergana’dan: 50 000,
Semerkant’tan: 38 000, Hazar Ötesi’nden: 15 000), Bozkır Genel Valiliği’nden
de yaklaşık 245 000 (Akmola’dan: 48 316, Semey’den: 85 479, Ural’dan: 50
270, Torgay’dan: 50-60 bin civarında), toplam 500 000 civarında Türkistanlı
cephe hizmetine alınacaktı. Bununla birlikte, doğum kaydı ve buna benzer
resmî kayıtlar olmadığı için yaş tespiti oldukça zordu ve kimin askere alınacağı belli değildi. Üstelik, fermana göre, Türkistanlılara silah verilmeyecekti ve bunlar siper kazma ve yol inşaası gibi geri hizmetlerde
kullanılacaktı.
Çarlık Rusya’nın bu kanunu önde gelen Kazak aydınlarını da oldukça
endişelendirdi. Kölbay Tögisov, “Alaş” gazetesinin ilk sayısında yayınladığı
“Alaştan Doğan, Ağalar” adlı makalesinde Kazak gençlerin askere gidip gitmemesi ile ilgili düşüncelerini aktarır. Kölbay, genellikle gençlerin askere
gidip savaş işlerini yerine getirmesinin tecrübe bakımından yararlı olacağını
öne sürer [Alaş Gazetesi, 1916. №1. 25 Kasım].
“Alaş” gazetesi matbaası 1917 yılının sonbaharında Taşkent’ten Omsk
şehrine, ondan sonra Petropavl şehrine taşınır. Bu sırada Kölbay Tögisov,
Kazak Demokratik Birliği adına Tüm Rusya İşçiler Meclisine katılmak üzere
Saint Petersburg şehrine gitmiş bulunmaktaydı. Gazetenin №22 sayısından
itibaren editör görevi tamamen Tüzel Canbayev’a devredilmiştir. Onun
“Okuyuculardan Rica” adlı makalesinde Kölbay Tögisov’un halk meclisine,
Saint Petersburg’taki işçiler meclisine vekil seçilerek gazete editörlüğünü
Tüzel Canbayev’in devraldığı duyurulur. Tüzel Canbayev editörlük görevini
tamamen yerine getirememesi üzerine gazete sayıları zamanında çıkmaz.
Böylece gazete yönetiminin doğru çalışmaması nedeniyle “Alaş” gazetesi
1917 yılın ikinci yarısından itibaren kapatılır. Gazetenin çıkmaması okuyucular tarafından büyük üzüntüyle karşılanmıştır. “Alaş” Kölbay Tögisov’un
yokluğunda çıkmamasına rağmen okuyucular gazetenin kapatılmasında onu
suçlamıştır. Onun adına ağır suçlar yöneltilir. Fakat 1912-1918 yıllar Kölbay
Tögisov’un gazetecilik alanındaki çalışmalarının geliştiği döneme denk
geldi. Onun kaleme aldığı makaleleri geniş kitle tarafından takdir edilmiştir.
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Sonuç
XX. Yüzyıl başında artık tam bir Rusya sömürgesi olan Kazak bozkırlarında
yaşanan siyasi ve fikrî hareketlilik ele alınmaya çalışıldı. Kazak aydınlarının
gayretleri ve basın faaliyetleri sonucunda, devamlı surette Kazakların aleyhine işleyen Rus sistemine alternatif projeler ortaya çıktı. Kazaklar artık yıllardır çiğnenen haklarını arayacak, ellerinden alınan toprakların hesabını
soracak düzeye gelmiştir. Kazak aydınlarının büyük kısmı “Kazak” “Alaş”
“Aykap” “Serke” gazetelerinin çatısı altında birleşerek siyasi özerkliğini elde
etmeye çalıştı. Çalışmada, XX. Yüzyıl başında yayın organı konumundaki
“Alaş” gazetesine detaylı yer verilmiştir. Bu gazete Kazak aydınlarının
düşüncelerini ve faaliyetlerini izleme açısından büyük kolaylık sağlamaktadır. Kazak siyasi fikri XX. Yüzyıl başında köklü değişimlere uğramıştır. Bu
değişimlerin ortaya çıkmasında yayın organlarının sağladığı katkı da
oldukça etkili olmuştur. Ancak bu değişimlerin kökeni XIX. Yüzyıl başlarına
kadar uzanmaktadır. Kazak halkının dirilişi niteliğini taşıyan tarihi dönemin
özelliklerinden birisi de Kazak aydınlarının ortaya çıkması ve millî basının
oluşturulmasıdır. İlk Kazak basını, öncelikle ulusal meseleleri ele aldı ve dil,
edebiyat, kültür, eğitim, sanat konularına ışık tuttu. Ahmet Baytursın’ın:
“Gazete halkın gözü, kulağı hem de dilidir.” sözü Kazak ulusal matbaanın
doğuşunun temel nedenini ve Kazak aydınlanmasındaki yerini açığa vurur
niteliktedir.
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EKLER
Ek –I: 1916-1917 yılları arasında Kolbay Togusuv’un Taşkent şehrinde iki haftada
bir çıkardığı “ALAŞ” gazetesi. Elimizde gazetenin tam sayıları olmadığından dolayı
bulduğumuz sayfalarını ekledik
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Ek-II: ALAŞ gazetesinin 1917 yılı perşembe günü çıkan № 22 sayısı
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Ek-III: ALAŞ gazetesinin 14 Mayıs pazar günü çıkan № 21 sayısı
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Ek-IV. ALAŞ gazetesinin 29 Ocak 1917 tarihi pazar günü çıkan № 9 sayısı
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Ek-V. ALAŞ gazetesinin 30 Mart 1917 tarihi pazar günü çıkan № 16 sayısı
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Ek-VI: ALAŞ gazetesinin 21 Nisan Cuma günü çıkan № 18 sayısı
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Sovyetler Birliğinde İslam ve Ateizm
Aynur Huseynova
Özet: Rus İstilası ve Sovyetler Birliği’nin kurulmasından sonra Sovyet siyasetinin temel
ilkelerinden biri de dinsizleştirme siyaseti oldu. Sovyetler, laik rejim olduğunu ve bundan dolayı
da dinin devletten ayrı olduğu gerekçesini savunmuşlardır. Fakat ateist bir siyaset yürüterek
Türk devletlerinin bulunduğu coğrafyada asırlarla var olan İslam dinini dinsizleştirme siyasetine
tabi tutarak yok etme eyleminde bulunmuştur. İlk başlarda Çarlık siyasetini kötüleyerek halklara
kendi mukadderatını kendin seç siyasetini yürütmüş ve bu siyasetin temelinde yatan dini
siyasetinde bile halk çarlık döneminde elde edemedikleri dini kurumuna, (Diniye Nezareti)
Sovyetler döneminde kavuşmuştur. Zamanla Çarlık döneminden hiç de farklı siyaset yapmadığı,
diğer alanlarda olduğu gibi dini siyasette de kendini göstermiş oldu. Sovyet siyasetinin temelinde
Sovyet vatandaşı oluşturmak siyaseti dayandığından dolayı farklı dinlerden, özelikle de İslam
dininden uzak, kendi geçmişi ile bütünleşmiş bir dinin varlığını silmek siyasetini görmekteyiz.
Fakat bu siyasetin ne kadar zorla dayatmaları olmuş olsa da halkı kendi dininden uzaklaştırmayı
başaramamışlardır. Çünkü Sovyetlerin dinsizleştirme siyaseti Çarlık dönemini hatırlatmıştır ki
halkta bundan dolayı dinlerine sıkıca sarılmışlardır. Sosyal ve ekonomi alanlarında yapılan
siyasetlere rağmen inanç konusunda bireye baskı uygulaması bireyi içten çökertmiş ve millî
benliğinden uzaklaştırılmağa çalışılan halk dini inançlarına sıkıca sarılmıştır. Sovyet döneminde
İslam’a ve dine karşı yürütülen bu zorlu mücadelede İslam ve Müslümanlar galip çıkmışlardır.
Çalışmamızda, Sovyetler Birliği zamanında Türk Devletlerinde dinsizleştirme siyaseti, İslam’dan
uzaklaştırılması ve bununla da İslam’la bütünleşmiş büyük bir milleti Sovyet kimliği adı altında
eritilmeye çalışılması ve başarısızlığı incelenecektir. Aynı zamanda Sovyetler Birliği’nin kurulması
ve devlet siyasetinin temel ilkeleri de ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sovyetler Birliği, İslam ve Devlet, Dinsizleştirme Siyaseti, Ateizm

Giriş
Din her zaman devlet siyasetinin en önemli evresini oluşturmaktadır.
Sovyetler Birliği de kurulduğu zaman Sovyet vatandaşı oluşturmak siyasetini yürüterek sömürgesi altına almış olduğu ulusları kendi dili ve dininden
uzaklaştırma eyleminde bulunmuştur. Fakat yapmış olduğu siyasetin
sertliğine rağmen bünyesinde bulundurduğu ulusların dilini ve dinini kendi
potası içinde eritmeyi başaramamıştır.
Belirtelim ki, 20. yüzyılın büyük güçler ve imparatorlukların, fikir ve ideolojilerin mücadelesiyle geçtiği bir dönemde Rusya’da üç büyük değişim
gerçekleşmiştir.
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a) Romanovlar sülalesinin devrilmesiyle Bolşevikler dönemi.
b) 1917 Devriminden SSCB'nin dağılmasına kadar geçen dönem.
c) 1991'de SSCB'nin dağılması ve Rusya Federasyonu’nun kurulması ile
başlayan dönem
II. Nikolay’ın devrilmesiyle ülke yönetimini liberal demokratlar yönetiminde
Geçici Hükümet ele alsa da ülkedeki anarşiye engel olamadı. Bu durumda
Bolşeviklerin güçlenmesini sağladı ve V. İ. Lenin (1870-1924) sürgünde bulunduğu İsviçre’den gelerek "Barış, Toprak ve Emek" programı ile faaliyete
başladı. 25 Ekim 1917'de (yeni takvimle 7 Kasım) Duma'nın ikinci toplantısında Bolşevikler çoğunluğu sağlayarak iktidara gelmiş oldular.
Bolşeviklerin hakimiyetine kadar Çarlık Rusyası yayılma siyasetinin sonucu
olarak hemen hemen bütün Türk ilerini hakimiyeti altına almış durumda idi.
Çarlık Rusya’sı dil, din, kültürel yönlerden değişik özellikler gösteren toplulukların, özellikle de Türk Topluluklarını siyasi ve kültürel haklarını elinden
alarak yoğun Ruslaştırma politikasına tabi tutmuşlardır.
"İnsanlık Hapishanesi" diye adlandırdığımız Çarlık Rusyası "Milletler Hapishanesi" olan SSCB'ne dönüşmüştü. Çarlık idaresinden Sovyet idaresine geçiş
döneminde Türk halkları arasında yenileşme hareketleri, siyasi teşkilatlanmalar ve özerk hükümetlerle bağımsız cumhuriyetler kurma girişimlerinde
bulunulmuştu. Kısmı özgürlüğün var olduğu bu geçiş dönemi 1920'lerden
başlayarak başka milletler gibi Türkler de temel özgürlüklerini kaybettiler.
Aynı zamanda Rus olmayan milletleri "Sovyet" potası içerisinde eritebilmek
için yakınlaştırma (sblijenie) ve bir birine katma (sliianie) siyaseti yürüterek
sonda ana dili Rusça olan bir "Sovyet Halkı" oluşturacağına inanılmakta idi.
Amaçlarına nerdeyse ulaşan Sovyetler Türk toplumlarını farklı adlar altında
devlet olarak nitelendirdi. Bugünkü Türkistan’da (Orta Asya) mevcut olan
Türk Cumhuriyetleri de Sovyetlerin bu siyasetinin sonucudur.
Bolşevik İhtilali Ve İslam
Bolşeviklerin hakimiyete gelmesinden sonra hükümete ne için geldiklerini
kanunnamelerle göstererek kendi hakimiyetlerini sağlamlaştırmak için Çarlık Rusya’sını kötüleyerek zaman kazanmaya çalıştılar. Bolşevikler kendilerinin bir umut olduğunu ve istenilen her türlü hakların verileceğini
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belirttiler. "Kendi kaderini kendi seçmek" prensibi ile hareket eden Bolşevikler bütün milletlerin ayrı ayrı devletler kurmak ve serbest şekilde seçmek
hakkı üzerinde ısrarla durmakta idiler. Milletler siyasetinde dört temel noktayı ortaya koymaktaydılar:
a) Rusya’daki Ulusal Topluluklar eşit ve egemendirler.
b) Ayrılmak ve bağımsız devletler kurmak hakları ve kendi kaderlerini
kendileri serbestçe tayin edebileceklerdi.
c) Ulusal ve dinsel her türlü ayrıcalıklar ve sınırlamalar aradan kaldırılacaktır.
ç) Etnik azınlıklara da özgür gelişme sağlanacaktır.
Beş gün sonra ikinci bildiride Müslüman toplulukların dini ve millî hayatlarını istedikleri gibi tanzim edebilecekleri vurgulanmaktaydı.
Stalin konuyu şu şekilde ele almıştır:
"Milli sorunun çözümünde dil, okul ve b. ulusal eşitlik zorunludur. Bütün
devlete uygulanan ilkenin tam olarak demokratlaşması temeline dayanan ve
istisnasız her tür millî azınlıkların haklarında her türlü engelleri veya sınırlamaları yasaklayan bir kanun Azınlık haklarının hayali değil, gerçek teminatı
ancak böyle bir kanunla sağlanılabilir" (İsmail Kaybalı, Cemender Arslanoğlu, 68).
2 Kasım 1917 tarihinde Rusya halklarının hukukları hakkında deklarasyon
kabul edildi. Bu deklarasyon ile Türk toplumlarını komünistlerin yanında
yer almalarını sağlamaktı ki, bunun içinde Türklere eşitlik, kendi kaderini
kendisi seçmesi, her türlü millî, dini, sosyal ve sosyo-ekonomik kısıtlamaların kaldırılması, serbestçe gelişmelerinin sağlanması gibi haklar tanınacağı bildirilmiştir. Deklarasyonun sağlamış olduğu hak ve hukuktan
yararlanarak Türkistan aydın ve siyasetçileri millî devlet kurma teşebbüsünde bulunmuştur. Fakat Ruslar bu canlanmayı kendi kontrollerinde tutmaya çalışmışlardır. Türkistan ve Türkistan dışı ilişkilerde etkili olmak için:
a) Aralık 1917 Semerkant’ın Ruslar tarafından zaptından sonra Petersburg’a
götürülen Halife Osman’a ait Kuran'ın geri verilmesi.
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b) 1919 yılında Türkistan’da Molla Abd-ül Hafız Mahdum başkanlığında
"Ulema Yüksek Şurasının kurulması.
c) 1919'da Moskova'da bir İslamiyet’i kurtarma derneği kurulması.
ç) Dini bayramlarda ücretsiz tatil hakkı tanınması, cuma gününün yeniden
haftalık tatil günü yapılması
d) Komünizm ilkelerinin Kurana resmen uygun olmasını açıklanması
e) Komünizmle ilişkisi olmayan bir çok Türk aydınının önemli yönetim
makamlarına atanması ve başka bu gibi tavizlerde bulunmuşlardır.
Aralık 1917 tarihinde ise Lenin ve Stalin tarafından birge, Rusya ve doğu
ülkeleri Müslümanlarına beyanname imzalandı.
"Rus Müslümanları Volga ve Kırım Tatarları, Türkistan Sartları ve Kırgızları,
Kafkasya ötesi Türkleri ve Tatarları zalim Rus çarları tarafından Camileri ve
İbadethaneleri yıkılan dinleri ve ananeleri çiğnenen bütün halklar! Bundan
böyle itikadınız ve ananeleriniz, milli ve kültürel müesseselerinizin dokunulmaz ve hür olduğunu ilan ediyoruz. Milli hayatınızı dilediğiniz gibi kurun.
Bu sizin hakkınızdır" (Sir Olaf Caroe, 168).
Müslümanların Yapısı
SSCB'de din devletle hiçbir ilgisi olmayan “özel bir mesele” olduğundan
dolayı ülke genelinde yapmış oldukları nüfus sayımlarının hiçbirinde (1926,
1939, 1959, 1970 ve 1979) Sovyet vatandaşlarının her hangi bir dine mensup
olduklarını göstermemişlerdir. Bundan dolayı da SSCB'deki Müslümanların
sayısını bu verilere dayanarak belirlemek imkansızdır.
Müslümanlar:
A) Büyük çoğunluğu Türkler gibi Sünnî fıkıh ekollerinin Hanefî mezhebine
aittir. Dağıstan’da ise Araplar gibi Şafidirler.
B) Şii Caferi veya on iki imama inananlar (Farslar gibi 12 imamı tanıyan) :
a) Azerbaycan Türkleri çoğunluğu oluşturmaktadır. 1979 yılının göstericilerine göre 3.800.000 nüfusun %70’i Şii, %30’u ise Sünni mezhebine ait idi.
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b) Türkistan (Orta Asya)’da ise sayıları 31.000 kişi idi.
c) Azerbaycan ve Güney Dağıstan’da yaşayan Müslüman Tatların sayı 15.000.
ç) Orta Asya'nın Taşkent, Urgenç, Semerkant, Buhara, Meryem, Aşkabat ve
Krasnovodsk gibi büyük şehirlerinde yaşayan belirli sayıda Özbek ve Taciklerin sayısı ise en fazla 100.000.
SSCB’de 1980’de Şiilerin sayısı yaklaşık dört milyon olmuştur: (Benigsen,
1983 55.56).
SSCB’nin idaresi altında olan topraklarda her birinin başında müftülerin bulunduğu 4 idari merkeze ayrılmıştır.
a) Taşkent merkezli Orta Asya ve Kazakistan Müslümanları Dinî
İdaresi.(Sünni Hanefiler)
b) Ufa merkezli Rusya ve Sibirya Müslümanları İdaresi. (Sünnî Hanefiler).
c) Mahaç-Kale merkezli Kuzey Kafkasya ve Dağıstan Müslümanları
İdaresi.(Sünnî şafiler).
ç) Bakü merkezli Kafkas Ötesi Müslümanları Sünnî ve Şiî İdaresi. (Benigsen,
1983, 57).
İlk başta oldukça ılımlı görünen bu beyanname ile Müslümanlar kendi dinlerini özgür yaşayacakları ve bağımsız dini ritüellerini yerine getireceklerini
düşünmüşlerdir. Fakat büyük çoğunluğu Müslümanların oluşturduğu
Sovyetler Birliğinde sonraki gelişmeler Müslümanlara verilen hakların hakkı
tanıyanlar tarafından da geri alındığı kendini en acımasız şekilde göstermiş
oldu.
Dinsizleştirme Siyaseti
Bolşevikler 1917 yılında çarlığı yıkıp yönetimi ele geçirdikten sonra
Komünizm ideolojisini savunmuş ve bu sistemi her alanda egemen kılmaya
çalışmış, Çarlık döneminde, Hıristiyanlaştırma (Ortodoks) siyasetinin yerini
Bolşevikler döneminde dinsizleştirme almıştır. İslam dinine karşı açık tavır
alınarak dini ortadan kaldırmak siyasetine geçildi. Halbuki Sovyetler birliği
sınırlarında 45,5 milyon Müslüman bulunmakta ve bununlar da Bangladeş,
Çin, Hindistan, Endonezya ve Pakistan’dan sonra dünyanın en kalabalık
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Müslüman topluluğunu oluşturmakta idi (Shırın Akıner, 1995, 10).
Nitekim 1917 İhtilâlinden sonra İslamiyet Sovyetler Birliği siyasetinin önemli
hissesini oluşturarak “Sovyetler Birliği’nde dinin ortadan kaldırılması” politikası olarak nitelendirilmekte idi. Bu zaman çerçevesinde İslamiyet Marksizm-Leninizm gibi diktatör ideolojiye karşı mücadele vermiştir. Aynı
zamanda Türkistan’da İslamiyet’e karşı dinsizleştirme ve insanları tecrit
etme yanında, soykırım, “parçala, böl ve yönet” siyasetini uygulamışlardır
(Ahat Andican, 2003, 165). 24 Kasım 1917’de “Rusya Halkları’nın Hakları
Beyannamesi” ile Müslümanların Cami ve mescitleri, dini inanç ve adetlerinin Rus Çarları tarafından tahrip edildiği, bundan sonra tüm inançların,
adetlerin serbest olacağı ve dokunulmayacağı bildirilmiştir. Türk halklarına,
Rus olduklarına dair verilen özel kimlik ve pasaportlarda açıkça bunu ortaya
koymuştur. Lenin döneminde Sovyet Rusyası’nın resmi devlet politikasının
önemli hedeflerinden biri olan dini kurumların gücünü kırıp Müslümanların
hayatından İslam’ı tamamen çıkarmak ve dinsiz bir toplum oluşturmak olmuştur (Baymirza Hayıt, 2000, 73-74).
Dini birlik Çarlık siyasetinin temel ilkelerine uymadığı için İslam’ı kontrol
ederek kendi politikalarını kuvvetlendirme mücadelesi vermekte idiler. Bundan dolayı da İslamiyet’in vereceği zararlardan kurtulmak için dini aydınları
kontrolde tutarak dini idarelerin kurulmasını yasaklamağa başladılar. Hatta
Cami yapılması Rus valilerin iznine tabi tutulmuş ve imamlar bile Rus
memurlar tarafından göreve getirilmekte idi. Bu dönemi kötüleme siyaseti
yürüten Sovyetler iyi bilmekte idi ki Müslümanları İslami değerlerden uzaklaştırmak hiç de kolay olmayacaktır. Bundan dolayı da güç kullanmamakla
beraber propaganda yapmaları gerekmekte idi. Halklara kendi mukadderatını kendin seç politikası çerçevesinde 3 Aralık 1917 tarihinde “Rusya ve
Doğu Müslümanlarına Çağrı” yapıldı. Bu çağrıda dinî ve millî hayatın
mukaddes olduğu bildirildi. Devlet niteliğinde bu şekilde hürriyet verileceği
vadine inananların sayı da artmakta idi (Baymırza Hayit, 1975, 330).
Bu dönemden itibaren Sovyetlerde İslam dininin araştırılması ile ilgili önemli
gelişmelere imza atıldı. Nitekim İslam araştırmacılarının vekilleri arasında
yer alan Simirnov İslami araştırmalarla ilgili şöyle demektedir:
“İslamşinaslık Sovyet düzeni şartları içinde ilmin müstakil bir sahası olarak
mutlaka yeni bir gaye kalıbına girdi. İslam’ı ve başka dinleri öğrenme mese-
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leleri büyük Ekim inkılâbından sonra, her şeyden önce, bizim memlekette,
geçmişin böyle zararlı kalıntılarını emekçilerin düşüncesinden ve hayatından
dışarıya çıkarmak, ilmi materyalizm görüşlerini propaganda etmek ve Sovyet
insanlarını Komünizm ruhunda terbiye etmek zarureti yolunda yürütüldü”
( Baymırza Hayit, 1987, 228-229).
Burada kısa ve öz olarak Sovyetlerin asıl niyeti gösterilmiştir. Kısacası İslami
siyaset ve onunla ilgili olarak yapılan araştırmalar Sovyet Komünist Rejiminin Allahsızlık siyasetini güçlendirmek ve İslam’ı ortadan kaldırmakta
başlıca amacı idi.
1917 Ekim devriminden sonra Rusya Müslümanları Geçici Merkezi Bürosu
kurulmuş ve mayıs ayında Moskova’da Rusya Müslümanları Kongresi
yapılmıştı. Kongreye ülkenin faklı yerlerinden 300’ü din adamı olmakla
100’den fazla kadının da bulunduğu 900 delege katılmıştır. Kongre’de
Rusya’nın sadece Ruslara ait olmadığı vurgulanarak İslamiyet lehinde
konuşmalar yapıldı. Bundan sonra müftülük seçimleri yapılarak Çalık zamanında atanan müftüler yerine yenileri atandı (Mustafa Kütükçü, 2015, 90).
Aynı yıl Kazanda Rusya Müslümanları, 2. Kongre yaparak Orenburg Ruhani
Meclisinin isminin “İç Rusya ve Sibirya Müslümanları Merkezi Dini İdaresi”
olarak değiştirmeyi başardılar. İlk başlarda belirttiğimiz gibi hoşgörü ile
idare etme siyasetinden dolayı halklara kendi dini inançları ve millî ve
kültürel kurumların özgür ve dokunulmaz ilan ettiklerini ve bunun
karşılığında ise Müslümanların Ekim Devrimi’ni desteklemeye çağıran 3 Aralık 1917 tarihli deklarasyon kabullenilmiştir (M. Küçükyalı, 2015, 91).
Dini Yasaklamalar
Dine karşı savaş açan Sovyetler 1930 ve 1960’lı yıllarda iki büyük kampanya
başlattılar. İlk önce dini kurumlar kapatılmalı, din eğitimi yasaklanmalı ve
1960’lı yıllarda bu evrenin devamı olarak bilimsel ateizm devletin desteğini
alarak Sovyet insanına benimsetilmeli idi (Froese, 2004, 66).
20 Ocak 1918 tarihinde Sosyalist devletin dini kontrol altına alma amacı ile
dini organları ve din görevlilerine devlet tarafından maaş verilmesi Sovyet
yönetiminin özel kararı ile son buldu. Alınan kararlar şu şekilde idi:
a) Tüm devlet okullarında din dersi verilmesi yasaklanmıştır.
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b) 1 Nisan 1918 tarihinden itibaren dini ders verenlere devletten para aktarımı yasaklandı.
c) Çocuklarına din dersi vermek isteyen aileler din adamlarıyla anlaşarak
ücreti kendileri ödeyecektir.
ç) Yerel teşkilatlarla anlaşılarak ibadet yerlerinden başka dini eğitim evleri
veya okulları açılabilecektir.
Sovyetler ibadet için Dini kuruluşlara bir sıra hak ve görev de tanımakta idi.
a) Kültün gerekliliğine bağlı olarak tören ve ibadet toplantıları düzenlemek,
b) Külte hizmet edecek ve kültün gereksinimlerini karşılayacak kimseleri
atamak,
c) Dinsel binaları ve diğer kült mallarını kullanmak ve yönetmek,
ç) Kült görevlilerinin dinsel binalarla diğer kült demirbaşlarının bakımı ve
dini toplulukların yönetici kuruluşlarının gereksinimlerini karşılamak için
dinsel şeylere bağış toplamak,
d) Kendi adlarını taşıyan mühür, damga ve kağıtları kullanmak.
23 Ocak 1918 tarihinden itibaren Sovyetlerde din ve devlet ayrımı gerçekleştirmek ve bununla da İslam karşıtı politikalarını temele oturtma eylemine
geçildi. Her şeyden önce ise İslam’ı tamamıyla kendi siyasetleri gereğince
yok etmek için iktidarın Müslüman topraklarda güçlenmesi ve olası
başkaldırmalara karşı güçlü askeri güce sahip olmaları gerekti. Bundan
dolayı da askeri yolla güçlerini sağlamlaştırdıktan sonra İslam’a ve Müslümanların özgürlüklerine de savaş ilan etmiş oldular. İlk başlarda İslam’ın
Komünizmle aynı doktrin olduğunu belirterek hatta Peygamberin bile
Komünist olduğu tezi ileri sürülmüştür (Baymırza Hayit, 1987, 243).
1923 yılında 20. Parti Kongresi’nde din karşıtı çalışmalara ilişkin kararlar
alındı. Devamında ise din karşıtı olarak Militan Ateistler Birliği, Moskova’da
din karşıtı yayınlar yapacak yayınevleri kuruldu, gazeteler, dergiler yayınlandı. Türkistan’da 14 bin, İdil Ural’da 7 bin, Kafkaslarda 4 bin, Kırım’da bin
cami kapatıldı. Medreselerin varlığına son verildi, din adamları sürgün
edildi veya ortadan kaldırıldı. Büyük kentlerde din karşıtı müzeler açıldı
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(Kantemir, 1960, 145-145). Hatta ülke dışına seyahatler dahi yasaklanarak,
Orta Asya Müslümanlarının dış dünyayla bağları kesildi, herhangi bir dış
etkiden uzak olmaları hedeflendi. Sovyet ideolojisinin sadece İslam değil
bütün dinlerle mücadele için uygulamaya koyduğu “bilimsel ateizm” programı çerçevesinde farklı etnik gruplara hitaben çok sayıda ders kitapları ve
kamuoyuna yönelik kitaplar yayınlandı, sayısız din karşıtı ateizm toplantıları düzenlendi, geleneksel Müslüman dinsel gün ve bayramları, Sovyet rejiminin Büyük Ekim Bayramı vb. gibi yeni Sovyet bayramlarıyla değiştirildi
(Aliev, 1958, 81).
Sovyetler Birliğinde İslamiyet’i ortadan kaldırmak için ilk önce 1928’de
bütün şeriat mahkemeleri, vakıflar hatta dini okullar kapatılmıştır. Bu gibi
siyasetin hayata geçirilmesi zamanı bir diğer önemli husus ise ahalinin iskan
edilmesi idi. Bu siyaseti hayata geçirmekle Müslüman ahaliyi parçalamak ve
sonuç olarak da Müslümanların yaşadıkları bölgelerde sanayileşmenin hayata geçirilmesini gerçekleştirmek idi.
Bahsi geçen haklarla beraber dinsel topluluk ve merkezlerin, devlet organlarından önceden izin almak kaydıyla, otomobil edinmeye, gereksinimleri
olan binaları inşa etme, satın alma ya da kiralamaya, SSCB Devlet Bankası
şubelerinde hesap açtırmaya, dini toplantı ve kongreler düzenlemeye hakları
vardı (Abdullah Vakhabov, 1979, 18).
1929’da dinle ilgili yasa çıkarıldı ki, bu yasada da her İslam toplumu her bir
Müslüman’ın ad ve adresini İçişleri Bakanlığı’na vermek zorundaydı. Bu kanunlarda İslam’la ilgili olan faaliyetler, kütüphanelerin kurulması, dini kitapların yayınlanmasını resmî ve özel yerlerde İslami törenlerin yapılmasını
yasaklamakta idi. Fakat İslam hayatında böyle bir şartın olmamasından
dolayı hiç bir Müslüman bunu yapmayı düşünmedi. Akabinde izin almadan
dinî törenlerini yapmaya devam ettiler. Sovyetler bu davranışı devlete karşı
illegal hareket olarak nitelendirerek 1930’da İslam’a karşı cepheden taarruza
başladılar. Camileri toplu halde kapatmaya başladılar. 1930'da yalnızca
Tataristan'da, 12.000 camiden 10 binden fazlası kapatıldı ve molla ve
müezzinlerin %97'si görevlerini yerine getirme fırsatından mahrum edildi.
İslam'ın yaygın olarak uygulandığı diğer bölgelerde, durum aynıydı.
Örneğin 60'lı yıllarda Türkmenistan'da tek bir cami yoktu. Sonuç olarak da
1930-1939 yılları arasında Sovyet rejimi 26.000 civarında camiyi kapattı ve
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bir kısmı da yıkıldı. (Baymırza Hayit, 1987, 245). 1942 yılında bu rakam
1312’ye, 1941’de ise 1000’e, 1980’ler de ise 400 civarına kadar düşmüştür.
1944–1978 yılları arasında Azerbaycan’da 6 milyondan fazla Müslüman yaşamasına rağmen sadece 16 cami ayakta kalabilmiş diğerleri Sovyet Rusyası
tarafından yıkılmıştır. Türkmenistan’da 4 milyondan fazla Müslüman yaşamasına rağmen bu insanlara hizmet veren sadece 4 küçük köy camisi
kalmıştır. Dağıstan’da 1,5 milyon Müslüman’a hizmet veren sadece 12 cami
kalmıştır. Çeçen – İngush Cumhuriyet’inde bir milyonu aşkın Müslüman’a
hizmet veren tek bir cami bile kalmamıştır. (Fatma Tombak, 2011, 359 -370).
Bu uygulamaya 1943 yılında Çeçen–İngush halkı isyan edince, Çeçen halkı
Sibirya’ya sürgün edilmiştir ve bölgede ki bütün camiler yıkılmıştır. Sovyet
Rusyası, Camileri yıktığı gibi din eğitimini de yok etmeye çalışmıştır. Camilerin yanında bulunan ve Müslüman çocuklarının eğitildiği mektep ve
medreseler kapatılmıştır.
Sovyet stratejisinin en özgün yanı SSCB Müslümanlarını yurt dışındaki
inançlarından ve ulusal geçmişinden ikiye bölme girişimi oldu.
Diktatörlük rejimi için coğrafi izolasyon nispeten basit idi. Sovyet iktidarı,
Kafkasya ve Türkistan’da kurulur kurulmaz, bu bölgeleri komşu Müslüman
ülkelerden ayırdı. Sınırlar sıkıca kapatıldı ve Sovyet Müslümanları ile eş dindarları, kan ve dil kardeşleri arasındaki tüm temaslar yasaklandı. 1920'den
beri, Mekke'ye yapılan hacca ziyaretine ve Azerbaycan Şiilerinin yanı sıra
İran ve Irak'ın kutsal yerlerine ziyaretlerine gitmeleri yasaklandı.
Dini Eğitim
Kültürel mirasın bir parçası olmasına rağmen kendi siyasi amaçlarının hayata geçirilmesi için dine karşı sert siyaset uygulayan merkezi iktidar yerel
yöneticiler vasıtasıyla mektep ve medreseleri kapatarak, önem arz eden dini
kitapları yakarak dini eğitimde engel koymuşlardı. Dini vergiler uygulamakla yetinmeyerek yukarıda da belirttiğimiz gibi 1920’li yılların sonunda
daha da ileri giderek camileri kapatarak din adamlarını sürmekten bile çekinmemişlerdi.
Bolşevikler 1917 senesinde iktidarı ele geçirdikten hemen sonra dini eğitimle
ilgili bir sıra kararlar aldılar. 23 Ocak 1918’de V.İ. Lenin’in “Kiliseyi Devletten ve Okulu Kiliseden Ayırma Hakkında” karar verildi. Kararda Sovyet

486

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -2- Din-Tarih-Sosyoloji

rejiminin dine ve dinî teşkilatlara yönelik ilk resmi kararı olmuştur. Bu karar
insanlara dine inanma ve inanmama hakkı tanımakla beraber, ateizm ve
onun propagandasını yapma hürriyetini de vermiştir. Bu kararın onaylanmasından hemen sonra SSCB’deki bütün okullarda dinle ilgili dersler öğretim çizelgesinden çıkartılmış ve sistematik olarak dinle mücadele
başlatılmıştır. (Abdiraşit Babataev, 90). Caminin yanında yer alan medrese
(ilkokullar) Sovyet yetkililer tarafından kapatılmış, tarih, dil eğitimi, tıp ve
ekonomi alanında bilimsel araştırma yapan enstitü üyelerini, teknik üniversite profesörlerini ve diğer öğretim elemanları ve bu profesyonel kişilerin
teorik ve metodolojik din aleyhtarı dersler vermeleri zorunlu hale getirilmişti. Kuran’ın okunması ve ibadetin yapılması için kullanılan dilin Arapça
olması 1928 ve 1945 yılları arasında İslamî eğitimi tamamen ortadan kaldırmıştı. Devletin din üzerinde kontrolünü sağlamak için en az yirmi üyesi olan
“dvaatsatki” adında dini teşkilat kurulmuştur. Bu kuruluşlar Sovyet
Rusya’sındaki tek meşru kuruluş idi. Yine bu kuruluşlar mahalli makamlara
bildirmek suretiyle çeşitli ibadet yerleri kiralayabildikleri gibi burada görev
yapacak din hizmetlilerinin de resmi makamlarca tescil edilmesi gerekiyordu
(Fatma Tombak, 364).
Daha da acı verici darbe ise dini okulların kapatılması oldu. 1929'da SSCB
Merkez Yürütme Kurulu, Müslüman doğmanın öğretisini yasakladı. Genel
olarak, durum Ortodoks Kilisesi ile olanı çok andırıyordu: aynı zulüm ve tutuklamalar, haciz ve camilerin ve medreselerin kapanması eylemleri gerçekleştirildi. Dini eğitim düzeyi gerilemeye başladı. Dini yetkililerin bile eğitim
seviyesi yeterli düzeyde değildi. Örneğin, 1990’a kadar Rusya’nın 857 imamı
ve müezzininden sadece 21’i yüksek öğrenime sahip idi. Din adamlarının
pek çok üyesi din eğitimi görmemişti. Buhara'da yalnızca bir medrese ve
Taşkent'teki İslam Enstitüsü Sovyetler Birliği'nde görev yapmaktaydı.
Böylece, SSCB'nin Avrupa kısmındaki Müslümanların ve 211 camiden sorumlu Sibirya'nın Manevi İdaresi, yalnızca 1989'da din adamları için teolojik
dersler vermeye başlamıştır. Müslüman eğitimine büyük bir darbe ise Arap
dili ile mücadele oldu. Arapçada Kur'an'ın pek çok kopyası imha edildi.
Üniversitelerde ve yüksekokullarda okuyan bütün öğrenciler herkes için
mecburi olan ve meslek alanıyla bağlantısı olan ihtisas dersleri olmak üzere
iki türlü ders almışlardır. Mecburî dersler olarak: Marksizm Leninizm temelli
Siyasi-Ekonomi, Tarihi ve Diyalektik Materyalizm. Bununla beraber üniver-
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site ve yüksek okulların bütün fen bilimler fakültelerinde seçmeli olmak
üzere “Komünist Ahlak ve Bediiyatı” (32 saat) ve “İlmi Ateizmin Temelleri”
(24 saat) dersleri teşkil edilerek Sovyetler Birliği’nin bünyesindeki devletlerin
her birinde aynı kitaptan yararlanılmakta idi. Yükseköğretim sürecinde
bütün öğrencilere “yeni insan”ın en önemli özelliği olan ateizm ruhunu ve
Marksist-Leninist dünya görüşünü kazandırmada üç önemli husus yerine
getirilmeliydi: 1. Bütün derslerde öğretmenler kendi yeteneklerini kullanarak
bilimsel yasaları, teori ve hipotezleri diyalektik materyalizm doğrultusunda
yorumlayarak anlatmak. 2. Marksist-Leninist felsefesini Marksist-Leninist
teorinin ayrılmaz unsurları olan siyasi ekonomi ve ilmî komünizm dersleriyle bir bütünlük içerisinde okutmak. 3. İlmî ateizmi özel ders olarak okutmak. Bu dersleri okuturken öğretmenin, öğrencilerin Marksist-Leninist
teoriyi, ateist dünya görüşünün ilmî temellerini bilmediklerine dikkat etmesi
gerektiği üzerinde durulmaktadır. ( Abdiraşit Babataev, 91).
Bahsi geçen önerilere karşı Lenin dine karşı uygulamalarda sabırlı olmanın
önemini vurgulayarak Komünist ideolojinin yerli halka sertlikle değil
hoşgörüyle benimsetilmesinin önemi gereğince 1920 tarihine kadar ihtiyatlı
izleme yolunu seçmiştir (Ali Yaman, 2012, 27). Tabi ki Bolşevik rejim
güçlendikçe bütün vaatlerini bir kenara bırakmış oldu. Dini anlamda kendi
amaçlarını gerçekleştirirken İslam ve Türklük bilinci bir biri ile bütünleşmesine karşı idi. Bu belirgin engellerde yukarda bahsettiğimiz gibi Sovyet
vatandaşı oluşturmakta en büyük engel idi. Tek düşünceyle Sovyetler Birliği’nde din ateizm, dil Rusça, milleti ise Sovyet olmalı idi.
1921’de gerçekleştirilen Komünist Partiler 10. Kongresi’nde Müslüman
Komünist aydınların düşünceleri Panislamcı ve Pantürkçü sapmalar olarak
damgalanarak, Sultan Galiev, Turar Rızkulov, Feyzullah Hocaev gibi aydınlar
çok katı yöntemlerle tasfiye edilmişlerdir. (Bennigsen, 1983: 312-313). 1923
tarihli Partinin 20. Kongresinde din karşıtı çalışmalarla ilgili kararlar alındı.
Militan Ateistler Birliği ve Moskova’da din karşıtı yayıneviler kuruldu, dergi
ve gazeteler yayımlandı. Ardınca ise Türkistan’da 14.000, İdi-Uralda 7.000,
Kafkaslarda 4.000, Kırımda 1.000 cami kapatıldı (Ali Yaman, 2012, 30).
Dine karşı mücadele etmek için önemli husus dil siyasetinden başlanılması
idi. Alfabe siyasetine gidilerek 1929 yılında “afyon” kabul ettikleri dinle mücadele etmek için yeni kampanya başlatan iktidar Arap alfabesinden Latin
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alfabesine geçmeye karar vermiştir. Karar gereğince kütüphanelerden Arap
alfabesi ile yazılmış eserler toplanarak kağıt niteliğinde fabrikalara gönderilmiştir (M. Küçükyalı, 2015, 93). Sonrasında ise 1939 ve 1940 yıllarında Latin
alfabesinin yerini Kiril alfabesi aldı. Kendi kimliklerinden uzaklaştırma politikası gerekçesiyle hatta herkese Kiril alfabesini farklı olarak dayattılar.
Bununla da Sovyet Rusların Rus Alfabesi + anadil yolu ile komünistleştirme
= Ruslaştırma siyasetinin amacı belirlenmiş oldu (Baymirza Hayit, 2000, 356).
İslam dinine karşı bu kadar sert politikanın temelinde ise Lenin dine dair
düşünceleri dayanmakta idi. Dini gerici, kültürel ilerlemede engel olarak
tanımlamıştır. Bundan dolayı da Panislamizmle mücadele etmek zorunlu olmalı idi (M. Küçükyalı, 2015, 93).
Sonuç Yerine
Sovyet siyasetinin özünü belirttiğimiz gibi Sovyet vatandaşı oluşturmak
teşkil etmekte idi. Bundan dolayı da bünyesinde bulundurduğu halkların
dini ve dil bütünlüğünü yok etmek komünizme hizmet için ateist cemiyet
oluşturmakta idi. Fakat köklü tarihe ve İslam’la bütünleşen toplumlar kendi
diniden uzaklaştırmak o kadarda kolay olmadı ve nihayetinde İslam baskı
ve iskan siyasetine rağmen kendini muhafaza etmeyi başardı. Ruslaştırmaya
tabi tutulan toplumlar dinlerini korumakla tarihi geçmişlerini koruya bilecekleri gerçeğine varmış ve örf-adetlerinde dinlerini korumasını bilmişlerdir.
Sovyetlerin son zamanlarında hatta dine karşı ılımlı davranılmıştır.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine bağlı devletlerinin hepsinin
anayasasının 124. maddesinde din hürriyetine yer vermesine rağmen Sovyet
hükümeti Komünist partisi aracılığıyla devlet gücüne başvurarak din ile mücadele etmiştir. Dolayısıyla 1917-1924 Lenin, 1925- 1953 Stalin, 1953- 1964
Hruşev, 1964-1982 Brejnev, 1982-1984 Andrapov, 1984-1985 Çernenko ve
1985-1991 Gorbaçev gibi yöneticilerin iktidarda bulunduğu Sovyet döneminde kendilerine has yöntemlerle dine karşı faaliyetler yapılmıştır. Bütün
bunlar Sovyetlerin din karşısında nasıl taktik kullandıklarını göstermektedir.
(Benigsen, 1983, 94).
II. Dünya Savaşı ile birlikte Sovyetlerin İslam siyasetinde dönemsel bir
değişikliğe gidilerek geçici bir yumuşama dönemine girildi. Bu çerçevede
SSCB’de resmi İslam’ın yönetimi dört dini yönetim birimi tarafından

489

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -2- Din-Tarih-Sosyoloji

yürütülmeye başlandı. Bunların en güçlüsü olan ve 1943’te Taşkent’te kurulan Orta Asya ve Kazakistan Müslümanları Dini Yönetimi adlı bu kurumun
başında bir müftü bulunmaktaydı. Dini ibadetlerin kendi kontrollerindeki
kayıtlı din adamları tarafından verilmesine izin verildi. Hacca gidiş belli
sayıda seçilmiş kişi ile sınırlandırıldı. Bu yumuşamaya rağmen tarikatların
baskı altında tutulmasına, İslami okullar, türbeler, tekkeler ve camiler kapatılarak başka amaçlar için kullanılmasına da devam edildi. Örneğin Özbekistan Buhara’daki Bahauddin Nakşbend türbesi 1978’de din karşıtı
propaganda müzesine dönüştürülmüştü. Nikita Kruşçef sonrası Brejnev
dönemi ile birlikte İslam siyasetinde bazı değişikliklere gidildi ve Sovyet
Müslümanlarının dış dünyadan tecridinden vazgeçildiği görüldü. Bu şekilde
dış ülkelerden Müslümanların Sovyetler Birliği’ne gelebilmelerine olanak
sağlanarak, başta Tatarlar olmak üzere Sovyet Müslümanları, özellikle
Sovyetlerin Afganistan’a girmeleri sonrasında çeşitli, siyasi ve idari kadrolara getirildiler. Ayrıca Sovyetlerdeki dört dinsel yönetim biriminin Sovyet
hükümeti tarafından dış politik amaçlarla kullanılması da gündeme geldi.
Bu durum Sovyetlerin genel din politikalarından sapmalara da yol açtı ve
din konusunda geçici olarak da olsa bazı ödünlerin verilmesine neden oldu.
Ancak 1980’lerle birlikte yaşanan çeşitli gelişmelerle Sovyet yönetimi
yeniden din karşıtı politikalara yöneldi (Ali Yaman, 2012, 480-481).
Nitekim Sovyetler Sovyet insanı oluşturmak ve kendi iktidarlarını
pekiştirmek için sömürgesi altına almış olduğu Müslümanlara karşı dinsizleştirme siyasetini hayata geçirdiler.. Dini eğitim yasaklandı, dinsizleştirme
ateizm siyaseti yaygınlaştı. Fakat baskı ve yok etme politikası Müslümanları
kendi dilinden uzaklaştırmak yerine dinlerini koruyarak var olmasını
sağlamış oldular.

Kaynakça
Ahat Andican, (2003). Hariçte Türkistan Mücadelesi, İstanbul.
Akıner, S. (1995). Sovyet Müslümanları, Çev.: Turfan Buzpınar, Ahmet Mutlu, Doğan
Ofset, İstanbul.
Aliev, M. (1958). İslam Dini ve Onung Merasimleri. Taşkent.
Babataev, A. (2018). SSCB Eğitim Sistemi ve Ateizm Propagandası. Teologiya

490

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -2- Din-Tarih-Sosyoloji

Fakultetinin İlimin Jurnalı (25).
Benigsen, A. (1983). Musulmane v SSSR, Moskova.
Baymırza Hayit, (1975). Sovyet Rusya Emperyalizmi ve Türk Dünyası, Güven
Yayınları, Ankara.
Baymırza Hayit, (1987). Sovyetler Birliği’ndeki Türklüğün ve İslam’ın Bazı Meseleleri,
TDAV, İstanbul.
Baymirza Hayıt, (2000). Sovyetlerde Türklüğün ve İslam’ın Bazı Meseleleri, Türk
Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul.
Froese, P. After Atheism: An Analysis Of Religious Monopolies In The PostCommunist World, (2004). Sodologof Religion, 65:1 57-75
Kaybalı, İ. Cemender Arslanoğlu “ Orta Asya Türklüğünün Tarihi ve Bugünkü
Durumu”, Kantemir, Ali (1960): “The Moslems”, in Religion in the USSR, Ed. by
Boris Iwanow, Munich: Istitute For the Study of the USSR.
Kütükçü, M. (2015). İslam, Araştırma yayınları, Ankara.
Sir Olaf Caroe, (1967). Sovyet İmparatorluğu Sömürülen Topraklar, İstanbul.
Tombak, F. 20.Yüzyıl Rusya’sında Din, İslamiyet ve Nüfus Üzerine Bir Değerlendirme,
History Studies, Volüme 3/2, (2011)
Vakhabov, A. (1979). Çev.: Sibel Özburun, Sovyetler Birliğinde İslam, Havass,
İstanbul.
Yaman, A. (2012). Türk Dünyasında İslam, Sovyet Ateizmi ve Kültürel Süreklilik,
Ankara.

491

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -2- Din-Tarih-Sosyoloji

Afghan Women Refugees And Migrants Post 1980
Farahnaz Rahmani
Abstract: The history of Afghanistan has witnessed complicated and conflictual events which
have challenged living conditions of people and forced them to make international movements
around the world, particularly to neighboring countries such as Islamic Republic of Iran and
Pakistan. Likewise, there is also Afghan migration to Turkey. Among the moving groups, women
make up a considerable group, and therefore, there is a need to pay deeper attention to their
vulnerable situations. In addition, it is important to address issues related to the rights of migrant
women and their changing social roles.
This research is concentrated on migration from Afghanistan with a brief overview of Afghan
women’s migration from the historical perspective. This work overviews the causes of Afghan
women’s emigrations to Pakistan, and Islamic Republic of Iran. The subject is considered important since a huge number of Afghans have fled to these two neighbour countries.
Debates on Afghan women’s migration is integrated with the concepts of ‘empowerment’ focusing on health, education and labor & domestic work status.
Keywords: Afghanistan, Women’s Migration, Women’s Empowerment

Introduction
Women’s entry into migration is one of the most important trends in migration flows because it has been made by male in its primary forms; unlike
today that almost half of the migrations are made by women around the
world.
Afghanistan has witnessed vulnerability of women since the Taliban regime,
despite the fact that women’s status was much better before the Taliban
regime, especially when president Najibullah took the lead in 1986. Although
the Soviet invasion era was an era of political instability, for women it was a
period of improvements in their social status.
During the different political structures, women’s legal rights have also
changed simultaneously. Before the Taliban regime, Afghanistan was in an
era in which the women were given equal rights according to the constitutional law; while during the Taliban rule, women’s situation was completely
reversed and women were no longer enjoying their rights as human beings.
Their rights to receive education, health care and employment were fore-
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closed. The post-Taliban regime was a new page and a new age for women
in which the situation got better and women’s status was promoted as the
international community focused their attention on the Afghan women and
new steps were taken towards their social welfare.
In this chapter, I try to briefly trace Afghanistan women post 1980 (the Soviet
invasion period) and subsequently, I attempt to investigate women’s status
during the Taliban regime. Then, I will make an overview of women’s status
in Afghanistan beyond 2000. Consequently I will lead the chapter towards
exploring the Afghan women migrants and/or refugees in two destinations;
Iran and Pakistan. Finally the chapter gets ended with a brief conclusion over
comparison of Afghan women’s status differences in Iran and Pakistan.
Since this study tries to analyze the extent of Afghan women’s empowerment
opportunities, therefore the exploration sphere is basically in the scope of
women’s access to livelihood facilities such as access to medical services, education and employment, both inside Afghanistan and in the host communities.
Brief Historical Overview of Afghan Women’s Status
Afghanistan’s history is associated with several invading experiences within
the last three decades. The Soviet invasion took place in 1979, as a result of
which a communist regime came to power. Although the communists were
the political opponents but some studies state that they developed positive
strategies about women by promoting their rights through democratization
as long as they remained in power. Women’s rights protection efforts were
ranging from the right to education and healthcare to employment and mobility. Women of all ages were provided with free education facilities and
they were able to employ and take advantage of the variety of jobs that they
chose. For example they could get employed as doctors and nurses; there
were female professors at universities and there were female agents in airlines and in private corporations (Goleta 2016). Women held chairs and positions as physicians, clerks, governmental workers and teachers. Women
were being respected and they were allowed to travel all around the country
and abroad independently (Ghosh 2003).
DOAW was the first women's group which was formed under the name of,
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the Democratic Organization of Afghan Women. Although this organization
was formed prior to the Soviet era in 1965, but as Soviet came to power, it
paid more attention to this organization. The main goals of DOWA was to
reduce the illiteracy rate among women and to ban forced marriages, as well
as to eliminate bride price during marriage (Ghosh 2003).
The extension of some freedoms for women, caused Afghan men to withdraw their female family members from Afghanistan. These freedoms were:
1) Amendments were made to the Shibrahma law. Sharjah is the money paid
by groom to the bride’s family during marriage. Sharjah was taken as an
honor by the bride’s family. If this money was not paid to the bride’s family,
she was not considered as a valued, respectful and honored woman by the
society. 2) Women’s compulsory education law: according to this law, women
had to attend schools (Sajjadpur & Sosifi 2017).
Later on by the fall of the Afghan communist government in 1992, civil war
started in Afghanistan and therefrom, the early forms of women’s rights casualty was emerged during the Mujahidin time and hugely expanded afterwards during the Taliban regime. Several acts of social deprivations were
impulse against women; such as women’s free mobility was remarkably decreased due to the ongoing conflicts; the day by day increasing battles caused
education sector get destroyed, and poverty rate was getting higher and
higher since the financial status of people was getting worsened as the incomes were dropping down. The infrastructure was also damaged, and the
country became even more insecure and unstable than before. Corruption
started to spread out and the rule of law eroded; from the other side sexual
violence was widespread by the armed powers; likewise social order got lost
over the country. Due to the ongoing social disorder and political instability,
the educated proportion of Afghan women who could not bear the situation,
they started to flee along with their families to the refugee camps into the
neighboring countries particularly to Pakistan and Iran as well as another
proportion who held better financial status migrated to the Western countries
(Canadian Women for Women in Afghanistan n.d.).
Afghan Women and Reasons of Migration during the Soviet Era
Traditional gender roles are predominant in Afghanistan when it comes to
its culture. Based on tradition, women are perceived as representing the
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honor of their families and tribes. In Afghanistan, women are expected to
carry on their traditional roles such as taking care of the household, support
the husband and take care of the children; they have to meet the needs of
their husband and those who deny doing it, they are blamed for dishonoring
her family as well as community; women are responsible for sexual and domestic services and they have to keep honoring their relationship as brides
(Nawid 2007).
In Afghanistan, traditional practice related to women contain arranged marriages and often polygyny is applied to them by husbands, if affordable. In
Afghanistan’s strongly traditional and patriarchal society and culture,
women usually get married in young ages, they are less educated than men,
and they have many children which are preferred to be boys, and are not allowed to work outside home (Lipson & Miller 2009).
In the initial migration of Afghans to Iran and Pakistan, the honor was very
prominent. The pushing factor towards Afghans migrations was not just
“war”, but it was also due to the communist laws brought in Afghanistan
and addressed two major reforming amendments about women; communist
reformist policies were somewhat disappointing for Afghans. These policies
took place in a number of specific legal provisions that were of great concern
to them.
Amendments were made to the Shirbaha law. Shirbaha is the money paid by
groom to the bride family during marriage. The higher the amount of Shirbaha was, the more respect and credibility the brides’ family abtained. According to this amendment, girls' exchange as goods was disrupted; this
amendment in Shirbaha, reduced the credibility of the fathers of the brides
in the eyes of people because according to this law, brides’ fathers were no
more paid money due to their daughters’ marriage.
Education rights law: according to this law, compulsory literacy for women
was severely insisted and women had to go ahead for education. These two
cases caused the number of refugees to declare their withdrawal from
Afghanistan during the soviet era (Sajjadpur & Sosifi 2017).
Afghan Women During the Taliban Era
The first emergence of Taliban was in 1994 in Kandahar (a famous province
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in Afghanistan) and later on they found power in the capital (Kabul) too by
1996. As they emerged, they immediately closed female schools and made
the women leave their employment and social positions and stay at home
with no social contact. Women had to put on burqa all the times and they
were not allowed to leave home without any male accompanier from her
family members. Women who did not obey wearing long burqa or hijab, they
were sent to the prisons (Canadian Women for Women in Afghanistan n.d.).
Burqa was something like a tent put overhead and covered the whole body;
it was as heavy as it made women’s physical movement very weighty. It was
not only heavy, but also expensive as all women could not afford to buy a
burqa; so for the cost reason, women preferred to use the burqa as a shared
commodity with other female households. While some women carried on
living their lives under the wartime without their family members or relatives being bombed, many others witnessed watching the painful scenes of
their family members such as sons, husbands or other relatives killed or tortured by the Taliban; another part of them, who could, fled with their households to avoid the sad end story of their loved ones by torturing or by
imprisonment tragedies (Samuels & Sherif 2008).
Education: While Taliban gained power, they prohibited access to education
for women and girls. Around 100 public school were closed and only some
women could attend hidden schools in private houses. During this time,
Afghan women’s illiteracy rate was in third position around the world;
around 79.2 percent of women and girls could not read and even the rights
over learning Quran was restricted for girls over the age of eight (Roshan
2004).
Employment: During Taliban regime, employment rate fell down to 20%
from 60% based on statistics. Educated women who used to hold positions
in the past, they were then changed as beggars who either had to beg on the
streets or to prostitute in order to feed their children (Roshan 2004).
While few women at the Taliban period were engaged working in the aid
agencies and in handicraft and the carpet weaving productions hidden from
Taliban; these small businesses were run and lead by the professional women
who were educated and could not stay in house without doing anything; so
they created working opportunities for women to work in the undergrounds
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of their houses. This way they could survive and empowered both themselves and other women. The underground activities were included vocational centers providing English and German language courses as well
computer skills courses; courses were also provided trainings in handicrafts,
honey-making, bee-keeping and animal husbandry (Povey 2007). Some
women were supported to run bakeries by the financial aid of World Food
Program (WFP); although Taliban were aware of this issue, they did not revoke (Khattak 1998).
Marriage: A high number of women were subjected to violence; women were
first raped and later killed and their death bodies were put in graveyards. A
number of other women were forced to get married with Taliban; some
women accepted to get married with Taliban but Taliban’s brutality was as
high as they were committing group sex with the woman that they marry
with and in some cases, the married woman were even sent and sold to the
gulf region as the sex workers; some women committed suicide after marriage in order to escape sex work and group rapes. From the other side,
women’s movement in the streets was prohibited and if women were crossing the road and especially if they were not completely covered, they were
beaten hardly by stick and rawhide (Povey 2007).
Although in this dark period, women’s movements and mobility was not
allowed legally, many women left the country and migrated in order to escape Taliban’s harshness (Roshan 2004).
Women fled the war from the borders during the night and could succeed to
cross the borders in which Taliban had control and if they were found there,
they could be raped or robed by the insurgents (Samuels & Sherif 2008).
Afghan Refugee Women In Pakistan And Islamic Republic Of Iran
Afghan Refugee Women in Pakistan
Afghan women in Pakistan worked hard in order to find accommodation,
got basic or low paid jobs in order to support their families; meanwhile they
learned the local language; some of them even succeeded learning English
language; they made any possible and necessary attempt to facilitate their
settlement in Pakistan. After they sustained settlement, they joined mosques
too, in order to pray together with the local people and established social
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networks. They did not skip any effort to facilitate social integration as strong
women they found necessary social information and exchanged the resources
with their families and with other women to promote the quality of their
lives and to at least draw a better for their children, if not for themselves
(Samuels & Sherif 2008).
From among the social benefits available for migrant women, freedom of
mobility, freedom of dressing up and the non-imposed hijab, access to education, hospitals and markets were reported by Afghan women.
Afghan Women’s Employment Status in Pakistan
Educated women’s participation in employment was different from the uneducated ones. Uneducated women’s participation in the labor market is determined by two things: the economic status of their household and the social
restrictions; all women were not able to choose their occupations; only
women belonging to some tribes, commonly from Hazara tribe and a few of
them from the Pashtun tribe were free of restrictions to go ahead for the jobs
that they chose; other women were usually engaged with home based activities such as embroidery, tailoring, carpet weaving, quilt making and as domestic workers. The nature of income-generating works differed from
community to community and based on traditions. For example Uzbek and
Turkmen women based in Killi Kamaro district, were involved in carpet
weaving. Likewise, women residing in Jungle Bagh’s district were involved
in the thread making work; although the study indicates that since some
women were not directly involved in providing their work to the marked
and in selling their products, they did not have direct control over their incomes and earnings because the products were normally taken by male relatives or contractors to the market. Some women used to work as servants
for big houses. There were some vocational centers providing women with
arts education. For educated women, employment was normally about
teaching to the refugee girls and to the NGO sector. Although social restrictions existed but those households with economic difficulties were allowing
women to go and work outside; so the motivations were normally rooting
from the socio-economic conditions (Khan 2006).
Some uneducated women were involved in trade route jobs, normally to
carry the smuggled goods from one location to another, commonly from the
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border towns to Quette, Pakistan. Women were asked for such roles because
they were not checked by the police in the borders and crossing the border
was easy for them (Khan 2006).
Even though statistics show that as of 1978, female labor force was increasingly contributing to the private and public sectors in Pakistan, but only
about 8% of women were receiving income. Many of these were in urban
centers, and the majority of them were the professionals, technicians and administrators who were employed by the Government. A minor number of
them were working as industrial administrators and manufacturers, mainly
in textiles, food processing, ceramics and medications. Some of them were
self-employed. Unlike some women who even pursued businesses and
worked in public careers in the government, were later on imposed restrictions by their families; due to patriarchal roles, it was due to the fact that
some girls could sought education and go on for a career only with the consent of her male family members. Moreover, even if they were allowed to
pursue careers, they were not allowed for social interactions with the people
around them or with colleagues at the workplace (Dupree 1992).
Afghan Women’s Health Status in Pakistan
Afghan women’s quick access to medical services and to the hospitals is an
appreciating point for them. While seeking health care was difficult in their
country of origin during the Taliban era, this was easy in Pakistan (Khan
2006).
Women had the opportunity to attend medical courses ranging in duration
from a couple of months to one year. Although there were some medical education centers for women, but the participation of female health professionals was so down in remote areas to work under difficult conditions and
provide medical service to the vulnerable groups. Therefore female medical
staff were all Pakistani women because there were very few qualified and
motivated Afghan women ready to work with medical institutions. The
health improvement indicators for Afghan refugee women was about the
benefits of receiving pre-birth care, the early introduction of newborns to
health care, immunization, oral rehydration therapy and better preventing
awareness on unwanted pregnancies. Based on records, the Afghan refugee
population has the highest fertility rate. One-third of women had experi-
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enced miscarriages due to which, one-half had lost at least one child. The
major causes of mortality among the children was due to serious respiratory
infections, water borne toxicities and other gastro-intestinal harms. Poor nutrition is usually due to inappropriate feeding and weaning practices. Skin
and eye diseases, malaria and complications of birth are among other problems women faced with (Dupree 1992).
Women’s addiction by tuberculosis disease was a big health problem. Apart
from the physical health problems, some women were suffering from the
emotional problems such as stress and anxiety due to several reasons such
as the memories of death and absence of their husband and children during
the war time, stress due to the strange environment, stress due to the uncertainty about the future of their children and stress because of lack of activity
and social mobilization (Weiner & Banuazizi 1994).
There are evidences documenting that there were poor conditions for women
in some areas in Pakistan. It is shown that 41% of mortalities among Afghan
women of reproductive age were because of the poor maternal causes. The
surveys conducted by the medical research centers reported a high rate of
fertility problems and maternal mortality among the Afghan refugee women
in Pakistan. The causes for this problem was usually due to low levels of education and literacy, meaning that over 99% of the women had not attended
school. Among the other reasons, high birthrate was also popular; the low
rate of planning on use of preventing means by families, as well as the limited mobility experiences by the women and their familiarity and access to
health care centers, were also popular ones. Afghan refugee women needed
critical health care strategies and services in order to avoid health problems.
Based on a research by the Global Safe Motherhood Initiative, three solutions
were found to this obstacle; family planning on prevention, skilled care forces
for deliveries, and access to emergency obstetric care for women with obstetric complications (Purdin, Khan & Saucier 2009).
Afghan Women’s Educational Status in Pakistan
Since the private schools were more competence based and of higher qualification provided in Urdu and English languages, therefore, not all, but some
Afghan families could manage to send their children to these schools at all
levels starting from kindergarten, primary schools, middle schools, high
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school and even universities. The availability of some adult educational centers for women with low paying cost was easier and more accessible. There
were educational centers under the name of “Shuhada” in which many girls
got education and many of them returned back home after the fall of the Taliban (Khan 2006).
Afghan Women in Iran
Afghan women arrived in Iran in different waves of immigration. Although
the first wave of immigration after the soviet invasion was one of the flows
for a variety of reasons, which the popular one was the compulsory education of children, especially girls, and the new law on marriage based on
which girls were entitled to express satisfaction on marriage. This was not
acceptable for some men and they preferred moving to Iran. While the flow
of women’s migration during the Taliban era was due to prohibition of girls'
education.
Based on studies, Afghan women’s life conditions is reflected as a vulnerable
mass in the Iranian society. Social vulnerability is measured with the lack of
asset models such as housing, labor, tools of trade, social network and the
possessions; the existence of these assets, coming together, handle with vulnerability and prevents from poverty. Actually vulnerability comes up as a
result of low access to employment and education facilities. Afghans in general and women in particular suffer from this unequal access patterns imposed by the government strategies (Salem 2013).
Afghan Women’s employment in Iran
The concept of vulnerability is determined by either a person’s weak access
to the asset models or the non-useful strategies of the institutions in both
public and private spheres, in terms of providing social protection. Women’s
vulnerability basically comes from their lower participation in the labor market; although women’s willing for participation in employment was down,
still employment opportunities and motivation rate was also down, however
the case should have been reverse (AREU 2005 as cited in Salem 2013).
Above all, women were not employed in labor market; if some did so, they
were employed in the informal sectors and they lacked having written contract and other work related benefits such as retirement, unemployment or
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accident insurance.
Afghan women in Isfahan province of Iran were either mostly employed as
agricultural workers or temporary day laborers, or were unemployed. Based
on an interview conducted with refugee women in the villages, none of the
Afghan women participants were working outside of home; they could only
work beside their husbands in the farms and agriculture. Afghan men were
predominantly engaged in livestock works and they had their own goats and
sheep. Afghans did not have any insurance (Salem 2013).
Afghan Women’s Educational Status in Iran
Iran’s national policies did not only restrict and discourage Afghan women’s
access to employment, but also limited their chance of education as well as
their children’s enrollment in schools was also difficult. Children belonging
to the registered Afghans could at least get education instead of extra fee
payment; while children of the undocumented families could not even get
access to schools and the sate-run schools were close to them. The harsh policies were applied against refugees after Iran wanted Afghans to return (Justice for Iran 2012).
Afghan Women’s Health issue in Iran:
Since due to several years of warfare and political upheaval in Iran’s neighboring countries, Afghanistan and Iraq, Iran’s population got larger and
larger from 1976-1986, and by 2002, it reached over 68 million, including both
documented and undocumented Afghan and Iraqi refugees. Due to the high
population reason, Iran was unable to meet the need of the people; therefore,
since 1989, the Iranian government had developed and implemented a family-planning program in order to control population growth within several
communities, including Afghans, living in Iran. Although, in order to reduce
population, since 2002, repatriation strategies are also developed; but since
Iranians asked for contraceptive services, health strategies were more concentrated on. But as this interview based research argues, Afghans did not
welcome this strategy for the ethnical and religious reasons; therefore they
have large families than Iran people. The day by day extension of the Afghan
population increased concerns for the Iranian government thinking that
Afghans place a load on Iran’s social, economic and health system. The major
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problem towards not well implementing the family-planning program, is
due to the fact that this strategy is based on Shi’ism. Since Iran’s population
is 95% Shi’a, so strategies are more likely to be dominated by shia’ism; therefore the implementation of this policy is problematic for the minority groups,
especially for the Pashtun-tribe Afghans. The family planning programs were
more likely promoted and noticed throughout mosques, health clinics, and
other mechanisms; the Sunni Afghan communities in Iran were less likely to
accept these programs for the reason that many do not accept Shi’a fatwas;
therefore they have not followed the program and they still continued to
bring out more children (Tober, Taghdisi & Jalali 2007).
The health sector in Iran developed some free health services for its population regardless ethnicity or citizenship issues, meaning that it was offered
for all the people living in Iran land. The services included treatment for infectious disease, family-planning service and access to vaccination for all
children. Other medical services were by fee, although it was free for Iranian
women; for example parental care included costs for Afghan women, unlike
Iranian women. The birth giving method for Afghan women was generally
traditional based, meaning that baby delivery was done at home by elder
baby delivery experienced women rather than in hospitals. Interview results
with Afghan women indicate that most of the women, particularly the Pashtun women were not permitted to use the contraception by their husbands;
some husbands give permission but after four or five children. Some Afghan
women use contraception without their husbands knowing it. Some nurses
said that Afghan women had not used the pills properly or could not make
their husbands to use the condoms. To imply contraception, women were encourages to use either Norplant, IUDs or Depo Provera injections (Tober,
Taghdisi & Jalali 2007).
Migration have not impacted women directly only, it had also developed
women’s health indirectly, through migration of one of the households of the
women. There have also been seen some cases in which women did not migrate, but one of the household members of women had migrated and the
knowledge they gained regarding the birth control, they remit it back to the
country of origin and transfer it to women who stay behind. Women, whose
household members migrated are seen to have better contraceptive knowledge about using methods such as injections, birth control pills and other
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primary medical skills, unlike the women whose household members have
not migrated (Siegel & Roosen 2018).
Violence against Afghan women in Iran
Migration, along with other factors, increased the likelihood of Afghan
women become victims; cases such as poor living conditions, frustrated familial affairs, or the death of a spouse, are the examples causing vulnerability
to women; these cases have even caused the Afghan migrant women to experience the occurrence of violence such as torturing, selling and sexual violence. In other words, researches indicate that causes of women’s
vulnerability is not only based on sex and migration factors, it is also based
on other factors, such as personal, economic, family and environmental conditions. Among the characteristics of the individual identities of the victim
women, education, coverage, and attitudes are the dominant ones; there is
either a direct relationship or reciprocal relationship between them. The more
the level of coverage of women, their age and awareness in society is lower,
the more they are likely to be harassed, raped, abducted, invaded or beaten.
Research findings show that the major reasons for Afghan women’s victimization lay under these conditions:
Women living in downtown and suburban areas have experienced more
crimes;
Women's employment has been damaging, especially in the private sector
they are harmful to social exposure;
Young Women without hijab or proper coverage were more victimized; it is
stated that lack of proper coverage can ease the condition for thieves to steal
women’s things.
Along with other causes, women who experienced delinquency, which was
a kind of family disorder, they experienced abuse both within the family and
in the outside (Bajnabordi, Saani & Maaldar 2017).
Early marriages: early marriages are among other problems Afghan women
face in Iran. Early marriages among Afghan women as a result of family decision is not only common inside Afghanistan, but also among migrant population of Afghan in Iran. Early marriages are influenced by the factors such
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as poverty, social expectations, cultural violence, and gender stereotypes and
most importantly due to maintaining traditional marital patterns. Families
launch early marriages because they are scared that their daughters would
get integrated with the Iranian culture, and if they move to the west, they
will get western culture. So the solution to avoid it, was to get their daughters
married in early ages.
Increasing the risk of abortion, preterm childbirth, increased maternal and
neonatal mortality rates, eeliminating opportunities to use education and
training opportunities, inappropriate socialization, lack of having the skills
to deal with complicated marital life rules, increased psychological problems
and depression were reported to be the major negative impacts of women’s
early marriages in Iran. The solution for such a challenge is to develop
women’s empowerment strategies through a mutual cooperation of Afghan
and Iran governments in Iran (Saeidi 2018).
Violence against women continuous to be a common practice that many of
the refugee Afghan women face with; besides the attitudes and beliefs that
creates and increases the risk of violence, refugee settings also play a major
role. Family settings means high rates of unemployment, poor living conditions and overcrowding living areas, while all led to refugee families’ psychological disorder and creation of tensions as well as resulted in disputes
between men and women, especially violence against women by men. According to interview reports, the violence against women had not only been
physically, it has also been emotionally. Violence found were ranging from
slapping, objections and deprivations to social opportunities, to withholding
access to money, insults and humiliating women in front of other people.
Among the abuses, sexual violence existed too, but poorly reported by
women for the reason that they felt uncomfortable in discussing it. Meanwhile, from among half of the violated refugee women reported several kinds
of injuries such as sprains, eye injuries, deep wounds, cuts and dislocations.
While some women were ready to talk about their violence experiences, another proportion of them were not, mainly because they think that violence
is normal and by complaining or reporting, they get no benefit. Other portion
of women are scared of the possibility of being known as a bad name for
them and for their families, if they talk about violence. Some women believe
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that this might destroy their relationship with their life partners. These
women prefer forgetting their experiences rather than reporting them (International Medical Corps 2010).
Afghan Women’s Motives for Not Willing to Return from Iran:
After the Taliban war ended in 2001, Afghans were expected to leave the host
country and return back home. Although some Afghan men returned but
Afghan women’s return intentions from Iran is different than Afghan men.
Since women view return as getting into restrictions in terms of public participation, social activities and mobility, they were much more likely to want
to stay in Iran and not to return home. Since Iran provided livelihood facilities such as electricity and water facilities for households, therefore domestic
workload was less and women viewed living in Iran more flexible than
Afghanistan. Women’s motivations for remaining in Iran, did not only come
from the livelihood facilities, but also from their concern about the security
challenges and less opportunities of promotion. They were concerned about
their daughter children’s honor and they were and/or scared of violations.
In this regard, the government of Afghanistan could develop strategies to
encourage and support women’s return as a positive experience. Another
reason for remaining in Iran is the marriage issue. Some Afghan women are
brought from Afghanistan as brides of Afghan men in Iran and some women
living in Iran, are taken as brides of Afghan women living in Europe and U.S;
so those taken as brides are more likely to remain in Iran due to transnational
networks (Shavazi 2006).
From the push and pull factors perspective, Afghan women’s not willing to
return is based on two reasons:
1) Due to the intercultural issues that reflect the problems and barriers in the
traditional and social structure of Afghanistan and practically plays a role in
repelling women's return. These barriers include the unavailability of
women’s education and mobility freedom in Afghanistan and the freedom
of selection of spouse in Iran; unlike Afghanistan, women could choose their
husband from universities and work-places and could even marry Iranian
men.
2) The outside-cultural issues: these factors are related to the conditions that
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exist in Iran; the absence of war and the absence of Taliban and terrorist
groups in Iran is the major reason towards women not returning. Iran's repulsions and attractions, especially the enjoyment of security and greater
freedom for Afghan women; these are the effective components for women’s
not-returning decisions (Sajjadpur & Sosifi 2017).
One of the reasons for not willing to return was the availability of urban
amenities such as the existence of inland vehicles, access to large stores, possibility of earning income through jobs such as hairdressing, carpet-weaving,
cooking, and so on (Sajjadpur & Sosifi 2017).
Challenges towards Women’s Achievement during the Taliban Rule in the
Host Societies:
Although studies indicate the high availability of opportunities and easy access to promotion tools in Pakistani society for Afghan women, some studies
claim the situation vice versa; they claim that traditionalism created a restrictive situation for women in which movement and promotion of women is
not supported. From among the Afghan people even residing outside of
Afghanistan, there are some groups, particularly male, who act as spokesmen
of Islam and they give themselves the right to define who is a good Muslim
woman and who is not. These conservatives claim that if women are allowed
to have freedom of movement in the public arena, social norms will be destroyed and sexual anarchy increase and finally society can fall into ruin.
These men act as preserving agents of the cultural identity; they want to protect the morality of women in an aggressive way. These religious conservatives vow on their own harsh interpretations through the name of Islam and
Shari ‘at and implement it on women. They separate men from women in all
in every sphere and they claim that any interactions between the men and
women outside the acceptable male guardians (such as father, son or brother
or husband) are harshly forbidden. These restrictions harshly minimizes
women's social activities and promotions, containing access to education,
employment and trainings out of domestic areas. The conservatives believe
that women’s out of home interactions is always corruptive; they believe that
secular female schools, are spheres for moral corruption, even if they are separate from boys and taught by female teachers; it is perceived that girls who
attend institutions or receive education, they are guilty and are committed
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sin along with their male guardians. These conservative ideas come up with
an emotional stand on the issue of appropriate dressing ways for women,
predominantly the compulsory complete covering or wearing of veils/long
hijabs. This compulsory coverage was difficult especially for educated
Afghan women who practiced modernity and freedom of dressing up before
1978 in Afghanistan. It is highly believed that a woman's place is at home;
there is no need for education or movement beyond the family environment.
Their overall efforts were to enforce the government to close all female institutions and schools so for the notion to save themselves from the punishment
by Allah. As a result of loss of women’s talents in a highly restrictive situation, the majority of professional and skilled Afghan women fled to the Western countries (Dupree 1992).
Based on another study, it is argued that Afghan women did not enjoy the
freedom of movement compared to Pakistani women. They were settled in
the refugee camps in Iran and Pakistan with limited facilities. Their movement were restricted by the governments of the host countries. Afghan
women who during the soviet era used to work outside their homes without
putting on veils, after getting refugee status, they had to wear veils when
they were out of home. This proportion of women are plaintiff of the discriminative strategies of the government of Pakistan in term of not being
treated in an equal manner to the local citizens (Emadi 1988).
About women’s employment, It is also reported that although women work
as skilled and semiskilled refugees as laborers in various development sectors, but they are forced to accept wages which are lower than ordinary Pakistani laborers (Emadi 1988).
The former met discriminatory legislation which was introduced by the former military government in Pakistan which had imposed multiple restrictions later, ranging from denial of access to equal rights, education, mobility,
even to marriage and divorce for women. Afghan male-dominated culture
was the convenient platform to adapting and imposing such restrictions on
women. Some income generation projects for refugee population were not
successful; for example, the ten-year $87 million income generation project
for refugee areas, did not even provide a job for a single Afghan refugee
woman in Pakistan. This way some Afghan women in some areas of Pakistan
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remained unpowered (Dupree 1992).
Return Efforts
After the fall of the Taliban regime, several return strategies were formed in
order to facilitate women’s return from the host communities since the country lacked female workforce and they were extremely needed to contribute
to the development of the destroyed Afghanistan after decades of war. Since
1992, the Iranian government developed return policies by which there were
some voluntary and forced repatriations (Shavazi, Sadeghi, Mahmoudian, &
Jamshidiha, 2012).
International Organization for Migration offered opportunities for women
to bring their skills home. For example, the European Union offered a program to encourage migrant women to return home country to work in the
private and public sectors. Through this program women were eligible to
receive additional financial support in order to build their capacities and contribute to the development of sectors such as private businesses, rural development and public infrastructure (Martin 2003).
The other source of motivation for women to return was based on the positive information they received about life in Afghanistan through the news
reports and through their relatives, included that women are able to attend
schools and colleges over again, and they can work in offices as well as they
are able to move around the cities without safety concerns (Khan 2006).
Although some women decided to repatriate; some others did not; the major
reasons for not repatriating was due to the fear from violence and patriarchal
rules in their traditional society from where they escaped (Khan 2006).
Conclusion
Many women migrated due to Taliban’s patriarchal rules. Castells believes
that in the new era, several phenomena have reduced the power of patriarchy. Some of these reasons are the possibility of studying on a scale, access
to knowledge and control of fertility, and the setting up for childbirth, the
presence of women in income-generating activities and their employment,
and familiarity with the idea of equal rights with men due to the expansion
of communication that affects the level of women's power in an increased
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way against men (Eryar, Toktas & Tekguz 2018).
In order to understand women’s overall status, it is important to understand
and classify the layers and levels of privilege and harassment existing about
women in the host communities. To do so, observing women’s shared interests and experiences could bring out an understanding about their identities.
In order to better understand the impact of the moving experience of Afghan
women residing in Pakistan and in the Islamic Republic of Iran as well as to
measure the extent to their empowerment, this conclusion draws brief common points and differences between women’s status in Iran compared to
Pakistan during migrations. Both migration communities have had an intense influence on women’s experience of living. Considerably, refugee
women in Iran and Pakistan have different experiences impressed from different refugee policies of the states, as well as the combination of refugee
communities with the social, cultural and religious values of the host communities. The articles reviewed in this chapter measure women’s transferbased empowerment experiences by investigating a number of key issues,
such as education, livelihoods strategy, as well as gender characteristics and
family relationships of Afghan women living in Pakistan and Iran. The points
below are the common points about women in both host communities (Iran
& Pakistan).
Although Afghan women in Iran and Pakistan had comparatively less access
to resources, including citizenship rights (in contrast with the Afghan women
in west), Afghan women in Iran and Pakistan were able to break down maledominations more successfully comparatively to the Afghan women in the
west. This is because Afghan women in the West are not engaged with traditionalism (Povey 2007).
Although studies indicate a high proportion of women’s migration, some
studies indicate a reduced participation of women comparing to men; from
the gender perspective, the extent of difference on women’s participation in
migration flows to Iran and Pakistan is basically due to “labor migration”.
While migrating for employment reasons, Afghan male migrate more than
Afghan female. Men’s remittances gained from working in Iran, bring a good
income to their families in Afghanistan basically working in construction and
agriculture. Since Iran has offered work permit for some 200,000 Afghans to
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work in Iran as guest workers, many male Afghans migrated there, leaving
their women home. This contrasts with many of the Afghans in Pakistan,
who emigrated with their whole extended families or sometimes with their
whole tribal groups. Indeed, there were something of a reverse migration of
single Afghan men in Pakistan, who, left their families in Pakistan and returned to Afghanistan in order to get higher-paying seasonal work and to
look after family income (Margesson 2007).
Gender-based violence: violence against Afghan women is a common reality
that Afghan refugee women live with all the times and in both countries.
Based on studies, the violence roots not only from the dominance of views
and traditional attitudes that put many Afghan women under the risk,
refugee settings also play role; meaning that unfair refugee locations with
few livelihood facilities can lead to an increase in family tension mainly due
to poor living conditions, high rates of unemployment, and overloading of
population in refugee areas (International Medical Corps 2010).
Social deprivations: lower income level, limited opportunities, lack of financial security in terms of benefits insurances and benefits, quality and type
accommodation, and restricted rights to healthcare and education are some
features of livelihoods of Afghan migrant women. The major reason of
women’s marginalization is due to their female status (Salem 2013).
Apart from the mentioned common points, there are also some differences
as follow:
Accommodation: Articles claim that in term of accommodation, Iran allowed
Afghan families to reside in the mainland and in the cities, unlike Pakistan,
which stored Afghans in the border camps. Therefore, women residing in
Iran could gain better integration into Iranian communities. Based on some
reports, some Afghans left Pakistan to Iran because they believed that Iran
was providing them with better livelihood facilities (Shavazi 2005 as cited in
Tober, Taghdisi and Jalali 2007).
Unlike Iran, Pakistan was provided with international aids in order to settle
refugees in the camps. Iran, in contrast did not receive the necessary facilities
and aids from the international community for building refugee camps;
therefore, Iran allowed Afghans in the large cities and therefore women in
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Iran had more freedoms than women in Pakistan. Since at that time, Iran was
busy with Iraq war, it could not manage to equip camps and locate more than
one million refugees in a short period. From 1979 to 1990, Pakistan received
almost $850 million funds from the international assistance, whereas Iran’s
part from the international aids was something around $100 million (Eisenberg 2013 as cited in Esfahani & Hosseini 2018).
The reason why Iran received fewer amount of funds than Pakistan was because international funds were given based on populations living in camps
not based on populations active in the labor market.
Women’s situation is reported more traditional in Pakistan than women’s life
in Iran. Articles claim that in some of the Pakistani regions, traditionalism
created a restrictive situation for women in which movement and promotion
of women is not supported. This restriction basically came from the Pashtun
residing regions where highly conservative people used to live.
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Moğol İstilasından Önce Orta Çağ Bamiyan’da Din
Glulam Reza Javidi
Özet: Dağlık bir bölgede ve yüksek dağların ortasında yer alan Bâmiyân, Afganistan’daki merkez
vilayetlerinden biridir. Karlı ve soğuk kışlara sahiptir. Yılın geri kalanında, özellikle ilkbahar ve
yaz aylarında mevsim, serin ve ılımandır. Kabil’den 230 km uzaklıktadır. Nüfus ve büyüme oranları bakımından Afganistan’da ikinci sırada yer alır. Bazı istatistiklere göre nüfusu yaklaşık
400.000’dir. Çok sayıda tarihi uygarlığa ev sahipliği yapmış olan bu büyük bölge, Budist tapınakları, stratejik konumu, doğal kaynakları ve İpek Yolu üzerindeki konumuyla önem arz eder.
Bundan dolayı bölge ve etrafındaki topraklar, her zaman büyük güçlerin ilgisini çekmiştir. İnsanın
medeniyet yaşamında, İran, Afganistan, Mısır, Yunanistan gibi ülkeler köklü ve eski geçmişe
sahip birer ülkedir. Aslında ilk kentleşme kıvılcımları da bu bölgelerde ortaya çıkmış, söz konusu
bölgeler tarihsel coğrafya açısından çok önem arz etmektedir. Büyük ihtimalle birçok eski tarihsel coğrafyada bu bölgeler hakkında bahsedilip; tarih dilimindeki hem siyası ve hem de
ekonomik rollerinden söz edilmiştir. En eski bir şehir olarak Bâmiyân da birçok tarihsel olay ve
esrarı kendi içine saklamış ve pek çok eserde onun coğrafik konumu, önemi ve adı hakkında
söz yürütülmüştür. Bâmiyân vilayeti, Horasan’a İslam girdikten sonra ve hatta daha önce uzun
bir süre farklı kültürlerinin kesiştiğinin merkezi aynı zamanda ticari açısından önemlidir çeşitli
muhteşem Avesta, Yunan, Budist ve İslami medeniyetler ile tanıtılıp bazen onlarını kendinde
yetiştirmiştir. Bâmiyân bölgesi bu tür uygarlıklarla karşılaşmalardan dolayı farklı kültürlerle
yaşayıp sonuçta özellikle din alanında sayısız etkilenmiştir. Bu makale, tarihi ve coğrafi kaynaklara göre Orta Çağ’daki Bâmiyân’ın din durumunu incelemeye çalışmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bâmiyân, Afganistan, Kültür, Din, İslam, Budizm

Giriş
Her toplum kendine özgü bir sosyal ve kültürel kimliğe sahiptir. Coğrafi bölgeler de aynı şekilde kendine özel âdet, kural, usul ve değerleri bünyesinde
barındıran birimlerdir. Her toplumda tespit edilebilen bu unsurlar, günlük
yaşamda hayatın birçok yönlerini etkileyerek, değişken ölçüde varlığını
devam ettirmektedir. Bu kültürel kimlik veya kültür sahası; dini unsurlar,
eğitim kurumları, camiler, kütüphaneler ve diğer değerli unsurlar ile bilimsel
figürleri içerebilmektedir.
Bu çalışmada, karşılaştırma ve analize tabi tutulup güvenilir bilgiler verebilen kaynaklar ölçüsünde Orta Çağ’da Bâmiyân’ın dini durumu üzerinde
durulmuştur. Genelde kaynaklarda farklı devlet ve hanedanlar, bölgenin
dağlık bir alan olması nedeniyle siyasî-askerî durumu ve politikalara daha
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fazla önem vermişlerdir. Genel olarak Bâmiyân’daki hükümetlerin askerî
nitelikleri ve bu alana öncelik verilmiş olması nedeniyle kültürel faaliyetlere
daha az önem verilmiştir. Bu çalışmada kaynakların incelemesiyle
Bâmiyân’da dini durumuna önem vermektedir.
Din
Horâsân, geçmişten beri farklı kültür ve dinlerin buluşma noktası olması
açısından önemli bir bölge olma özelliğine sahip olmuştur. Geniş bir bölge
olması nedeniyle Çin ve Hindistan uygarlıkları ile komşu olup bu iki
medeniyetin çeşitli unsurlarından da çoğu zaman etkilenen Horâsân’ın farklı
bölgelerinde, mevcut tarihi verilere göre İslâm’dan önce Belh, Tohâristan,
Bâmiyân vb. şehirlerde Budizm yayılma imkânı bulmuştur. Aynı zamanda
Horâsân’ın kuzeydoğusunda, MÖ. 6. yüzyılda Zerdüştlük de yaygın bir din
olma durumundaydı.
İslâm’ın Doğuşundan Önce
Genel olarak dağlarda mevcut Buda heykellerinin kalıntılarından anlaşıldığına göre Bâmiyân'ın tarihsel ve muhteşem mekânlardan biri olduğu
söylenebilir (Bosworth vd., 1383 hş., II/ s. 40). Hsüan-Tsang’ın Seyahatnamesinde yer alan bilgilerden 7. yüzyıla kadar Horâsân ve komşu bölgelerde Budist tapınaklarının mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Yine bu esere
göre, aynı zamanda İran’ın doğu eyâletlerinde Hindistan halklarının mezhepleri de taraftar bulmuştur (Hsüan Tsang, 1884, I/ ss. 49-55).
İskender'in halefleri, Afganistan'a ulaşınca İran’ın batısındaki kısımlarda ve
Suriye bölgesindeki rakipleriyle mücadelesinde daha güçlü olmak için Maurya İmparatorluğu ile anlaşmışlar ve Afganistan'ın doğu ve merkez kısımlarının (Hâzârâcat ) yönetimini onların tasarrufuna bırakmışlardır. Daha
sonra Maurya imparatoru Asoka Afganistan ve diğer bölgelerde Budizm’in
105
Kuşanlar dönemine kanişka egemenliğinde (Ö. MS 144) mimarlık, heykeltıraşlık, resim ve hatta imparatorluğun sınırlarının genişlemesiyle beraber
müzik de kayda değer bir gelişim sürecine girmiştir. Bâmiyân şehrinin Hindikuş Dağları'nın ortasında yer almasından dolayı doğal olarak tapınak ve farklı
heykeller yapılması için uygun bir yer olmuştur. Bu yüzden Kuşanlar döneminde heykeltıraşlık oldukça gelişmiş, 36 ve 53 metrelik Buda heykelleri dini ve
kültürel bir miras olarak gelecek nesillere bırakılmıştır.
106
Seleukos İmparatorluğu zayıfladıktan sonra, Hindistan’daki Maurya İmparatorluğu’nun etkileri Afganistan'ın derinliklerine kadar varmıştır. Kabil ve
Bâmiyân’ı işgal etmiş ve bu şekilde Maurya’nın en güçlü kralı Büyük Asoka zamanında (MÖ 273–232 arasında), Afganistan'ın doğu ve güney
kısımlarında Budizm yayılmıştır.
107
Afganistan’daki merkezinde büyük bir bölgedir.
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yayılması için misyonerler göndermiştir (Barthold, 1377 hş., s. 15).
Asoka misyoner gruplarının geçiş yeri olan Gandhara ve Bâmiyân gibi geniş
alanlarda Budizm hızlı bir şekilde olmasa da taraftar bulmuştur. Böylece MÖ.
1. yüzyılda doğu, merkez ve kuzey Afganistan’da bu din yayılmaya
başlamıştır (Ferheng, 1380 hş., I/ s. 8).
MS. ilk yüzyılda Budistler, Gandhara vilâyetinde birçok vihar ve tapınaklar
inşa etmişlerdir. Bu tapınakların kalıntılarında Buda'nın yaşamı, doğa tasvirleri ile Yunan ve Hint etkilerini taşıyan sanatsal üsluplar kullanılarak
yapılmış kabartma resimlerin olduğu görülmektedir. Bundan sonra özel mimarinin bir türü olan Gandhara sanatı MS. 4. yüzyılda alanında zirveye
ulaşmıştır. Afganistan’ın merkezinde ve komşu bölgelerinde Budizm’in
yayılmasında, Kuşan hanedanı ciddi bir rol oynamıştır. Hatta günümüz
araştırmacılarının bazıları Kanişka ve Kuşanlar tarafından kurulan bir
Bâmiyân medeniyetinin varlığından söz etmektedirler.
“Bâmiyân’ın Budist binalarını yapan kişilerin isimleri yazıt veya tarihi bilgilerde açıkça mevcut değildir. Bâmiyân ile ilgili en eski tarihsel kaynak Çinli
seyyah Hsüan-Tsang’ın (MS 7. yüzyılın ilk yarısı) yazdıklarıdır. O
Bâmiyân’ın ilk Budist anıtlarını yapanın eski bir kral olduğunu bilmesine
rağmen maalesef onun ismini kaydetmemiştir; muhtemelen bu eski kral
Kanişka’dır (Godard & J. Hackin, 1372 hş., ss. 19-20)”.
A. Kehzad’ında bu konuda verdiği bilgiler oldukça önemlidir:
“O dönemde tüm Asya’da kültürel, endüstriyel ve dini merkezler arasında
gösterişli olanlardan biri de Bâmiyân’dır, tapınaklardaki heykeltıraşlar
tarafından yapılan süslemelere ilaveten Budist tapınaklar ve heykeller en
kaliteli altın ve ipekli kumaşlarla da süslenmiş ayrıca 35 metrelik heykellerin
ayakları, yüzleri ve elleri de tamamen altın ile kaplanmıştır; böylece Çinli
seyyah o heykelin tunçtan (metalik bir türden) yapıldığını düşünmüştür (Kehzad, 1346 hş., s. 348)”.
Kehzad'ın görüşlerine göre Bâmiyân tarihi önceki iki bin yıla kadar yani
108

Gandhara (Gandara-Kandahar ile karıştırılmaması gerekir), Kuzey Pakistan ve Güney Afganistan'ın geniş bir bölgesidir. Eski Hindistan'daki
Mahajanapada Krallığı ile birlikte tanılamaktadır. Başkentinin Pelaver vadisinde ve Kabil nehrinde olduğu tahmin edilmektedir.
109
Eski İran inancı olan Zerdüştlüğün kutsal kitabıdır.
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Kuşanlar dönemine (MS. 30-375) kadar sınırlandırılmış; bu şekilde onun
Avesta mirasına ve Zerdüşt şiirlere önem vermediği görülür. Budizm'in
yayılmasıyla aynı zamanda Bâmiyân’ın komşu bölgelerinde Zerdüştlükte
yayılıyordu Zerdüştlük ve Budizm birbirlerine mimari türlerde de etki etmiştir. Sâsânîler (MS. 226-651) ve Kuşan İmparatorluğu siyasî yaşamlarını
rekabet ve dostluk ilişkileriyle devam ettirmiştir. Buna göre devletlerin
dostluğu bazen akrabalık bağı ile güçlendirilmiştir.
Nerseh’in oğlu döneminde Sâsânîler ve Romalılar arasında yapılan savaşlar
dolayısıyla Sâsânîler zayıflamış, aynı zamanda doğudaki Kuşanlar
karşısında da güçlü bir durumda da olmamaları nedeniyle onlar ile iyi ilişkiler kurmak için II. Hürmüz (MS. 302-309) ile bir Kuşan prensesinin evliliği
konusunda anlaşmışlardır (Kediyanî, 1387 hş., II/ s. 849). Geçmişteki Sâsânî
hükümetlerinin doğu bölgelerinden sağlanan ekonomik gelir dolayısıyla
hem Zerdüştlüğe hem de Budizm’e destek vermiş oldukları bilinen bir
husustur. Jan Rypka konu hakkında şu bilgileri vermiştir:
“Sikkelerde yazılanlarda sadece kralın adı ve unvanı geçer. I. Şapûr’un
kardeşi ve ilginç bir kişiliği olan Horâsân hükümdarı Piruz kendine Büyük
Kuşan Şâh lakabını vermiştir. Sikkelerin metinleri şöyledir: Ahura Mazda’ya
ibadet yapan büyük Kuşan Şâh Piruz; bazen de daha basit bir şekilde sadece
Piruz Şâh ibaresi yazılmıştır. O, Mani ’ye destek veren, aynı zamanda
Budizm’i de seven bir kraldır. O dönemde İran’ın doğusunda Budizm çok
yaygındır; nitekim o dönemin sikkelerinden birinde yer alan “Buved Tanrı”
kelimesi bu bilgiye bir kanıttır. Bunların dışında bizim için İran'ın resmi yazmalarından hiçbir şey bulunmamıştır. Resmi belgeler, Şâh'ın fermanları gibi
çok nadir tercümeler kalmıştır (Rypka, 1386 hş., ss.60-61)”.
MS. 4. yüzyılın ortasında doğuda Sâsânîler, elde ettikleri başarılar sonucunda
Kuşanların sınırlarına dayanmışlardır. Ele geçirilen bölgeler bugünkü Afganistan’ın doğusunda olup Sâsânî hükümdarları bu bölgelerde Kuşan Şâh
olarak anılmıştır (Grantovskii & M. Dandamayev, 1359 hş., s. 164). I. Behram
(MS. 273–276) ile II. Behram (MS. 276–293), tahta çıkmalarından önce
Kuşhani eyaletine bir süre hâkim olduklarından dolayı Kuşanşah olarak ünlenmişlerdir (Kediyanî, 1387 hş., II/ s. 198).
Ayrıca, Budizm ve Zerdüşt kültürünün de bu bölgelerde yayılma sahalarının
genişlediği anlaşılmaktadır. Hükümetlerin de dini fanatiklik göstermemiş
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olmalarından dolayı bazı araştırmacılar tarafından, Bâmiyân’daki Buda
heykellerinin Zerdüşt Yezdanlarına (tanrılara) bağlı olduğu belirtilmiştir.
Fazil Kiyannî de Avesta kültürü, Zerdüştlük dini ve Buda heykelleri arasında
bağlantı kurmaya çalışmıştır (Kiyannî, 1391 hş., ss. 64-67).
İslâm’ın Doğuşundan Sonra
İslâm’ın Bâmiyân’a girişi hakkında bazı belirsiz bilgiler günümüze
ulaşmıştır. Daha önce de belirtildiği gibi bölgenin coğrafi durumunun neden
olduğu olumsuzluklar nedeniyle, mevcut bilgiler yetersiz veya çelişkili bir
niteliğe sahiptir. Bu yüzden İslâm’ın Bâmiyân’a giriş tarihi hakkında kesin
ve yazılı bilgiler mevcut değildir. Kaynaklarda verilen bilgilere göre HK. 1.
yüzyılda İslâm ordularının bugünkü Afganistan sınırlarına ulaşmış ve bu
olayın MS.642 yılında vuku bulduğu kaydedilmiştir.
Sâsânî hükümdarı III. Yezdigerd (MS. 632-651) ile savaşmak için
görevlendirilen el-Ahnef b. Kays, Herât’a girerek şehri tahrip etmiş ve Yezdigerd’i takip etmek için Belh ve Merv Rüd’e kadar ilerlemiş ve Afganistan’ın
kuzey bölgelerini ele geçirmiştir (el-Taberî, 1387 hk., IV/ s. 167).
el-Kûfî, Belh’in fethi hakkında şu bilgileri vermiştir:
“Merv, Rud ve Tâlekân’ın ordusu Ahnef’ın karşısında durmuştur, el-Ahnef
b. Kays kendi ordusuyla, Allah-ü Ekber nidarıyla onlara saldırmaya
başlamıştır. O savaşta Ahnaf onlardan üç komutanı öldürdü; kâfirler bu olayı
duyunca dayanamayıp geri çekilerek kaçmışlardır. Müslümanlar onların
peşinden uzunca bir mesafe giderek bu şekilde onlardan çoğunu öldürmüş;
deve, at, silah vb. mallarını ganimet olarak almışlardır. Bu zaferden dolayı
Ahnef, Allah’a çokça şükür ve teşekkür etmiş, Belh’e ulaşınca şehirde bir ordugâh kurmuştur. Belh hükümdarı olan Ebrâr bu olayı duyunca çok korkmuş
ve Ahnef’a bir kişi göndererek barış istemiştir. Ahnef bu teklifi kabul edip
400,000 dirhem nakit ile her sene 100,000 dirhem ve belirli miktarda buğday
verilmesi şartıyla barış gerçekleşmiştir (el-Kûfî, 1380 hş., ss. 285-286)”.
HK. 30/ MS. 650’da başka bir İslâm ordusunun Horâsân’a girdiği bilinen bir
husustur. Ahmed bin Yahya el-Belâzürî, Fütûḥu'l-Büldân’da Afganistan’a İs-
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lâm’ın girişi hakkında şu bilgileri vermiştir:
“Abdullah b. Âmir b. Koreyz b. Rabie b. Hâbib, Horâsân’a Hk. 30 yılında girmiş; ordusunu Kirmân’ın Şircân bölgesine yerleştirmiştir... Daha sonra
Hisun adlı bir köye girmiştir. Onlar [Müslümanlar] için köyün ahalisi
tarafından yemek hazırlanmış ve savaş olmadan Müslümanlar ile barış
yapılmıştır; ondan sonra Abdullah bin Âmir, Zâlig ’e geri dönmüş, yolu bilen
birkaç kişiyle Zerenc’a giderek Hilmend şehrine ulaşmıştır (el-Belâzürî, 1364
hş., ss. 148-149)”.
Bu olaylardan sonra İbn Âmir, Abdurrahmân b. Semre b. Hâbib b. Abdulşems’i Sîstân hükümdarı olarak atamıştır. Daha sonra İbn Semre, Zerenc hükümdarı ile barış konusunda anlaşmış ve Hindistan sınırları içinde yer alan Keş
şehrini fethetmiştir (el-Belâzürî, 1364 hş., s.150). Aynı zamanda Abdullah bin
Âmir tarafından bir ordu da Herât tarafına gönderilmiş; bu haber Herât
hükümdarına ulaşınca o da Abdullah bin Âmir’in huzuruna gitmiş ve
onunla barış yapmıştır (el-Belâzürî, 1364 hş., s. 160).
Fakat Belâzürî’ne göre İbn Âmir ordusuyla Herât’a girip bölge ahalisiyle
savaşa girişmiştir. Bölgenin sınır komutanı ile Herât, Püşâng ve Bâdgîs için
1.000.000 dirhem karşılığında barış yapmıştır. İbn Âmir, Merv’i ele geçirdikten sonra el-Ahnef b. Kays’ı Tohâristan’a göndermiş, İslâm ordusu aynı zamanda Cüzcân, Tâlekân, Fariyâb ve diğer şehirlerinde de bölgelerin yerel
güçleriyle savaş hazırlıklarına başlamışlardır. Çeğaniyân ahalisi de İslâm ordusu ile birleşip Murğâb nehrinin doğusuna yerleşmiştir. Nihayetinde savaşı
Müslümanlar kazanmış, Cüzcân şehri fethedilmiştir (el-Belâzürî, 1364 hş.,
ss. 161-162).
Abdullah bin Âmir 36/656’da Kabil’e girmiş ve geçici olarak bu şehri ele
geçirmiş, fakat Râtbil Şâh yeniden şehri hâkimiyetine almıştır. Bu tarihten
HK. 4. yüzyıla kadar Kabil şehri gayrimüslimlerin hâkimiyetinde kalmıştır.
Rivayetlere göre Müslümanlar Horâsân’da yirmi yıllık bir süreçte Kandehar,
Büst, Sîstân, Zemindvâr, Herât, Bâdgîs ve kuzey Afganistan’ı fethetmişler
ve bölge halklarının önemli bir kısmı İslâm’ı kabul etmiştir. Din
değiştirmeyen zümreler ise İslâm hükümetine haraç ödemek zorunda
kalmışlardır.
111

Zahidan’ın eski ismi, bugünkü İran'ın güneydoğusunda, Sîstân ve Belucistân eyaletinin yönetim merkezi olan şehir.
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Kabil gibi Bâmiyân’ın da İslâm yönetimine ve Müslümanlara yıllarca uzak
kaldığı görünmektedir. Kitâbü’l-Büldân’da verilen bilgilere göre bu şehir Abbasîlerden Mansur’un halifelik döneminde fethedilmiş ve İslam
hâkimiyetine girmiştir. Bu dönemde İslâm ordusundan bir kişi, Bâmiyân’ın
yerel hükümdarının kızıyla evlenmiş, İslâm’ın Bâmiyân’da yayılma süreci
başlamıştır (el-Yaʿkûbî, 1422 hk., ss. 120-121).
Mansûr (MS. 750-775) ve Mehdî (MS. 775-785) dönemlerinde Müslümanların
hâkimiyetinin kabul edilmesine rağmen, Bâmiyân ve civar bölgelerde
Budizm, Saffârîler dönemine kadar varlığını sürdürmüş ve faaliyetlerine
devam etmiştir (el-Yaʿkûbî, 1382 hş., II/ s. 398). Yerel sanatçılar süsleme
heykellerin yapılması hususunda oldukça yetenekli kimselerdi (el-Mes’ûdî,
1382 hş., II/ s. 632). Bu şekilde, bölgede H. 3. yüzyıla kadar Budizm yaygınlığını korumuştur. Saffârîler (MS. 861-1003) dönemine kadar Budist tapınaklar ve diğer merkezler çevresinde dini faaliyetler sürdürülmüştür
(İbnü'n-Nedim, 1381 hş., s. 620).
Nitekim Halifelik ve diğer İslâm devletleri bu şehri, yerel hükümetlerden
haraç alınması şartıyla vekiller aracılığıyla yönetmişlerdir. Öte yandan
Bâmiyân’ın coğrafi durumu nedeniyle bölgeye yeni kültür, inanç unsurlarının ve orduların girişi kolay olmamıştır.
Saffârîler döneminden sonra Bâmiyân’da İslâm güçlü bir konuma yükselmiş,
özellikle Gazneliler (MS. 963-1186) döneminde Bâmiyân ve komşusu olan
Gur, Gercistân, Kabil gibi şehirlerde yayılma imkânı bulmuştur. Alp Tigin,
Bâmiyân şehrini ordugâh olarak kullanmaya başlamış ve böylece şehrin durumunda önemli bir değişim yaşanmıştır (İbn Havkal, 1938, II/ ss. 450-451).
Gaznelilerin zayıflamasıyla, Gur ve Bâmiyân şehirlerinin hâkimiyeti Gurlulara geçmiş ve bundan sonra İslâmî bir şehre dönüştürülen Bâmiyân’da
Budizm’in varlığı hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi yer almamıştır.
Gurluların mezhebi ve aynı zamanda onların dini siyasetleri hakkında bugün
son derece az veya çelişki bilgilere sahibiz.
Târih-i Ferişte’nin yazarı, Târih-i Yeminî’deki bir rivayeti esas alarak, Gurlu
bölgelerine Gazneli Mahmûd’un saldırılarına kadar İslâm’ın girmediğini
yazmışsa da Cûzcânî bu konuda farklı bilgiler vermiştir.
“O döneme kadar İslâm dininin, Gur hükümdarları ve onların halkı tarafın-
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dan kabul edilmediği Târih-i Yeminî kitabında geçer, ama Tabakât-ı Nâsırî’nin
yazarı ve Fahreddin Mübârekşâh Mervrudî’ye göre (Gurlular sultanlarının
Tarih’ini şiir şeklinde yazmıştır) Hz. Ali döneminde Gurlular ve ahalisi İslâm’ı kabul etmiştir (Hinduşâh Esterabadî, 1387 hş., I/ s. 91; Corfa’dakani,
1374 hş., ss. 313-314 ; Zamcî İsfezarî, 1338 hş., I/ s. 355)”.
Gurluların, Hz. Ali’nin etkisiyle İslâm dinine girmiş olmalarından her zaman
gurur duydukları, Zamcî İsfezarî’nin ifadelerinden anlaşılmaktadır. Onlar
Emevîlerin politikalarını takip etmemeleri sebebiyle de ayrı bir gurur ve
memnuniyet içindeydiler. Zamcî İsfezarî eserinde şu bilgileri vermiştir:
“Bütün İslâm memleketlerinde Emevîler döneminde Peygamberin ailesine
küfür edilirken Gur bölgesine Emevîlerin valileri ulaşmadığından dolayı,
minberlerde [Peygamberin ailesine] küfür edilmemiştir Zamcî İsfezarî, 1338
hş., I/ s. 355)”.
Zamcî İsfezarî, Mübarekşah’ın eserinde verilen bilgileri esas alarak cümlelerine şöyle devam etmektedir:
“Geçmişte Gur vilâyeti mamur ve bayındır olup, yüksek binalar ve büyük
kalelere sahipti; bölgenin toprakları her zaman sapkınlıktan, talihsizlikten ve
kötü davranışlardan uzaktır, orada asla yeni bir din vb. ortaya çıkmamıştır,
oranın ahalileri doğru, iyi inançlı ve asil bir dine sahiptir, ama biraz cahillik
ve akılsızlığıyla ünlüdür, çünkü genelde dağlarda yaşayan halkların âdetleri
böyledir. Gur ahalisi tarafından, Gur ve etrafının Hz. Ali döneminde İslâm’a
girdiği iddia edilmiştir. Oradaki hükümdar Hz. Ali’nin fermanıyla hüküm
sürüyordu ve Behramşâh bin Sultan Mes‘ûd zamanına kadar bu fermanla
iftihar edilmekteydi, aynı zamanda Emevîler döneminde peygamberin ailesi,
İslâm memleketlerinin minberlerinde lanetlenmesine rağmen Gur’da böyle
bir durumun ortaya çıkmamasının nedeni Emevî hükümdarlarının bu
vilâyete girememesidir; bu olayı Mübarekşâh, şiir olarak yazmıştır Zamcî İsfezarî, 1338 hş., I/ ss. 355-357)”.
Bazı tarihi ve coğrafi kaynaklarda ise Gurluların, Gazneliler döneminde İslam’ı Kabul etmedikleri belirtilmiş ve tarihçi Utbî, Gurlular hakkında şu
ifadeyi kullanmıştır: “Kâfirden daha Kâfir (el-Utbî, 2004, s. 324)”
Gazneli sultanları askerî faaliyetlerinde halkın desteğini sağlamak için her
zaman, bu faaliyetlerine dini bir zemin oluşturmaya çalıştırıp Gayrimüslim-
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lere karşı cihad olgusunun prestijini kullanmaya çalışmışlardır. Dönemin
Gazneli tarihçilerinin verdiği bilgiler de bu hususları destekler niteliktedir.
Örnek olarak, Beyhakî’nin eserinde bu konu hakkında oldukça önemli
ifadeler bulunmaktadır:
“405/1014’te Emir Mahmud, Büst’ten Havabîn’e (Gur ve Zemindvâr’ın
arasında bir bölge) saldırmaya başlamıştır. Orada Kâfirler daha güçlü ve
iğrendiriciydi; orası dar geçitlere ve dayanıklı kalelere sahiptir (el-Beyhakî,
1374 hş., I/ ss. 166-167)”.
Öte yandan Gur bölgesi topraklarının dağlık ve zor geçitli yollara sahip olması nedeniyle bölgenin dini durumu hakkında coğrafyacılar tarafından
kesin bilgiler verilmemiş, bazen de sadece rivayetler esas alınarak Gurluların
dini inançları hakkında çelişkili ve yetersiz bilgiler verilerek onlar Kâfir
olarak gösterilmiştir. Gur bölgesi halkının çoğunluğunun İslam’a girmemiş
olduğunu belirten coğrafya yazarlarından İstahrî, bununla beraber eserinin
başka bir bölümünde ise Gur’da çok sayıda Müslüman’ın yaşadığına işaret
etmiştir (el-İstahrî, 2004, ss. 153-157).
İbn Havkal’ın eserinde, Gur bölgesinin dini durumu hakkında şu bilgiler
verilmiştir:
“Ama Gur Kafirîstan’dır, orada bir grup Müslüman’ın yaşaması nedeniyle
İslâmî yazmalarda ondan bahsedilmişti; bu toprakların içinde Müslümanlar
gibi davranan bir grup vardır, ama onlar Müslüman değildir (İbn Havkal,
1938, II/ s. 444)”
Müslümanlar arasındaki mezhep mücadelelerini (Şiî ve Sünnî) göz önüne
alan bazı araştırmacılar Gurluların Şiî olduğunu belirtmişlerdir. Bugünkü
mevcut bilgilere göre bu hükmün mantıklı ve gerçeğe yakın olduğu belirtilebilir.
Hândmîr de, Gur emiri Muhammed bin Sûrî ve torununun dini
inançları hakkında önceki tarihçilerin verdiği bilgileri tekrarlamaktadır:
“Bu hükümdar [Sûrî] Gazneli Mahmud ile aynı dönemde yaşıyordu. Sultan
Mahmud Gur’a ordu çektiğinde Sûrî öldürülmüş ve onun torunu da Sultan’dan korktuğu için Hindistan’a kaçmıştır. Onun kalbinde Allah’ın nuru
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olmadığı için bir Puthânede konaklamıştır (Hândmîr, 1380 hş., II/ 601)”.
Muhammed Benaketî, Gazneli Mahmud döneminde Gur halkının İslâm’ı
kabul ettiğini bildirmektedir (Benaketî, 1348 hş., s.333). Fâsihî Havafî’de bu
konuda benzer bilgiler vermektedir:
“Gur’a, Gazneli Sultan Mes‘ûd bin İbrahim bağlı olarak, Hüseyin bin Sam
hükmediyordu ve bu döneme kadar Gur’daki ahaliden İslâm’a girmeyen insanlar onun eliyle İslâm’ı kabul etmişlerdir (Havafî, 1341 hş, 2. Bölüm,
s.243)”.
Yukarıda verilen bilgiler ve kaynaklar ışığında konunun geniş kapsamlı bir
analize tabi tutulması gerekmektedir. Cûzcânî’nin verdiği bilgilere göre
Gurlu sultanları Gıyâseddîn Muhammed (ö. 599/1203) dönemine kadar Kerramîlik mezhebine bağlı kalmışlardır. Hatta Gıyâseddîn Muhammed’in de
daha önce kardeşi Şehâbuddîn ile birlikte Kerramî mezhebinin takipçileri
oldukları belirtilmiştir (Cûzcânî, 1363 hş., I/ ss. 361-362).
Kerramî fırkası, özellikle Allah’ı yaratılanlara benzetme inancı ve onun bir
bedene sahip olduğunu savunmasından dolayı, Sünnîler tarafından tekfir
edilmişler ve cisimleme grupları arasında sayılmışlardır (Eryanî, 1374 hş.,
II/ s. 275).
Gur sultanlarının bazıları Kerramî mezhebini desteklemişlerdir. Ayrıca Halifelik ve diğer Müslüman devletler için oldukça büyük bir sorun olan İsmailîlik mezhebinin de bazı dönemlerde desteklemiş olmaları nedeniyle Gurlular
kâfirlik ve kötü inançlılık ile suçlanmışlardır.
Havafî’nin eserinde Gur ve Gercistân’da Karmatîlik mezhebinin tebliğini
Bilâl isimli bir kişinin yaptığına işaret edilmiştir. Bu mezhebin yaklaşık 20,000
takipçisi, Emir İsmail Sâmânî tarafından tutuklanmış ve tamamı katledilmiştir (Havafî, 1341 hş, 2. Bölüm, s. 394)”.
Bazı yazarlara göre Gurlular, siyasî ve sosyal durumlar nedeniyle Gayrimüslimlere bağlanmışlardır. Fakat kaynaklarda verilen bilgilerin incelenmesi
sonucunda, Gazneli fetihlerinden önce Gurluların İslâm dinine bağlanmış
oldukları anlaşılmaktadır. Sünnî Hanefî bir yazar olan Zamcî İsfezarî, Gurluların iyi inançlı olup, asil bir dine sahip olduklarını belirtmiştir.
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Cûzcânî de, Gurluların inançları hakkında şu bilgileri vermiştir:
“Emir Büncî güzel yüzlü, iyi huylu ve güzel karakterlidir, iyi bir ahlaka ve
davranışlara sahiptir. Abbasîler devleti kurulurken, önceki devletin sınırlarını
da ele geçirmiştir; Gurlular arasından Abbasîlerin sarayına giden ilk kişi
Emir Büncî Neharân lava ve Gur’un hükümdarlığı için mektup almıştır.
Harun er-Reşîd’in sarayına gitmesinin nedeni şudur: Gur’da Şensebânî
isimli bir kabile vardı. Onların atası kendilerinin İslâm’ı kabul eden ilk grup
olduklarını iddia etmekteydi. Ondan sonra Şensebânîler Muhammed ismini
Gur lehçesiyle Hâmd olarak söylemekteydi. Onlar İslâm’a girince onlara
Hâmdî denmekteydi, bu kelime Muhammedî demektir; Emir Büncî döneminde Şensebânîlerden Şeys bin Behram isminde bir kişi vardı; Gur’un lehçesiyle Şeys, Şiş diye telaffuz ediliyordu [Bu kabileye bundan dolayı Şişaniyan
denilmektedir]. Gur’un inşası nedeniyle Emir Şiş ve Emir Büncî arasında
tartışma çıkmış, bundan dolayı Gur ahalileri arasında da fitne çıkmıştır. Hilafete gitmeye iki taraf ta yani Emir Büncî ve Şeys karar vererek, her kim Halife’den mektup veya leva alırsa o Emir olsun [demişlerdir]. İkisi de yolculuğa
hazırlanarak Bağdat’a gitmişlerdir. Bu zamanda halife, Harun er-Reşîd idi
(Cûzcânî, 1363 hş., I/ ss. 324-325)”.
Cûzcânî’ye göre Gurluların İslâm'a girişi uzun bir süreçte gerçekleşmiştir.
Fadaie İsfahani, Dastan-ı Tertazan-ı Hind’de konu ile ilgili olarak şu bilgileri
vermiştir:
“Bazı yazılanlara göre 111/729 yılında bu memleketin Arap ordularıyla
fethedilmesi ve onların ahalilerinin İslâm’ı kabul etmesi çok ilginç bir durumdur; ama başka yazılanlara göre Gazneli Mahmud savaşla onları [Gurluları]
yenip memleketlerini ele geçirdikten sonra onların hükümdarı Emir
Muhammed Sûrî’yi tutuklamış, eğer onlar Müslüman olmasaydı hükümdarlarının isminin [Muhammed] nereden geldiği belli olmazdı; eğer daha önce
Müslümanlığı kabul ettiyse Gazneli Mahmud onlara neden sert davranmış,
112

Alâeddin Hüseyin, Gazneliler ve Selçuklulara karşı, İsmaililerin askeri yeteneklerinden istifade etmek için onlara Gur’daki faaliyetin izni vermiştir.
Fakat onun ölümünden sonra Gur sarayındaki İsmaililer, önceki mevkilerini kaybetmiş ve tutuklanmışlardır (Cûzcânî, 1363 hş., I/ s. 349).
113
Şiiliğin, Fatımilerin imamlığını kabul etmeyen ve İsmailiyye mezhebinin "Yediciler" olarak da bilinen koluna ait köktendinci (ghulat) bir mezheptir.
114
Geçmişteki Gur eyaleti eski günlerde bayındırmış. Yüksek binalarının büyük kaleleri bulunur ve her zaman bu topraklar sapkınlıktan ve talihsizlikten
temizlenmiştir. Ve asla orada yeni dinler ortaya çıkmamıştır, oranın ahalileri doğru, iyi inançlı ve asil bir dine sahiptir; ama onlar biraz cahillik ve akılsızlıkla
ünlüdür (Bkz. Zamcî İsfezarî, 1338 hş., I/ s. 355).
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hatta Muhammed Sûrî kendi yüzüğünde sakladığı zehri içip ölmüştür?(
Fedâ’î İsfahânî, Ts., I/ ss. 81-82 )”.
Gur yöneticilerinin din konusunda hoşgörülü oldukları anlaşılmaktadır.
Gıyâseddîn, dini hoşgörüsü nedeniyle dönemin tarihçileri tarafından
övülmüştür. Cûzcânî’ne göre Sultan Gıyâseddîn Muhammed 595/1199
yılında, Kerramî mezhebini bırakıp, Şafiî mezhebi ve Eş'arîyye inancını
seçmiştir. Bu mezhep değişikliğinin onun bir rüyası sonucu gerçekleştiğine
dair bazı görüşler öne sürülmüştür (Cûzcânî, 1363 hş., I/ s. 362). Bazı
yazarlar da bunun, Şafiî fakihi Vehideddîn Muhammed bin Mahmud
Mervrudî’nin kılavuzluğunun etkisiyle gerçekleştiğini belirtmişlerdir
(Havafî, 1341 hş, 2. Bölüm, s. 279)”. Gurlular döneminde, Bâmiyân'ın da
Firuzkûh şehrine bağlı olması nedeniyle Gur şehrindeki dini gelişmelerden
etkilenmiş olduğu söylenebilir.
Sonuç
İslâm’dan önce Horasan’ın farklı bölgelerinde Belh, Bâmiyân vb. şehirlerde
Budizm ve aynı zamanda Zerdüştlük yaygın olmuştur. Genelde Bâmiyân’a
İslâm’ın girişi hakkında bize belirsiz bilgiler ulaşmıştır. Bamiyan ve komşu
bölgelerinde İslam yayılması yavaşça ortaya gelmiş.
Tarihsel bilgilerine göre İslam Mansur Abbasi döneminde Bâmiyân’a girmiş
ve Bamiyan hükümdarı Arap komutanı ile Müslüman olmuştur; ama
Budizm, Saffariler ve Gazneliler dönemine kadar kendi hayatına devam etmiştir.
Bundan dolayı yıllarca Müslüman hükümdarlar bu bölgelere kendi ordu
çekmesini kâfirlerle savaşın unvanıyla zikretmiştir. Örneğin Tarih-i Beyhakî’nde Gazneli Mahmud savaşları kâfirler ile savaşı bahsetmiştir. Gurlular,
bazen İsmailîlik mezhebinden destekliyordu bundan dolayı Gurluları kafirlik ve kötü inançlarına suçlanmıştır.
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Exploring Organizational Structure Flexibility As A Change Indicator
Rather Inertia As A Change Indicator
Muhammad Ali
Abstract: Organizational environment nowadays is highly dynamic and organizations need
effective change adaptation according to the environment is critical for organizational success.
There is a popular belief that organizational inertia causes resistance in the process of change
adaptation along with the size and complexity of the organization. In this paper, the process
of inertia is redefined from the base and the change adaptation process is to break down to
its basic steps so as to understand problems in organization change adaptation. In the conclusion, it is found that inertia is not a resistance agent as to when an organization is not performing well inertia is already decreasing and hence the concept of inertia needs to be linked
with organizational performance, not with organizational change.
Keywords: Inertia, Flexibility, Organizational Change, Organization Structure, Change Adaptation

Introduction
Inertia is a very popular concept in business practices and academic research (Gavetti, 2005; Gilbert, 2005, 2006; Hannan & Freeman, 1984;
Hodgkinson, 1997; Tripsas & Gavetti, 2000). Moreover, Inertia arises
from organization processes, more the complexity of the processes more
will be the level of inertia. Furthermore, higher the inertia more will be
the performance and older organizations has more inertia as compare to
younger organizations and organizations with higher inertia has a lower
rate of death and more chances of survival (Hannan, & Freeman, 1984).
Moreover, in a stable environment inertia gives organizations accountability and reliability, which promotes organizational survival but in unstable or uncertain environment inertia resist organizational change
moreover, Additionally, to claim that organizational structures are subject to strong inertial forces is not the same as claiming that organizations
never change. Rather, it means that organizations respond relatively
slowly to the occurrence of threats and opportunities in their environments. (Hannan & Freeman, 1984).
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Operational Definition
Environment
In management literature there are three kinds of munificence which are as
follow:
1. Environmental capacity refers to the level of resource abundance within
an environmental context.
2. Growth/decline is dependent upon the relative changes in an environmental capacity.
3. Opportunity/threat refers to the degree to which environmental capacity
is unutilized.
Stable Environment
A stable environment is a phenomenon in which all the actors (such as institutes, organizations, firms, customers, government bodies etc.) has a developed relationship with each other and the behavior of each actor is fairly
predictable moreover, the position of each actor is well defined in term of its
strengths and capabilities.
Unstable Environment
Unstable environment is a phenomenon in which all the actors (such as institutes, organizations, firms, customers, government bodies etc.) are in constant state of flux and predictability is extremely hard as each actor is
constantly shifting its actions and behaviors Moreover, due to the dynamic
nature of actors’ actions or behavior the environment is categorized as unstable environment.
Aim of Research
This research proposed that inertia is not a change agent that resists the
change rather it’s a concept that is linked with organization performance. Inertia is more like a process that brings a moment in the processes of the organization in order to achieve effective results. The research will progress to
find out the relationship between environmental dynamism, organizational
structure, and strategy. Once the relationship is found sub-dimension of or-
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ganizational structure that is differentiation and integration will be accessed
with environmental dynamism and strategy posture will be identified. Based
on the results the concept of inertia will be further discussed. The first part
of the research consists of a theoretical approach regarding inertia using the
existing literature while the second part consists of empirical support for research claims. Furthermore, this research will be highly useful in developing
an understanding of organizational change and the relationship of inertia
with organization structure and strategy. Secondly, research will comprehensively cover the concept of organizational change from the view of environmental dynamism. The research will benefit future research scholars as well
as organizations in terms of adopting change.
Discussion
From a brief literature discussion above it is crystal clear that inertia resists
organization change in case of the uncertain environment but inertia is a phenomenon which comes from the processes, and processes are drive from organizational structure, more complex organization structures more will be
processes and more will be the inertia provided that those processes are effective. When organizational processes are effective they will result in efficiency and this will lead to effective performance and hence when
performance is high inertia will be higher. Now my claims are;
In case of change regardless of the environment (certain or uncertain), inertia is not the way literature has perceived.
Organizational structure’s flexibility is responsible for adaptation to
change.
Even the inertia is higher organizations can easily adapt change provided organization structure is flexible.
It is not a necessary organization with complex processes that will
have inertia higher or even lower. Inertia depends upon the effectiveness of
processes.
The level of inertia is dependent upon the number of effective
processes in an organization. More effective processes more will be the performance and more will be the inertia.
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So here, it is possible that organization has a non-flexible structure and organization is performing well and thus it will have high inertia, in this situation when it comes to change organization will struggle to change because
of its structure, not inertia.
Secondly, an organization with a flexible structure can perform well and
hence it will have higher inertia depending upon its effectiveness of
processes. When it comes the need to change organization will adapt change
as change is dependent upon the structure of the organization.
Inertia is a phenomenon that channels performance and it is generated from
the processes and human understanding of processes. It only surfaces when
the processes become effective and process only become effective when they
are aligned with goals and objectives and those goal and objectives are
aligned with the external environment and the assigned individuals on these
processes understand them and perform them effectively.
Organizations are born and die every day, the organizations battle between
external environments is never-ending as actors try to get stronger than others, new actors’ wants to enjoy the opportunities that the environment offers
as a result relationship are always changing. The external environment can
be seen as a water surface and organizations like boats and ships and change
in terms of natural or man-made arise the ripples in the water as result boats
and ships get in the state of instability, in order to survive organizations need
to respond by adjusting their structures. The ripples are an unstable environment and once they go off it leads to a stable environment.
Change is dynamic and systematic phenomena, change never comes in a
blink of an eye, it’s a series of events that collectively form a flux. Moreover,
organizations adopt changes in three steps which can be explained using
Kurt Lewin's model, unfreeze, change and refreeze. Organizations, in order
to adopt a change in the external environment first, need to disassemble their
existing structure to change it and once the changes are performed it needs
to assemble again to form a new structure. For example,
Centralized Structure→
Structure→Freeze

Unfreeze→

Change

→

Decentralized

Strategy formulation is dependent upon the structure of the organization and
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the structure of the organization is dependent upon the external environment. For example, in deliberate strategy formulation organization’s leaders
scan the external environment for possible opportunities that match their capabilities and organization’s leaders engage in intellectual and political
processes, based on their interpretations strategies are formed and resources
are despatched. Whereas, in emergent strategy formulation, the actors or
members of organizations work together to form a strategy. The deliberate
approach is ideal in a situation where organizations have complete (perfect)
knowledge of external environment patterns, and to have complete or perfect
knowledge of patterns organizations needs to know the actors of the external
environment with perfect details. Furthermore, deliberate strategies are intended, purposeful and formulated consciously to achieve specific objectives.
Furthermore, the change is a pattern in the external environment that requires an organization to adopt in its structure and strategy.
Inertia and Organizational Change
If we assume as mentioned by literature inertia resist organizational change
when the environment is unstable and instable environment inertia is a
source of accountability and reliability (Hannan, & Freeman, 1984) but what
causes some organizations to adapt change successfully while other failed
to achieve success? Sull mentioned that organizational failure to change is
dependent upon inertia despite having knowledge of the change in environment, the organization can’t get over successfully and results in failure (Sull,
1999). So it means all organization that has high inertia must be failed to respond change but this is not a case some get over successfully while others
failed. The basic reason is that inertia is not a phenomenon as we had perceived it is organizational structure flexibility and flexibility of practices as
mentioned by Rumelt, organizational structure, and its practices if not effective then inertia will create problems in terms of change adaptation (Rumelt,
1995). From this what do we understand? That is structural ineffectiveness
and practices ineffective will lead to a problem in terms of change adaptation.
But what does structural ineffective means do organization who has ineffective structure or practices will have inertia? As inertia is driven from organizations’ processes and when inertia is high it means higher performance
(Hannan, & Freeman, 1984). But higher performance cannot be obtained
from ineffective structure or practices. From here we can say it is not inertia
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that is a source of problem for adaptation to change it is the organization’s
structure and practices that cause failure to adapt change. We can better understand this claim as follow.
Inertia And Organizational Structure
Organizational adaptation to change is dependent upon structural characteristics of organizations and organizations can be designed in a way that
supports change adaptation (Lin, & Hui, 1997). The bureaucratic structure is
less likely to adapt to change successfully as such organizational structure is
non-flexible (Hannan, & Freeman, 1984). Furthermore, when organizations
grow certain changes in structure occur to support the organization's goal
and objects (Lippitt & Schmidt 1967). Specific changes in structure increase
performance (Barnett, & Carroll, 1995). Moreover, Increase in performance
also increases inertia and complexity (Hannan, & Freeman, 1984). As inertia
is derived from the organizational structure (Perrow, 1986). Miles argued that
organizational structure should be designed in a way that must support an
organization’s capacity to adapt moreover, change is a tool to gain competitive advantage (Miles, Snow, Meyer, & Coleman, 1978).
Hannan & Freeman (1984) presented the four features in terms of organizational change that is organization’s mission, authority hierarchy, organizational technology and marketing strategies that is effective by inertia and
hence inertia will resist changes in these four dimensions but studies has
been conducted on these dimensions and found that although it’s expensive
but organizations do manage to bring change successfully (Barnett, & Carroll, 1995). Here, I want to present simple example, let’s suppose there is a
large organization that sells sim cards and doing very good hence its performance is at peak so as inertia and then change in technology in external
environment all of the sudden put holds on sales and organization needs to
adapt change hence organizations sales drop so as organization performance
will decrease and surely this will decrease inertia as organization can’t work
on the same level as before in such situation how can inertia be any source
of resistance. Changes in the external environment affect organization performance and inertia. Organization structure design and flexibility are the
main sources of successful change adaptation along with various other factors that include strategies formulation and implementation, response time
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etc. Organizational structural flexibility can be defined in terms of a low degree of formalization. Effective communication flow both lateral and vertical,
and decentralized control (Miles, Snow, Meyer, & Coleman, 1978). When the
organizational structure is flexible regardless of high inertia the adaptation
to change will results in success provided that things are done in an effective
way based on the situation.
For better understanding, we can use some basic mathematics here,

As Performance
(Burke, & Litwin, 1992)

Performance is inversely proportional to change

{When change occurs in the external environment it affect organizational performance and even during the process of change adaptation organization perform to keep
on decreasing}

Moreover,

Performance α inertia Performance is directly proportional to inertia (Hannan,
& Freeman, 1984)

Therefore,

Inertia

Structural change α Inertia when changes in structure are performed to
align the structure with external environment opportunities it increases inertia (Lippitt & Schmidt 1967) & (Barnett, & Carroll, 1995). Furthermore, the
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basic theoretical equations can be discussed as below,
Discussion
Let’s make it simpler when a change in the external environment occurs it
lower down organization performance. When performance decrease so as
inertia will decrease as the organization cannot work on full potential. For
example, before change organization has fully functional twenty units but
once the change occurs in external environment organization will be forced
to shut most of its units because there is no point in producing products or
services on the same scale as before. Hence, a number of the process will decreases so as inertia and performance and to survive need of change for the
organization is inevitable. My point here is simple, inertia is a phenomenon
that itself decreases with the external environment how can it resist change
adaptation? Inertia is derived from the organizational structure (Perrow,
1986). Additionally to effectively respond change flexibility in terms of technical and administrative structure is very important (Miles, Snow, Meyer, &
Coleman, 1978). Flexibility demands an organizational structure having
multi-functional with least hierarchy and minimum regulations (J. B. Quinn,
1985).
Structural Flexibility
Organizational structure refers to the “the relatively enduring allocation of
work roles, along with administrative mechanisms that create patterns of interrelated work activities, that allows the organization to conduct, coordinate, and control its work activities” Jackson and Morgan (1978)
When an organization faces changes from the external environment the management needs internal structure flexibility in order to cope with the transformation of existing processes such as horizontal and vertical enlargement
or developing subunit of production in an existing production unit as well
bringing changes in the assignment of responsibilities and changes in commands etc. Furthermore, bureaucratic type of organizational structure has
many hierarchical levels, highly controlled and a higher degree of formalization, as well as centralization and changes in such organizational structures, are very minimum because of greater formalization (Volberda, 1997).
Additionally, inertia depends upon a number of processes, formalization,
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and age of the organization and when an organization with bureaucratic
structure faces the change they are less likely to adapt change successfully
(Hannan, & Freeman, 1984). I agree with Hannan and Freeman claims but
they are referring to organizational structure as bureaucratic definitely bureaucratic structure has minor room for change adaptation due to high degree of formalization and greater the complexity more harder it will get to
adapt change and it will less likely to successfully change to respond external
environment but when organization structure is non-bureaucratic despite
having high degree of inertia it will be successful in change adaptation. As
mentioned by Volberda that organic or non-bureaucratic structure organizations have greater flexibility as formalization is extremely low (Volberda,
1997). From here we can present the argument inertia exists in organizations
regardless of structure type and when an organization needs to adapt change
its organizational structure that creates resistance for change adaptation, not
inertia as if inertia is the main source of resistance then all organization must
fail to adopt change but this is not the case. Secondly, inertia itself decreases
when change arises in the external environment hence it change adaptation
is dependent upon the flexibility of the organizational structure.
Environment Dynamism And Organizational Change
The environmental dynamism was classified as stable or dynamic using
Miller and Friesen's (1984) environmental dynamism scale. Firms were classified as existing in a stable or dynamic environment based on their mean
score. Firms with dynamism scores of 3.0 or higher were classified as operating in a dynamic environment whereas, firms with a score of below 3 were
classified as operating in a stable environment. Based on statistics it was
found 48 firms were operating in a stable environment and 48 were operating
in a dynamic environment. Furthermore, the firm structure was classified as
entrepreneurial or conservative using Khandwalla (1977) organizational
structure scale. Firms were classified as having entrepreneurial or conservative structures based on their mean score. Firms with structural scores of 3.0
or higher were classified as entrepreneurial whereas, firms with a score of
below 3 were classified as conservative structure.

“A successful change includes three aspects: unfreezing (if necessary) the
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present level, moving to a new level, and freezing group life on the new level.
Since any level is determined by a force field, permanency implies that the
new force field is made relatively secure against change” Lewin, 1948

“The concept of longitudinal change implies that an organization exists as
different states at different times and that there is some form of movement
from one state to another. In order to understand planned change, we must
develop a conception of these consecutive states and how the process of movement occurs” Bullock, R. J., & Batten, D. (1985)
“Planned change has dominated the theory and practice of change management for the past 50 years and is based principally on the work of Kurt
Lewin. This approach views organizational change as a process that moves
from one “fixed state” to another through a series of pre-planned steps and
can, therefore, be analyzed by a construct such as Lewin’s (1951) action research method” Bamford, D. R., & Forrester, P. L. (2003)
Methodology
In order to support the above-presented theory, the pilot study was conducted to find out the organization's characteristics in terms of different environments. Data was collected from Abbottabad's small industrial Estate
using purposive random sampling. Standardized and self-developed questionnaires were used to gather results.
Results

Table 1
The mean score of dynamic firms was 3.1 and in total 28 firms were operating
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in the dynamic environment and 33 firms were operating in a stable environment with a mean score of 2.2000.

Table 2 Descriptive Statistics Environmental Characteristics Mean value
Table 2 shows the comparison between stable and dynamic environments it
was found that a stable environment is harder to predict as compare to a dynamic environment and change is more frequent in a dynamic environment
whereas, it is rare phenomena in a stable environment.
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Table 3 Descriptive Statistics Organizational Structure Characteristics Mean value
Table 3 showed the organizational structure characteristics across two different environments in case of a dynamic environment organizational structure
is decentralized to support organic structure as describe by Mintzberg. Additionally, Managerial style in both case are not largely different rather based
on similarly approach whereas, procedures, control mechanism and job descriptions are different in terms of the level of control and definition.

Table 4 Descriptive Statistics Strategic Posture Characteristics Mean Value
Table 4 shows the characteristics of strategic posture that a firm adopts in
different environments. It was found that both types of firms in different environments adopt a similar approach that is conservative but in the case of a
stable environment, it is somewhat conservative but not completely.
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Discussion
Based on analysis it was found out that organization structure, the strategy
is dependent upon the external environment. In the case of a dynamic environment, the organization has an organic structure and in case of a stable environment, the organization has a mechanistic structure. Considering the
case of organic structure organization if the organization is performing effectively it should have higher inertia and if the external environment
changes its patterns that impact the organization as a result organization
can’t maintain its performance as the organization any longer matching the
external environment patterns as a result organization needs to change its
patterns to adopt. When the organization changes its internal factors to
match external patterns inertia can’t remain the same as it was when the organization was performing well since inertia is a product of organization
performance. Furthermore, when external patterns change it negatively impacts the organization performs as result in inertia decreases. Additionally,
analysis of data collected from small-medium firms SMFs revealed all three
independent variables are linked with the dependent variable. Moreover, the
specific findings of this research can be collapsed into a set of more general
conclusions. First, environmental stability or instability supports the type of
organization structure in case of small firms working in a stable environment
it needs to have a centralized structure to have more formal control over the
procedure and processes and vice versa. Secondly, the level of differentiation
and integration is linked with the strategic posture that if strategic posture
is entrepreneurial it supports higher differentiation and integration. Whereas,
conservative strategic posture support a low level of differentiation and integration since the environment does not have many opportunities due to its
stability. Furthermore, inertia is a concept that is linked with organization
performance and performance is linked with structure and strategy and these
two further depends upon the environment.
Future Research Recommendations
Environmental dynamism and organization structure has great potential to
explore. For example, researchers could explore the impact of inertia and
strategic posture on firms’ performance. Another interesting possibility
would be to explore the inertia and organizational structure relationship.
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Bengal Bölgesinde Hıristiyan ve Oryantalistlerin Misyonerlik Faaliyetleri
ve Müslümanların Sorumluluğu
Nur Uddin
Özet: Hıristiyan Batının İslam’a karşı mücadelesi yalnızca kılıçla ve savaş meydanlarında vuruşmakla kalmıyor, önem ve tehlike bakımından birincisinden hiç de geri kalmayan başka alanlarda da devam etmektedir. Bu alanlar ise Müslüman ülkelerde gizlice misyoner faaliyetler
sayesinde insanları dinden uzaklaştırıp Hıristiyanlığa dönüştürülmesidir. Bu mücadelede batılılar
için en önemli araç şarkiyat araştırmacılar ve gönüllü faaliyette olan dernek ve yardım kuruluşlardır. Onlar iyi bir şekilde anlamış ki güçlü ve mantıklı inanç sahibi olan, dünyanın her
tarafında yayılmakta olan İslam dininden Hristiyan dinini korumak için kılıç ve savaş asla yeterli
değildir. Bu yüzden İslam’ı karalama ve onu dünya önünde çirkin bir imaj ile sunarak eğitimsiz
ve ekonomi konusunda zayıf olan Müslüman ve başka dine mensup olanları kendi dinlerinden
uzaklaştırıp Hıristiyanlaşmaktadırlar. Bunun için elinden geleni ardına koymamaktadırlar. Bu
şekilde dünyanın bazı bölgelerinde eğitimsiz, fakir, doğru düşünemeyen insanları İslam hakkında
yanlış ve iftiralar anlatarak ve fakir, muhtaç olanlara yardım ederek dinden koparmaya çalışmakta ve Hıristiyanlaştırmaktadırlar. Güney Asya’da var olan ülkelerden Bangladeş’in bazı bölgelerde onların bu kara çalışmaları çok yoğunlaşmıştır. Müslümanların sayısı olarak dünyanın
üçüncü ülkesi olan Bangladeş’te misyonerlik faaliyetler eğitim, yardım, kültür her türlü destekler
sunarak çeşitli yollarla insanları Hıristiyanlığa dönüştürülüyor. Ancak onların bu kara çalışmalara
karşı Müslümanlar tarafından yeterince çalışmalar yapılmamaktadır. Bu çalışmada Hıristiyan
misyonerlerin bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bahsederek Müslümanların sorumluluklarını ortaya koymaya amaçladık.
Anahtar Kelimeler: Bengal, İslam, Müslüman, Hıristiyan, Misyonerlik

Giriş
Bengal bölgesi denildiğinde bugün Güney Asya’da var olan hiç bir Müslüman ülke ile sınır olmayan ülke Bangladeş anlamına gelmektedir. Bangladeş
Halk Cumhuriyeti Güney Asya’nın en kalabalık ülkelerinden birisidir.
Yüzölçümü 147.570 km² olan bu ülkenin batısında Hindistan’ın Batı Bengal
eyaleti, kuzeyinde Hindistan’ın Aşam ve Megaloy, doğu bölgesi Hindistan’ın
Aşam, Tripura, Mejoram eyaleti ve Myanmar’ın Arakan bölgesi ile çevrilidir
(Masud Hasan Çovdury 2003: I, 456-459). Ülkenin güney kısmı Bengal Körfezine açılırdır. Ülkenin kara sınırı yüzde doksan iki arasında Hindistan ile,
geri kalan yüzde sekiz Myanmar ile çevrilidir. Dolayısıyla Müslümanların
hakimiyet altına olmayan Hindistan, eskiden beri Bangladeş’in din, eğitim,
kültür ve ekonomisine etkilemektedir.
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Bangladeş’in kuruluş tarihine bakarsak İslâm öncesi, İslâmî, İngiliz, Pakistan
ve bugünkü Bangladeş Devlet dönemi olmak üzere toplam beş aşamaya
ayrılmak mümkündür. Birinci aşama tarih öncesi çağlara kadar uzanan,
karışıklık ve düzensizliklerin belirgin olduğu İslâm öncesi dönem, XIII.
yüzyılın başında (1203/1204 yılında) Türk kumandanı İhtiyâruddin
Muhammed Bin Bahtiyâr Halacî’nin (ö. 1206) bölgeyi ele geçirdiği(Azmi
Özcan 1998: XXX, 505-506) zamana kadar sürmüştür.
İkinci aşama ise, 1203/1204’ten başlayarak İslâm dönemin son bağımsız Bengal Sultanı Sirâcüddevle’ye kadar yani 1757 yılına dek devam etmiştir. Bu
İslâm dönemi 1540’ten 1576’ya kadar kısa bir süre bir Afgan hanedanı hariç
çoğu zaman Türk hanedanlarının hâkimiyetleri altında geçmiştir(Azmi
Özcan 1992: X, 436-437).
İslâm döneminden sonra 1757 yılından İngiliz işgali dönemi yani üçüncü
aşama başlamıştır. İngilizler son bağımsız Bengal Sultanı Sirâcüddevle’yi Polaşı savaşında (23 Haziran 1757’de İngilizler ile son bağımsız Bengal Sultanı
Sirâcüddevle olan savaşın adı Polaşı Savaşı’dır. Aslında Polaşı günümüzdeki
Hindistan’ın Batı Bengal bölgesinde bir köyün adıdır. 1757’deki savaş bu
köyde olmuştur) öldürerek Bengal bölgesini kontrol altına almıştır. İngilizlerin işgal dönemi 1947’ye kadar yaklaşık iki yüz sene devam etmiştir. İşte
Hıristiyanların bölgeyi resmi olarak bu dönemde işgal etmişse de bölgeye
onların gelişi XV. yıllarında başlamıştır. Onlar ilk olarak ne kadar ticari
amacıyla gelmiş olsalar da aynı zamanda hem bölgeyi işgal altına almak hem
misyonerlik faaliyetleri yayılmak amacıyla gelmiştir. Yeri geldiğinde onlar
hakkında detaylı bahsetmiş olacağız.
Bundan sonra Hint Alt kıtası denilen bölge dinî farklılık sebebiyle Müslümanların ülkesi Pakistan olarak, Hinduların ülkesi Hindistan olarak iki ülkeye ayrılmıştır (Wallbank T. Walter 1958:25). Bangladeş, Pakistan ile birleşik
bir toprak olmamasına rağmen halkları Müslüman olduğu için Doğu Pakistan adıyla Pakistan ile eklenmiştir. Bangladeş’in Pakistan dönemi 1971
yılına kadar devam etmiştir yani buna dördüncü aşama olarak kabul
edilebilir. Pakistan hükümetinin Doğu Pakistan’daki vatandaşlarla çoğu
konuda anlaşmazlık sebebinden dolayı, aynı zamanda Pakistan ile çok olumsuz ilişki olan Hindistan her zaman kendi göbeğinde Pakistan’ın doğu bölgesi yanı o zamanın Doğu Pakistan’ı batı Pakistan’dan koparmaya
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çalışmıştır. Sonucunda dokuz aylık bir savaş sonrasında Doğu Pakistan Batı
Pakistan’dan ayrılıp Bangladeş olmuştur. Bengal bölgesi Tarihin bu dört aşamasından geçerek dünya haritasında yer almıştır.
Bengal bölgesinden Hıristiyan işgali resmi olarak 1947’de bitmiş olsa da
eğitim, ekonomi, mahkeme sistemi, kültür vs. ülkenin her konuda halen onların bıraktığı izler açıkça görünmektedir. Bundan daha tehlikeli haber ise
Hıristiyan işgalinden başladığı Hıristiyan misyonerlik faaliyetleri günbegün
artarak çok yoğun haline geldi. Şimdi onların bölgeye geliş sürücü bahsedeceğiz.
Hıristiyanların Gelişi ve Yerleşmesi
Bazı Tarihçilere göre Hint Kıtası denilen bölgeye Hıristiyanların gelişi milattan sonra I. yüz yılında gerçekleşmiştir. İlk MS. 52 yılında İsa Mesih’in müritlerinden biri olan Saint Thomas Hindistan’ın Kuzeybatı bölgesi olan Malabar
kıyı bölgesinde Hıristiyanlığı yayılmak amacıyla gelmiştir. St. Thomas yerli
Hintlilerin yardımıyla yedi tane kilise yapmıştır (Midde 2012:13). Ancak o
kadar erken dönemlerde Bengal bölgesine Hıristiyanlar ayak basamamıştır.
İlk olarak Portekizlerin sayesinde Hıristiyanlık bu bölgeye gelmiştir. Portekizli Dom Francisco Almida’nın ilk kraliyet elçisi (1505-1509) ve 1510’daki ikinci kraliyet elçisi Alfonso de Albuquerque, Bengal bölgesinde Hristiyanlığı
yaymak için gelmiştir. O zaman Alfonso de Albuquerque Portekizlileri yerel
kadınlarla evlenmesi için ve kendilerini yerli Bengalli olarak dönüştürmek
için teşvik etmiştir (S.A.M Ziaul Islam, 2017). Böylece onların soyundan gelenler Bangladeş’teki ilk nesil Hristiyan olmuşlar. Sonra onlar “Firingi”
olarak tanınmaya başlamışlardı. 1514’te Katolik Papa Leo (Х), Portekiz Kralı
ile bir anlaşma imzaladı ve Portekizliler Bengal’de Hristiyanlığı yaymanın
tekeli hakkı kazandı (Mohona 1994:69). 1517’de Sultan Alauddin Hüseyin
Şah rejimi döneminde Portekizli tüccar Coelho Chittagong’a ve 1518’de Silveira Arakan bölgesine geldi.
1538’de Sher Han’ın saldırısı sırasında Portekizliler Sultan Giasuddin Mahmud Shah’a (o dönemde Bengal bölgesi onun hakimiyet altındaydı) yardım
etti. Sultan onların bu desteğine sevinerek onlara Chittagong ve Saptagram’da (şu an Hooghly) misyoner faaliyetleri yapmak için ve gümrük evlerinin yerleşmesi için izin verdi.
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1557’de Cochin (Hindistan’ın Güneyinde bir kıyı bölgesi) ve Malacca’yı
(Malezya’nın bir kıyı bölgesi) merkeze alarak iki piskoposluk bölgesi oluşturulmuş ve Bengal bölgesi Cochin bölgesine dahil edilmiştir. Cochin Piskoposu, Bengal bölgesini Hristiyanlığı vaaz etmek için en iyi bölge olarak
seçmişti. Bu nedenle 1576’da Bengal bölgesine iki büyük Cizvit Katolik dini
rahip olan Peder Antony Vaz ve Peder Pedro Peter Dias’i gönderdi (Majumder 2002:8-9). Böyle bir kaç sene geçtikten sonra 1576 yılında Arakan kralı
Chittagong limanı kontrol altına alınca Hıristiyanlar çok büyük bir dehşete
düşmüş. Bundan sonra 1577’de Portekizli Kaptan Pedro Tavares, Hooghly’de
kalıcı bir liman kurma isteği ile Babür İmparatoru Jalaluddin Muhammad
Akbar’a (1555-1605) onun Fatehpur Sikri sarayına ziyarete gitti. İmparatoru
Akbar onların bu isteğini kabul etmesiyle beraber Bengal bölgesinde misyonerlere Hıristiyanlığı yaymaya, kilise ve onlara ait eğitim kurumları kurmaya izin verdi. Bundan sonra onlar kilise ve okullar açmaya başlamıştır.
Böyle XVII. yüzyılın başına kadar on binden fazla kişiyi Hıristiyanlaşmayı
başarmıştır.
XVII. yılın başında Cochin Piskoposu Cizvitlere yardım etmesi için bazı Dominik misyonerlerini gönderdi. Onlar Bengal’in doğu bölgesinde (1601-1605)
kaldılar ve Dianga’da üçüncü kiliseyi ve bir papazlar makamı inşa ettiler.
Arada Arakan kral tarafından Bengal’in doğudaki Hıristiyanlar baskın yedi,
çoğu kişiyi öldürülmesiyle beraber bölgedeki bütün kiliseler tahrif edildi.
Ancak kısa zaman sonra Papa Paul (V) Augustine misyonerlerini Dakka,
Narikul, Katrabu ve Andarkilla’ya gönderdiğinde Hıristiyanlar Bengal’de
en güzel günler ile tanışmış oldu. 1632 yılında Babür İmparatoru Shihabuddin Muhammed Şah Cihan tarafından dar bir duruma düşürüldüyse de bir
sene sonra tekrar sultan tarafından bir ferman ile tüm Portekizlileri serbest
bırakıldı ve misyonerlik faaliyetin devam edebilmesi için kira bedelsiz büyük
arazi verildi ve o arazi kilisenin kişisel toprağı olarak kabul edildi. Dha sonra
yüz yıl içinde bu bölgede ticaret yapmaları için kendi ülkelerinden tüccarlar
getirdiler. Bu yüz yıl aslında onlar tarafından yapılacak olan sömürgeciliğin
hazırlık olarak komplolar ve yağma dönemi diye biliriz. Böyle onlar asıl
amacı ticaret ve misyonerlik hedeflerinden bir adım daha ilerlediler. Aynı
zamanda bölgenin halklarını çatışmaya sürüklüyorlardı ve Hindular ve
Müslümanları birbirlerine karşı kışkırtmaya çalışmıştı(Md Yusuf Ali ve Abu
Sadat Nurullah 2008:87-108).
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1757’de hükümete aç olan Hristiyan tüccarlar ve misyonerler Müslümanları
tahtın baştan çıkararak ülkenin egemen varlığını ezdiler. Bazı Müslüman devlet adamların sayesinde Polaşi isimli savaşın sonucunda Bengal’in son
bağımsız kral Novab Şirecuddula’yi (ö. 1757) öldürmüşlerdi. Böylece Hıristiyanlar yavaş yavaş bölgeye yerleşmiş olup hakim oldular. Aslında
bölgedeki Müslüman hükümdarların tahta kavları ve yumuşak
davranışlarını fırsat olarak kullanıp Hıristiyanlar bölgede yerleşmeyi ve
hakim olmayı başarmıştır.
Daha sonra yenilmiş insanları dinlerinden uzaklaştırmak için Hıristiyan
misyonerler, bir yandan İncil ile, diğer yandan da gönüllü hizmetin
silahlarıyla Bangla köylerine kurtarıcı olarak indiler. Bölgeyi hakimiyet altına
aldıktan sonra onların misyoner faaliyetleri daha resmi ve sağlam şeklinde
başladılar. Bunun en büyük örnek ise Protestanlar 1773 yılında William
Carey’in (ö. 1834) gelmesiyle Bengal dili ve kültürüne yönelik misyoner
saldırılarını başlattılar. Carey’nin misyonerlik faaliyetleri, İngiltere Vaftizhane Derneği (Baptist Missionary Society of England) tarafından finanse
edildi. Carey Bengalcede İncil ve diğer Hristiyan edebiyatının kitapları tercüme edilmeye başladı (Majumdar 2002:119-127). Bunun yanında onun en
büyük iş ise, alt kıtanın ilk Anglo-Hint Koleji Kalküta’daki Fort William
Kalküta Kolejin kurması ve Sreerampur Misyoner yayınevi tarafında Bengalce edebiyatından İslam’ı kaldırmak için Sanskritize Hindu dini kelime
hazinesiyle Arapça, Farsça ve İslami kelime haznesi değiştirerek sistematik
bir kampanya yürütülmesidir (Nuruzzaman, Muhammad 2003:49). Böyle
günbegün misyonerlik faaliyetler sağlamlaşmıştır. Makalemizin amacı
bölgedeki Hıristiyanların günümüzdeki misyonerlik faaliyetlere yönelik
olduğu için geçmişteki faaliyetler hakkında verdiğimiz bilgiler yeterli olup
daha fazla uzatmadan makalenin asıl kısmına geçmek daha mantıklı olacağını düşünüyoruz.
Hıristiyan Misyonerlik Faaliyetleri
Hıristiyanlar misyonerlik faaliyetleri başlamadan önce yer tespiti konusunda
belli başlık bazı kriterlere uygun olan yerleri seçmektedir. Misyonerler aynı
zamanda fakir ve gelişmekte olan ülkelere yönelik faaliyetlerine hazırlık aşaması olarak yöntemler uygulamaktadırlar. Onlar ilk önce misyoner aktiviteleri için aşağıdaki kriterlere uygun yerlere seçiyorlar. Dinbilimleri
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Akademik Araştırma Dergisi’nde yayınlanan “Misyonerlik Ve Hristiyan
Misyonerler” isimli makalesinde zikredilen misyonerlerin uyguladığı yöntemleri bu çalışmada da zikretmek uygun gördük(Şinasi GÜNDÜZ, 2002).
l Ekonomik veya sosyal ve siyasal konusunda zayıf olan halkları, fakir
ülkeler
l Mülteciler ve sığınmacılar
l Etnik ya da kültürel açıdan azınlık statüsünde görülenler ya da kendilerini böyle görenler ve tanımlayanlar. Mesela Bangladeş’te yaşayan etnik
veya kültürel ve dil açıdan azınlık gruplar ise- Meitei, Tripura, Marma,
Tanchangya, Barua, Khasi, Santhals, Chakma, Garo, Biharis, Oraons,
Mundas ve Rohingyas.
l Tarihsel olarak Hıristiyan bir geçmişe sahip olan bölgeler
l Savaş, iç çatışma ve karmaşık ortamında olan bölgeler
Bu kriterlere uygun bölge seçtikten sonra seçilen bölgede yerleşmek ve
bölgeyi benimsemek için başka yöntemler kullanıyorlar. Onların asıl
amacına halklar ya da bölgedeki hükümetlerin dikkat çekmemek yani
misyonerlik faaliyetleri deşifre olmamak için kendilerini gizleyecek ve asıl
işlere örtü olacak kurumlar açıyorlar. Mesela aşağıdaki özellikler taşıyan
kurumlar açılır:
l Çeşitli ulusal ya da uluslararası yardım kuruluşları. Özellikle fakir ve
yoksul ülkelere yönelik gıda yardımını üstlenen teşkilatlarda misyonerler
yoğun faaliyet göstermektedirler. Bangladeş’te bu tür kuruluşların sayısı
çok fazladır. Sonraki başlıkta bu kurumlardan bahsetmiş olacağız.
l Sosyal hizmet teşkilatları. Günümüzde Bangladeş’te İngiltere, Avustrolya, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’ne ait çok çeşitli teşkilatlar
hazır faaliyettedir.
l Eğitim kurumları, yabancı okullar, yabancılarla ilişkili eğitim kurumları
ve kurslar. Bangladeş’te onlara ait kurumların sayesinde onlar hem misyoner faaliyetler devam ediyor hem büyük miktar para kazanıyorlar. Yeri
geldiğinde bu kurumlardan da söz edeceğiz.
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l Dil ve kültür öğreten merkezler. Bu merkezlerin sayesinde onlar hem
kendi dillerini adeta dünya dili haline getirebilmiş hem dil kurslar onlar
için büyük bir gelir kaynağı olmuştur. Bangladeş’te bu tür kursların sayısı
az değildir.
l Turizm büro ve acenteler
l Yabancı elçilikler ve konsolosluklar
l Son ve en tehlikeli metotlardan biri ise akademik çalışmalarıdır.
Toplumun inanç yapısını, dinsel değerlerini ve dinsel kaynaklarını inceleyerek din üzerine uydurma açıklamalar getirerek kendi dini üstün olduğunu
okur yazar olmayan ya da az bilen insanlara anlatmaya çalışırlar.
Yukarıda bahsettiğimiz yer tespit kriter ile Bengal bölgesi neredeyse 95% uymaktadır. Aynı zamanda zikrettiğimiz yöntemlerin hemen hemen 100%
uygulanmaktadır. Şimdi onların faaliyetler hakkında detaylı bahsetmeye
çalışacağız.
Sosyal Faaliyetleri
Bangladeş’te misyonerlerin kendi dine dönüştürme işlemleri için ilk hedef
savunmasız insanlardır: kadınlar, çocuklar, fakirler, eğitimsiz ve yabancılaşmış etnik guruplardır (Md Saidul İslam 2001:183-202). Bangladeş’in
sosyal yapısı Müslüman, Hindu ve küçük küçük etnik kabilelerden(kabilelerin farklı farklı dine mensuplardır) oluşmaktadır. İlk olarak misyonerler
Hinduları ve etnik kabileleri hedef almıştır (The Daily Inqilab, 1994). Bu etnik
grupların çoğu Bangladeş’in üç bölgesinde bulunurlar: Dinajpur, Rajshahi,
Rangpur ve Bogra bölgelerini içeren Bangladeş’in Kuzey bölgesi; Chittagong
dağ bölgesi ve Kuzey Mymensingh bölgesi ve Sylhet bölgeleridir. Dolaysıyla
onların sosyal faaliyetlerin çoğu bu bölgelerde devam etmektedir. Bölgedeki
insanların işsizlik ve yoksulluğunu fırsat olarak kullanıp dinden uzaklaştırıp
Hıristiyanlaşıyorlar. Para ihtiyacı olanlara para veriliyor. Şehirden uzak olan
ve vatandaş olarak hakları bulamayanlara her türlü hizmetler verilmektedir.
Tedavi amacıyla büyük hastaneler kurmuştur. Eğitimsiz ve yoksul insanlar
bu tür hizmetler karşılaşınca misyonerlerin dediklerini inanıyorlar ve Hıristiyan oluyorlar. Bu bölgede Müslüman olmayan aynı zamanda zayıf inanç
sahibi olanlar kendi dinlerin zayıflığı ve saçma inançlarını misyonerler
tarafından ortaya koyulunca kendi dinlerinden çıkıp Hıristiyan dini kabul
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ediyorlar. Günümüzde bu tür insanların sayısı tehlikeli bir şekilde artmaktadır. Ne yazık ki Müslüman din adamlar onlara yönelik çalışmalar ve önlemler almamaktadır. Daha kötü haber ise o bölgelerde yaşayan az sayıda
eğitimsiz ve yoksul Müslüman insanlar bile para karşı İslam’dan çıkıyorlar.
Hıristiyan misyonerler ekonomik desteklerin yanında hem eğitim hem
kültürel, insan ihtiyacı olan her türlü hizmetler sunmaktadır. Bu tür
hizmetler saysız dernek ve STK’ların sayesinde yapılmaktadır. Bir ankete
göre otuz binden fazla dernek ve STK çalışmaktadır. Bangladeş Hükümeti
STK Bürosu (NGO Bureau of Bangladesh Government) tarafından, insanları
bir şekilde Hıristiyanlığa dönüştürmek faaliyette olan 52 STK tanımlanmıştır.
Aşağıda bunları zikretmek istiyoruz:
1) World Missionary Evangelism, 2) The Salvation Army, 3) Bangladesh Foreign Mission Board, 4) Main-night Central Committee, 5) Seven-day Adventist Church of Bangladesh, 6) Adventist Development and Relief Agency
International, 7) New Zealand Baptist Missionary Society, 8) Bangladesh
Luther Mission (Venice), 9) International Christian Fellowship, 10) Baptist
Mid Mission Bangladesh, 11) New Life Center, 12) Baptist Missionary Society,
13) Social and Institution Board, 14) Church of God Mission, 15) Christian
Service Society, 16) Community Health Care Project, 17) Finnish Free Foreign
Mission, 18) Association of Baptist, 19) Christian Reform World-relief Committee, 20) World Vision of Bangladesh, 21) Bangladesh Luther Mission
(Finnish), 22) Young Women's Christian Association of Bangladesh, 23)
Bangladesh Bible Society, 24) College of Christian Theology, 25) Christian
National Evangelism, 26) The Australian Baptist Missionary Society, 27)
World Alliance of YMCA Bangladesh, 28) National Council of YMCA
Bangladesh, 29) New Apostolic Church of Bangladesh, 30) Calvary Apostolic
Church, 31) Assembles of God Mission, 32) Santal Mission Norwegian, 33)
Presbyterian Plebes in Bangladesh, 34) Bangladesh Luther Mission (Norwegian), 35) Jatio Church Parishad, 36)The Church of Bangladesh Social development Program, 37) Friends of Bangladesh, 38) Rainbow House
International, 39) Christian Life Bangladesh, 40) Connie, 41) Life Bangladesh,
42) Christian Commission for Development in Bangladesh (CCDB), 43) CARITAS Bangladesh, 44) Swedish Free Mission, 45) Hid Bangladesh, 46) BCRS
Foundation Homes, 47) Action aid, 48) World-vision Prayer League, 49) Ideas
International, 50) Rangpur-Dinajpur Rural Service, 51) Dip-Shikha, and 52)
World Vision(Asghar Hossain 1997:32-33) (Burada zikrettiğimiz STK ve diğer
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kurumların ismi kolayca tanısın diye onların kullandığı gibi zikrettik,
dolaysıyla Türkçeleşmedik).
Bu STK ve diğer kurumlar ilk olarak Hinduları ve etnik grupları hedef alsa
da Müslümanlardan da onlar umut kesmemişti. Hatta kırsal alanda yaşamakta olan ekonomik durumu iyi olmayan Müslümanları hedef olarak almaktadırlar. Çünkü onlar bunun farkında ki şehirde yaşamakta olan eğitimli
Müslümanlarından kırsal alan ve köyde yaşamakta olan Müslümanları Hıristiyanlığa dönüştürmek daha kolaydır. Ancak bazı durumlarda, eğer misyon
eğitimi yoluyla dönüşüm mümkün olmazsa, o zaman Müslümanları laikleştirilmekte veya İslamsız (de-Islamized) hale getirilmektedir. Bir habere
göre Jamalpur Bölgesi’nde çeşitli misyoner STK’lar tarafından para vererek
250’den fazla yoksul Müslüman’ın Hristiyanlığa dönüştürüldüğünü ve
sayının günden güne arttığını gözükmektedir (The Daily Sangram, 1999).
Bangladeş’te mülteci olarak yaşamakta olan Arakan Müslümanlara yönelik
misyonerlik çalışmalar günümüzde çok yoğunlaşmış durumundadır. Hıristiyanlara ait çeşitli sivil toplum kuruluşları yoksul Rohingya Müslümanlarını
ekonomik durumu iyi olacağı ve gelişmiş ülkelerde rehabilitasyon yapacaklarına bahane ederek Hıristiyanlığa dönüştürüyor. Özel olarak onlar Koxpazar’daki (COXBAZAR) kamplarda yaşamakta olan Arakan Müslüman
aileleri hedef almışlar. Bu ailelere Tavuk, Ördekler, İnek ve keçi gibi hayvanlar beslemek amacıyla verip ekonomik konusunda yardım ederek Hıristiyan
olmalar için teşvik ediyorlar(The Daily Nayadigonta, 2015). İslam’da Hinduizm ve bölgedeki başka dinler gibi kast sistemi gibi her hangi bir zayıf
noktasının yeri olmadığı için misyonerler Arakan Müslümanlara Müslüman
olduğunuz için bugün Bangladeş’te mülteci olarak yaşamaktasın diye ikna
etmeye çalışıyorlar ve Hıristiyan olursanız sıkıntıya uğramadan Myanmar’a
dönebilirsin diye Hıristiyanlaşmaya çalışmaktadırlar (Abdul Karim Khan
1981:12-13). Böyle onlar Eylül 2019’a kadar iki binden fazla Arakanlı Müslümanı Hıristiyanlaşmıştır (Parbattanews, 2018).
Eğitim Faaliyetleri
Hıristiyanlar bu bölgeye geldikten bir kaç yıl sonra eğitim kurumlar açmaya
başlamıştır. Onların gelişinden sonra bölgedeki hükümetten misyoner
faaliyetleri için resmi olarak izin aldıktan sonra eğitim kurumlar daha açık
bir şekilde kurmaya başlamıştır. Bunun en büyük örnek ise misyoner William
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Carey (ö. 1834) tarafından kurulmuş olan William Kalküta Koleji’dir. O zamandan günümüze kadar onlara ait eğitim kurumlar mantar gibi çoğalmaktadır. Bu da bir gerçek ki onların bu eğitim kurumları bölgedeki eğitimin
gelişme konusunda büyük bir katkı sağlamıştır. Ancak bununla beraber bölgenin eğitim sistemi tamamen sekülerleşme konusunda en büyük payı da
onlarındır. Misyonerlere ait eğitim kurumların çoğu başkent Dakka’dadır.
Bu eğitim kurumların sayesinde hem misyonerler faaliyetleri yapabiliyor
hem büyük bir miktar para kazanabiliyorlar. Bu eğitim kurumlarda hiç bir
Müslüman öğretmen olarak çalışamaz. Sadece Hıristiyanlar öğretmen olabiliyor. Bangladeş’te şuanda bu eğitim kurumların sayesi yaklaşık binden fazladır. Aşağıda bir kaç orta okul ve lisenin ismi zikredelim.
n Baptist Mission Integrated School (BMIS), Dakka
n Christian Mission Primary School, Brahmanbaria
n Grace International School, Dakka
n William Carey Academy, Chittagong
n Baptist Mission Girl’s High School(Kız lisesi), Barişal
n The Aga Khan School, Dakka
n Sydney International School, Dakka
n S.F.X. Greenherald International School, Dakka
n Ebenezer International School, Dakka
n St. Joseph Higher Secondary School, Dakka
n St. Gregory's High School & College, Dakka
n American International School Dhaka
n Don Bosco School & College, Dakka
n Angelica International School, Dakka
n Saint Francis Xavier's Green Herald International School
n St.Peter's School of London
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n Notordem College, Dhaka
n Holy Cros Girls School & College.
Zikrettiğimiz eğitim kurumlarda okuyan öğrencilerden 95% Müslümandır.
Çoğu okullarda ders dili İngilizcedir. İslam dine ait hiç bir ders olmayıp
Hıristiyan kültürü öğrenmektedirler.
Dini Araştırma Faaliyetleri
Hıristiyan misyonerler sosyal faaliyetler ve eğitim faaliyetlerin yanında
oryantalist bilim adamların sayesinde bölgenin dili Bengalce ile dinî
akademik araştırmalar da yapmaktadır. Bengalcede onların dinî araştırma
çalışmalarında Batı dillerinde yapılmış gibi ilk hedef Kur’an-ı Kerim olup
ikinci hedef ise peygamberimizin hayatıdır. Bununla beraber onlar kendi
dine ait kitaplar Bengalceye çevirmektedir. Son zamanlarda Arakan kampında yaşayan Müslümanlar arasında gizlice Kitab-ı Mukaddas’ın Bengalce
tercümesi dağıtıldığı ortaya çıktı(The Daily Nayadigonta, 2015). Burada
misyonerlerin Kur’an’a yönelik bazı kara çalışmalar hakkında değinmiş olacağız.
Bengal dilinde Oryantalistler tarafından bazı Kur’an tefsiri ve tercüme çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar aslında XIX. yüzyılın sonunda ve XX.
yüzyılın ilk yarısında olmuştur. İngilizlerin sömürgecilik döneminde bazı
oryantalistler tarafından bu çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların çoğunda
Kur’an-ı Kerim’e iftira atılmış ya da kötülemiştir. Burada bu çalışmalardan
bir kaç çalışmayı zikredelim.
n Sri Philip Biswas
Sri Philip Biswas İngiliz sömürge döneminde Hindistan’ın Bengal bölgesinde
yaşamış olan bir Hristiyan misyonerdir. Onun hayatı hakkında fazla bilgi
bulunmamaktadır. Sri Philip Biswas yüce Kur’an-ı Kerim’in seçilmiş bir kaç
ayetini “Koran” adıyla tercüme ve kısa tefsir yapmıştır. Bu eserde aslında
Hristiyanlığı tebliğ etmek amacıyla Kur’an’da Hristiyanlara dair ayetlerin
tercümesi ve açıklamasını yapmaya çalışmıştır (Air Ahmad 1968:57). 1891’de
Kalküta Hristiyan Varnikuler Sosiyeti tarafından basılmış olan bu tercüme
misyoner faaliyeti olarak ücretsiz dağıtılıyordu (Abul Kalam Azaad
2013:160).
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İslâm dinîne hakaret etmek amacıyla yapılmış olan bunun tercümeleri ve
açıklamaları çok sakıncalıydı. Dolayısıyla bölgedeki Müslümanlar buna karşı
şiddetli protesto yapınca hükümet bu eserin yayınlanmasını yasaklamak
zorunda kaldı (Mohammad Mozibur Rahman 1986:101).
n Reverend William Goldsack
Reverend William Goldsack 1861’de Avustralya’da doğmuştur(Gerald H.
Anderson 1999:248). William Goldsack Avustralyalı Baptist Missionery Society’nin bir Hristiyan tebliğcisidir (Henri Lammens 2018:262-267). Kendisi
1899’da Bangladeş’in Pabna ve Faridpur bölgesine Hristiyan misyonerlik
faaliyetleri sürdürmek amacıyla gelmiştir (Mofakker Husain Khan 1997:67).
Faridpur ve Pabna o dönemde Hristiyan misyoner faaliyetlerin bölge
merkeziydi. William Goldsack Hristiyan dinîni yaymak amacıyla bölgenin
dili Bengalceyi ana dili gibi öğrenmiştir. Bu bölgeye geldikten sonra 1917 ve
1918’de Suriye ve Mısır’da Arapça öğrenmiştir(Gerald H. Anderson
1999:248). İslâm dinî hakkında çok araştırma yapan bu Hristiyan misyoner
İslâm dinî üzerine bir kaç kitap yazmıştır.
William Goldsack’ın önemli çalışması ise Kur’an-ı Kerim’in tercüme ve kısa
açıklama çalışmasıdır. William Goldsack aslında bu çalışma ile İslâm, Kur’anı Kerim ve Peygamberimizi kötülemeye ve yalancı çıkarmaya çalışmıştı. Çok
sakıncalı sözler ile İslâm dinîmize hakaret etmek amacıyla bu çalışmayı yapmıştır. Onun yalan ve sakıncalı tercümelerden birkaçı ise Enfal suresinde
Enfal kelimesini çalınmış ya da soygunculuk yaparak alınmış mal diye tercüme etmesidir. Aynı zamanda bu ayetin açıklamasında şöyle demişti: İslâm
tarihine göre Muhammed Medine şehrine kaçıp kendi müritleriyle beraber
Medine’nin dört köşesinde soygunculuk yapmaya başlamıştır(William Goldsack, t.y:341). Halbuki Enfal kelimesinin gerçek tercüme/açıklaması ise
“ganîmet” demektir.
Aynı şekilde Kıyamet suresi 24. ayetin açıklamasında Kur’an eksiklerle dolu,
olduğundan dolayı bu kitap Allah’ın kitabı olduğuna akıllılar inanamaz
demişti(William Goldsack, t.y:1138). Duha suresi yedinci ayetin açıklamasında diyor ki, “Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi
mi(Duha suresi, 93/7.) ayeti Muhammed’in günahkâr yola sapmış olduğuna
kesin delalet eder(William Goldsack, t.y:1170). Aynı şekilde isteyerek uydurma tercüme ve açıklamalarla kendi düşüncelerini eklemiştir. William
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Goldsack’ın bu eseri yayınladıktan sonra bölgedeki Müslümanlar tarafından
protesto edilmiştir. Aynı zamanda âlimler tarafından gazetelerde esere karşı
yazılar yazılmıştır.
Misyonerler Kur’an çalışmalarla beraber Peygamberimizin hayatı hakkında
da çalışmalar yaptı. Bölgede misyoner amacıyla gelen meşhur oryantalist
William Carey (ö. 1834) sîret eseri kaleme almıştır. XIX. yüzyılında ve XX.
yüzyılında Hint Alt kıtasının başka dillerde de oryantalistler tarafından sîret
eserler kaleme almıştır(Abdülhamit BİRIŞIK, 2011:21-52).
Günümüzde Bangladeş’te Hıristiyanlara ait eserler çok zıddı bir şekilde artmaktadır. Onlara ait saysız yayınevi halı hazır faaliyettedir. Aşağıda bir kaç
yayınevinin ismi zikredilmiştir.
(a) Christian Literature Center (Hıristiyan Edebiyat Merkezi)
(b) National Council of Churches (Ulusal Kiliseler Konseyi)
(c) Bangladesh Bible Society (Bangladeş İncil Topluluğu)
(d) Association of Baptists for World Evangelism (Dünya Evangelizmi Vaftizciler Derneği)
(e) Bangladesh Mission (Southern Baptist) (Bangladeş Misyonu (Güney Baptist)( Md Saidul İslam 2001:183-202)
Çalışmanın Başarı Oranı
Çoğunluğu Müslüman nüfusa sahip olan Bangladeş gibi bir ülkede Hıristiyan misyoner çalışmaları çok zıddı olup günbegün Hıristiyanların sayısı
tehlikeli bir şekilde artmaktadır. Ekonomik durumu zayıf olan insanların
kalbini çeşitli yollarla kazanabildiler. Ülkenin çeşitli bölgelerinde etnik grupların yarısını çoktan Hıristiyanlığa dönüştürdüler. Son zamanlarda Müslümanlardan büyük bir oran dinden uzaklaşıp Hıristiyanlığa dönüşmüşler.
Misyonerlere ait “GOD REPORTS” isimli web sitesinde mart 2017 yılında
yayınlanmış bir habere göre dağ bölgelerde son 12 ayda 20,000 Müslüman
Hıristiyan dinini kabul etmiştir. Haberin sonunda şöyle ifade etmektedir
“Hristiyanlık Bangladeş’te zıddı bir şekilde büyüyor. Gelecek nesil Hıristiyanlaşıyor. Bangladeş bir gün Hristiyan bir devlet olacağına inanıyoruz. İslam’ın
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merhameti, şefkati ve sevgisi yoktur. Sunacak hiçbir şeyi yok. Hıristiyanlık
sonsuz yaşamın güvencesini sunar ve umut verir” (GodReport 2017)
Kabul edilen çoğu istatistik bürosuna göre günümüzde Bangladeş’te Müslüman ve Hindular hariç Hıristiyan ve başka dinlere mensupların sayısı
toplam nüfusunun %1’den azdır. Ancak “Christian Freedom International”
(CFI)’a göre toplam nüfusunun %1 Hıristiyan olduğunu iddia etmektedir.
İngiltere’den yayınlanmakta olan “Christian Today” isimli gazetede Mart
2017’de yayınlanmış bir habere göre toplam nüfusun %1 Hıristiyan olması
bir aldatıcı hesaplaşmadır. Onlara göre Hıristiyanların şu anda ülke nüfusunun en az yüzde 10’unu oluşturduğu ve her geçen gün daha da büyüdüğü
yönündedir(Christian Today 2017). Eğer yüzde 10’luk rakam doğruysa, Müslümanların hâkim olduğu diyar şimdi en az 15,6 milyon Hıristiyan’ın bulunduğu yerdir. Burada verdiğimiz bilgilerle beraber aşağıdaki istatistikler
Hristiyanlığın genişlemesini daha açık gösterecektir.

Tablo 1 Bangladeş’te Hristiyan nüfus artışı
Kaynak: A study on the role of NGOs in the abnormal growth of Christian
Population in Bangladesh, Dhaka, 1993. (Kaynak: STK'ların Bangladeş'teki
Hristiyan Nüfusun Anormal Büyümesindeki Rolü Üzerine Bir Araştırma,
Dakka, 1993.)
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OPEN DOORS USA kurumun hesaba göre şuanda Bangladeş’te 869,000
Hıristiyan vardır. Gittikçe onların sayısı artmakta olduğunu ortadadır.

Tablo 2 Bangladeş’te Hristiyan nüfusun oranı
Kaynak: STK'ların Bangladeş'teki Hristiyan Nüfusun Anormal Büyümesindeki Rolü Üzerine Bir Araştırma, Dakka, 1993.
Müslümanların Sorumlulukları
Bangladeş’teki Hristiyan misyonerlerin bu başarısı şüphesiz hem
Bangladeş’teki hem başka Müslüman ülkelerdeki Müslümanların başarısızlığıdır. Misyonerler, Hristiyanlık ve Avrupa kültürünü yaymak için binlerce
kilometre ötesinden denizler nehirler geçerek gelebilmişler, ancak Müslümanlar İslam dinini ve kültürünü yaymak için çabalamayıp uymaktadırlar.
Bugün ortada olduğu Hristiyan misyoner çalışmalara karşı Müslümanlar
tarafından çalışmalar başlatılmazsa Hıristiyanların umut ettiği rüya gerçek
olacaktır.
Bu bir gerçek ki, insanoğluna doğru yol göstermek ve hayatlarını iyi bir şekilde sürdürmek için yüce Allah peygamberlerimizin vasıtasıyla din olarak
İslam’ı göndermiştir. Bu yüce din öyle bir din ki hiçbir şüphe ve yanlış bu-
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lunamayan bir dindir. İslam’ın başlangıcından bu yana kadar hiç kimse onun
yanlış olduğunu ispatlayamamıştır. Tabi ki şüphe uyandırmaya ve ispatlamaya çalışan da olmamış değildir. Şüphe ve yanlış var diye iddia edenler hiç
durmayıp eğitim ve ekonomide zayıf olanları dinden uzaklaştırılabiliyorlar.
Fakat Müslümanlar onların bu çalışmalara karşı çalışmalar yürütebilirse o
zaman onların çalışmaları başarısız bir çalışma hale getirebilir. Bangladeş’te
devam eden misyoner çalışmalara karşı aşağıdaki çalışmalar yürütebilir.
Eğitim Merkez ve Dini Araştırma Çalışmaları
Geçmişten günümüze eğitimin önemi hiç azalmamıştır. İnsan düşüncelerini
oynatan tek alet eğitimdir. İslam’ın ilk mesaj “oku” diye başlayıp eğitimin
gerçek önemi anlatmıştır. Dolaysıyla hem Müslümanlar arasında hem başka
dine mensup ya da hiç bir dine mensup olmayanlara İslam’ın mesajları
ulaştırmak için eğitim merkezler ve dini araştırma merkezler kurulması
gerekmektedir. Küresel köy hale gelmiş dünyada ilimsiz hakim olmak hiç
mümkün değildir. Aynı zamanda Müslüman ülkelerde seküler gibi lanetli
bir sistem uygulanmaktadır. Bangladeş de bundan hariç değildir. Neticede
ülkenin eğitim sistemi günden güne İslam’dan uzaklaştırılmaktadır.
Bu olumsuz nedenlere karşı özel olarak eğitim merkezler ve dinî araştırma
kurumlar kurulması gerekmektedir. Bu kurumların sayesinde Kur’an ve sîret
dersleri verilebilir. Araştırma kurumlarda İslam’a karşı yapılan çalışmalarına
cevap üretilebilir. Bu tür kurumların sayesinde hem Müslümanlara hem dinsiz insanlara İslam’ın yüce mesajalar ulaştırılabilir.
STK ve Dernek Çalışmaları
Günümüz dünyada sosyal faaliyetleri inkar etmek asla mümkün değildir.
Bangladeş’te devam eden misyoner faaliyetlerin çoğu Sivil Toplum Kuruluşların yoluyla çalışmalar yürütülmektedir. Kırsal alanlarda ve köylerde
misyonerlere ait binlerce sosyal kurum faaliyettedir. Ne yazık ki buna karsı
Müslümanlara ait kurumlar neredeyse yok gibidir. Var olan kurumların
çoğunun amacı İslam’a uygun değildir.
Son zamanlarda Bangladeş’te mülteci olarak yaşamakta olan Arakan Müslüman kamplarında bazı STK ve dernekler yardım faaliyetler yapmaktadır.
Ancak bunu yaparken ülkenin kırsal alan ve dağ bölgelerde yaşamakta olan
etnik gruplara yönelik hiç bir çalışma yapılmaktadır. Hem eğitimsiz hem
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ekonomik durumu zayıf olanlar din ve amaçlarına bakılmaksızın her hangi
kurumdan yardım gibi destekler alırlar. Dolaysıyla bu tür insanların sosyal
ihtiyaçları karşılamak için Müslümanların STK ve Dernek çalışmaların çoğalması gerekmektedir. Yardım kampanyaları, tarım kampanyaları, eğitim programları, kültürel programları gibi çalışmalar yapılabilir dernekler aracılıyla.
Uluslararası Çalışmaların Arttırılması
Bangladeş’te halı hazır faaliyette olan binlerce misyoner derneklerin çoğu
uluslararası destekler ile çalışmalar yürütülmektedir. İngiltere, Kanada,
Avustrolya, Amerika Birleşik Devletler gibi Hıristiyan ülkeler tarafından bu
dernekler çalışmaktadır. Bu bir gerçek ki Bangladeş ülke olarak ekonomik
durumu zayıf olan ülkeler arasında yer almaktadır. Ancak bunu da unutulmamalı ki, Müslüman nüfusa göre Bangladeş dünyanın üçüncü Müslüman
ülkesidir. Müslümanların sayısı konusunda İslam dünyada Bangladeş’in
önemi inkar etmek asla mümkün değildir.
Dolaysıyla Türkiye ve ekonomik durumu iyi olan Arap Müslüman ülkeler
Bangladeş’te misyonerlere karşı çalışmalar yürütülmelidir. Türkiye Diyanet
Vakfı tarafından yürütülen bazı çalışmalar halı hazır faaliyettedir. Ancak kırsal alan ve dağ bölgede yaşamakta başka dine mensup olan aynı zamanda
ekonomik durumu kötü olan etnik gruplara yönelik bir çalışma yapılmamaktadır. Aynı zamanda uluslararası çalışmaların çoğu sadece mültecilere yöneliktir. Dolaysınla bölgede yaşamakta olan başka insanlar bu tür faaliyetten
yararlanmamaktadır.
Sonuç
Tarihi milattan önceye kadar uzanan Bengal bölgesi dünya tarihinde çok
önemli bir yer almaktadır. Bölgenin coğrafya strateji de günümüz dünya
ekonomi ve politika bakımından çok önem arz etmektedir. Bunun yani sıra
Müslüman nüfusuna göre dünyanın üçüncü Müslüman ülkesi olarak da
İslam dünya için çok büyük bir önem taşımaktadır. Bunlarla beraber hiç bir
Müslüman ülke ile sınırı olmayan Müslüman bir ülke olarak İslam siyaseti
konusunda da dünyada önemli bir yer almaktadır. Bu kadar öneme sahip
olan bir bölgeden tabi ki Hıristiyanlar uzak durmayacaklardır. Bölgeye XVI.
yüzyılında geldikten sonra günümüze kadar hiç geri çekilmeden günden
güne misyoner çalışmalar devam ettirmektedirler.
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Makalede bahsedilmiş bilgilere göre Hıristiyan misyonlarının bölgedeki insanların yoksulluk ve temel sosyal haklardan mahrum olduğu durumlarından yararlanarak insanları tahrik etmek için inanılmaz derecede aktif
oldukları açıkça gözükmektedir. Makalede onların eğitim faaliyetleri, sosyal
yardım faaliyetleri ve din araştırma faaliyetler hakkında söz edilmiştir. Bunlara karşı Müslüman entelektüel ve hayırsever adamların İslam'ı insanlara
duyurmada doğru yaklaşımları benimsemeli ve önlemler alınmalıdır.
Son olarak bunu demek isteriz ki, dünya Müslüman ümmeti ve Bangladeş
hükümeti üzerine, bölgedeki Müslümanları ve etnik grupları Hristiyan ve
misyoner sivil toplum kuruluşların komplolarına ve saldırılarına karşı çalışmalar yapılması konusunda büyük bir sorumluluk var olduğunu hatırlatmak
isteriz. Zamanında herkes tarafından gereken önlemler alınmazsa bu bölgede
herkesin şaşkınlığına yol açacak bir durum ortaya çıkacaktır.
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Ankara’da Türk Erkeği İle Evlilik Yapan Orta Asya Bölgelerinden
Kadınların Evlilik Nedenleri
Zhanar Nakipbayeva
Özet: Bu çalışmada Ankara’da yaşayan ve Türkiyeli vatandaş erkekle evlilik yapan Orta Asya
ülkelerinden (Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan) kadınların yabancı evliliklerindeki deneyimleri
bu kadınların bakış açısından değerlendirilmiştir. Bu bağlamda çalışmada kadınların kendi sosyal
gerçeğine yüklediği anlamlarını yorumlamak ve irdelemek için nitel araştırmanın bir metodu
olarak anlatı görüşmesi (narrative interview) kullanılmıştır. Bunun dışında daha önce yabancı
evlilikler konusu ile ilgili Türkçe, Rusça ve İngilizce dillerdeki yapılan araştırmalar bu çalışmanın
altyapısını oluşturmuşlardır. Araştırmaya Ankara’da yaşayan Kazakistanlı, Kırgızistanlı ve
Özbekistanlı kadınlar dahil olmuştur. Anlatı görüşmesi esnasında bu katılımcı kadınların evlilik
göç süreçlerine de önem verilmiştir. Buna göre katılımcıların bir kısmının evlilikten sonra
Ankara’ya göç ettiği, diğer bir kısmının da önce iş ve eğitim amaçlı göç ettikleri, sonrasında Türk
erkekleri ile evlendikleri ortaya konulmuştur. Araştırmanın sonucunda katılımcıların yaşadığı
deneyimleri olarak ilk senelerdeki taşınma süreçleri ile ilgili sıkıntılar, ekonomik zorluklar, Türkçe
dili bilmemesi olmuştur. Katılımcılar bunların dışında Türk ailesindeki ve kendi ülkesindeki aileler
arasındaki sosyokültürel farklılıklar ve benzerlikler konusuna da değinmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Evlilik, Evlilik Memnuniyeti, Aile, Metotlar, Nicel Ve Nitel Yöntemler

Giriş
Küreselleşme sürecinde yaşayan bireyler, geleneksel büyük ve küçük topluluklarla (ulusal devlet, sosyo-profesyonel, etnik, dini, bölgesel) özdeşleşmeyi
sürdürürken, diğer yandan da önceki çerçevenin ötesine geçen yeni kimlikleri yaratmaktadırlar. Bu şartlar altında, aile ve evlilik ilişkileri yeni bir seviyeye, yani ulus-aşırı (international) seviyesine ulaşmış durumundadır.
Artık günümüzde bireyler herhangi bir ülkeden bir evlilik partnerini bulabilmektedirler (Korobleva vb., 2005). Türkiye de bu tarz farklı ülkeden bir
partnerle yapılan evliliklere tanıklık eden ülkelerden birisidir. Bu tarz evlilikler, Türkiye göç yazınında çeşitli kavramlarla anlatılmaktadır: “Yabancı
evlilik”, “karma evlilik” (Altun ve Dinç, 2016; Sağlam, 2006) gibi bazı çalışmalarda bu tarz evlilikler, “ulus-aşırı evlilik”, “melez evlilik” (Deniz ve
Özgür, 2013) olarak da adlandırılmaktadır.
21. yüzyılın başından itibaren Türkiye ve yurt dışı kaynaklı yapılan
akademik çalışmalar, yabancı evlilikleri giderek arttığını göstermektedir. Ya-
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bancı evlilik üzerine yapılan çalışmaların birçoğunda (Deniz ve Özgür, 2013;
Gökmen, 2011; Altun ve Dinç, 2016; Koludarova, 2015; Bloch, 2011; Titarenko,
2012; Piper, 2003; Nakamatsu, 2001; Yem, 2013) bu evlilikler evlilik göçü kapsamında ele almıştır. Bunun dışında bu çalışmalarda araştırmacılar yabancı
evlilik kapsamında kadınların erkeklere göre daha çok göç etmekte
olduğunu vurgulamışlardır.
Yabancı evlilik ve evlilik göçü konularını ele alan çalışmalardan evlilik
göçünün belli bir yönünün olduğunu fark edilmektedir. Örneğin yurtdışı ve
Türkiye’de yapılan çalışmalardan hareketle evlilik göçünün gelişmekte olan
ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru yöneldiğini vurgulamak mümkündür.
Bu bağlamda Rosario (2005) Filipin’den Amerika’ya, Jones ve Shen (2008)
Çin, Vietnam, Filipin ve Endonezya’dan Japonya, Kore, Tayvan ve Singapur
ülkelerine, Gökçen (2011) Orta Doğu ve Asya, Bulgaristan, Azerbaycan,
Moldova, Ukrayna, Gürcistan, Ermenistan, Romanya gibi eski Doğu Bloğu
ülkelerinden Türkiye’ye, Koludarova (2015) Rusya’dan Türkiye, Almanya,
İsrail, ABD, Mısır, Fransa ve Letonya ülkelerine kadın evlilik göçünün yönlendirildiğini vurgulamışlardır.
Sovyetler Birliği'nin dağılımı sonrasında, Orta Asya eyaletlerinde dış göç
süreçlerinde iki temel değişikliğin yaşandığı görülür. 1990'lı yılların ilk
yarısında, bu bölgelerde güçlü bir zorunlu göç (Rusça konuşan nüfusun
göçüne dayanan) akışı ortaya çıkmıştır. Daha sonrasında, zorunlu göç potansiyeli tükendiğinde, Orta Asya'daki yerli halkın yasal ve yasadışı işçi göçü
oranı artmaya başladığı fark edilmiştir. Günümüzde ise Orta Asya
ülkelerinden yerli nüfusun göçü dünya çapında yaygınlaşmaktadır (Ergeshbaev, 2009: 75).
20. yüzyılın sonunda Orta Asya Cumhuriyetleri bağımsızlığını ilan ettikten
sonra, öncelikle yakın ve uzak yurt dışı ilişkilerini geliştirmek amacıyla, tüm
dünyayla siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel ilişkileri geliştirmeye
başlamışlardır. Bu ilişkilerin dışında Orta Asya Cumhuriyetleri arasında
akrabalık ilişkilerini canlandırmak için “Türk Dünyası” anlayışı geliştirilmiştir, ayrıca Türkiye ile de sosyo-kültürel ilişkilerini güçlendirmeye dönük
girişimler başlamıştır. Bu bağlamda göç hareketlerinin yabancı evliliklerin
artışında önemli bir faktör olduğunu vurgulayan düşünürlerin
Tyuryukanova (1996), Tsallagova (1996), Pogodina (2009), Deniz ve Özgür
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(2013), Altun ve Dinç (2016), çalışmalarına dayanarak Orta Asya ve
Türkiye’nin akraba toplumu olarak tanılamasının her iki taraf arasında iş,
eğitim, turizm ve evlilik göçünün gelişmesine neden olduğunu ifade edebiliriz.
Türkiye literatüründe “Antalya'daki Rus Gelinler: Göçten Evliliğe, Evlilikten
Göçe” (Deniz ve Özgür, 2013), ‘‘Rusya’dan Türkiye’ye Ulus aşırı Göç: Antalya’daki Rus Göçmenler” (Deniz ve Özgür, 2010), “Türk Turizminin Yabancı Gelinleri: Marmaris Yöresinde Turizm Sektöründe Çalışan Göçmen
Kadınlar” (Gökmen, 2011), “Yabancı Gelinlerin Türk Ailesi İçindeki Yerine
Sosyolojik Bir Bakış” (Altun ve Dinç, 2016) konularında yapılan çalışmalarda
yabancı evlilikler göçün bir sonucu olarak çalışılmıştır. Daha açık bir ifadeyle,
bu çalışmalarda Rusya’dan Antalya’ya kadın evlilik göçü, Rus kadınların
Antalya’ya göç ve yerleşim süreçleri ile Antalya’da meydana getirdikleri
değişimleri (Deniz ve Özgür (2013); Marmaris’te yaşayan ve turizm sektöründe çalışan Rusya, Azerbaycan, Ukrayna, Kırgızistan, Gürcistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Çeçenistan uyruklu kadınların Türk erkekle evlenme
nedenleri (Gökmen, 2011); Azerbaycan, Rusya, Kırgızistan, Kazakistan,
Ukrayna, İngiltere ve Küba’dan yabancı kadınların Türk erkeklerini tercih
etme nedenleri, Türk kültürüne ve Türk aile yapısına alışma süreçleri,
kültürel farklılıklarla baş etme yolları ve Türk aile hayatı içinde meydana getirmiş oldukları değişiklikler (Altun ve Dinç, 2016) gibi konular
araştırılmıştır. Türkiye literatüründe Türkiye’nin turistik bölgelerine Post
Sovyet ülkelerinden, özellikle Rusya’dan evlilik göçleri irdelenmiş ancak
Orta Asya menşeli evlilik göçleri çalışılmamıştır. Bu çalışmada Orta Asyalı
kadınlar ile Türkiye vatandaşı erkekler arasında evlilik kadın gözünden açıklanmaya değer bulunmuştur. Bir başka deyişle, bu çalışmada Orta Asya
ülkelerinden Türkiye’ye göç eden kadınların Türk erkekleri ile evlilikleri, bu
evliliklerin yapılma/gerçekleşme nedenleri, evlilik öncesi beklentileri, evlilik
sonrası deneyimleri sosyolojik bir bakışta anlaşılmaya çalışılacaktır.
Yabancı Evliliklerin Temel Faktörleri
İş, eğitim, turizm vb. gibi farklı nedenleri farklı ülkelere göç eden kadınlar,
bazı durumlarda vize, vatandaşlık, sağlık sigortası, ekonomik sorunları kolay
çözebilmek adına göç ettikleri ülke vatandaşı erkeklerle evlilik yaparlar,
ancak bu nedenlerin yanı sıra aşk ilişkisi bağlamında yapılan evlilikler de
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söz konusudur. Örneğin, Post-Sovyet ülkelerinden Türkiye’ye gelen kadınlar
ilk etapta turist olarak ve hizmet sektöründe çalışmak amacıyla göç etmişlerdir. Sonrasında göçmen kadınlar gerek sadece aşk gerekse vize ve
çalışma izni sorunundan kurtulmak, vatandaşlık almak ve böylece işgücü
piyasasında yaşamış oldukları sorunları azaltabilmek için Türk vatandaşı
erkeklerle gerçek veya anlaşmalı (sahte) evlilikler yapmaktadırlar (Gökmen,
2011:227; Bloch, 2011). Buna ek olarak farklı örnekler de mümkün olabilmektedir. Misal, Beyaz Rus, kadınların göç sonrası süreçte maddi destek alabilmek için göç ettikleri ülke vatandaşlarıyla (bu örnekte Alman vatandaşı
erkekler) evlilik yapmaları gibi (Titarenko, 2012: 54).
Piper (2003: 461-462) Japonya'ya Filipin, Tayland ve Çin gibi düşük gelirli
ülkelerden çalışma amacıyla gelen kadın oranının artmış olması sonucu
Japonya'daki yabancı evliliklerin artmakta olduğunu vurgulamıştır. Yine
Piper (2003: 461-462)’e göre göç verici ülkeler için ise Japonya’da çalışan tüm
göçmen kadınlar ‘fahişe’ olarak etiketlenebilmektedir. Dolayısıyla bu ülkeye
çalışmaya gelen göçmen kadınlar da bu önyargılardan kurtulmak için Japon
erkeklerle evlilik yapmayı tercih etmektedirler. Japon erkekleri ile evlilik
yapan yabancı kadınları araştıran Nakamatsu (2001)’ya göre de bu kadınların
birçoğu, ekonomik nedenler, macera duygusu, aile içindeki sorunlu ilişkilerden kaçınmak veya sadece sevgi arzusu ile de evlenmektedirler.
Literatürde kadın evlilik göçüne neden olan sosyo - ekonomik faktörlerin
dışında tarihsel, kültürel, siyasi, sosyo - demografik faktörler de incelenmiştir. Bu faktörlerden dolayı yabancı evlilik yapan kadınların durumu
yukarıda bahsedilen kadınların durumundan biraz farklılık göstermektedir.
Bu noktada, söz konusu olan kadınlar yabancı evlilik yapmak için yurtdışına
göç eden kadınlar olarak ele alınabilir. Tarihsel, ekonomik, sosyal, siyasi faktörlerin etkili olduğu kadın göçüne Rosario (2005)’nın çalışmasındaki Filipinli kadınların göçü örnek olarak gösterilebilir. 20. yüzyılın başında Filipin
ve Amerika arasında üç sene boyunca yaşanan savaş sonrasında Amerika’nın
Filipin vatandaşları için uygulamaya başladığı genel halk eğitimi çalışmaları,
bir de Amerikan liberal demokrasisi ve serbest girişim ideolojisi önce Filipin
halkının Amerika’ya olan bakışını olumlu değiştirmiş, sonra da Filipinli
kadınların Amerikalı erkekleri ‘eş’ olarak düşünmeye başlamasını
sağlamıştır. Günümüzde Filipinli kadın için Amerikanlı erkek sadece
ekonomik zorluluktan çıkmanın yolu değil, sosyal statüsünü yükseltmenin,
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genleri iyileştirmenin, daha sadık eş bulmanın bir yolu olarak da görülmektedir. Amerikalı erkekler ise muhafazakarlık, geleneksel aile bağları kurma
arzusu ve eşlerine sadık olmaları gibi nedenlerden dolayı Filipinli kadınları
eş olarak seçmektedirler (Rosario, 2005: 259-261).
Evlilik göçü yapan Rusyalı kadınların ‘yabancı evlilik’ yapmasındaki ilk
neden yüksek sosyal güvenlik olanaklarına kavuşmak ve daha iyi bir ekolojik ortamda yaşamaktır. Bu bağlamda Rusya’daki kadınlar ‘yabancı evlilik’
yapmak için göç etmeyi amaçlamaktadır. Rusya’daki kadınların ‘yabancı
evlilik’ yapmasının ikinci nedeni ise Rusya’da kendi mesleki bilgilerini uygulamakta zorluk çekmeleri ya da Rusya’da çalışmak istememeleridir (Koludarova, 2015: 55-56).
Uluslararası kadın evlilik göçünün artmasının önemli faktörlerinden biri bazı
ülkelerdeki demografik krizdir. Batı Avrupa ve Rusya’daki demografik kriz
buna örnek olarak verilebilir. Günümüzde Batı Avrupa’daki yerli nüfusun
yaşlanmasına ve azalmasına doğum oranındaki düşüş ve ortalama ömür
beklentisindeki artış neden olmuştur. Bu nedenle Rus kadınları bu bölgedeki
erkeklerin daha çok ilgisini çekmektedirler. Kadın evlilik göçünün ikinci
önemli nedeni ise Rusya’daki demografik sorunlardır: erkekler arasındaki
ölüm oranının yüksekliği, kadın oranına göre erkek oranının düşük olmasıdır (Anaşkina ve Pogodina, 2009).
Sosyo-demografik ve kültürel faktörlerin kadın göçünü özendirmesi ile ilgili
olarak Güney Kore’de yapılan yabancı evlilikler örnek olarak verilebilir. Tangalycheva ve Tsoy (2011)’a göre Güney Kore’de erkek çocuklara atfedilen
değer, yabancı evlilikleri de teşvik etmektedir. Bu değer, ailenin devamını
sürdürmek, ebeveynlerin yaşlılıklarında onların bakımını üstlenmek, Güney
Kore’de ailelerin erkek çocukları tercih etmelerine yol açmaktadır. Gebeliğin
erken döneminde çocuğun cinsiyetini belirlemenin ucuz ve güvenilir yöntemlerinin ortaya çıkması, Koreli kadınların kız çocuklarını aldırabilmesine
imkan tanımıştır. Dolayısıyla bu durum 1980-90 yıllarda cinsiyet dengesizliğine neden olmuştur. Bunun sonucunda da oranı düşük olan evlilik çağındaki Güney Koreli kadınların erkeklere yönelik talebi yükselmiştir,
dolayısıyla bu kadınlar genellikle eğitimli ve finansal yönden bağımsız
erkekleri tercih etmektedirler. Kadınların bu taleplerini karşılayamayan
erkekler ise Kuzeydoğu Asya (Çin, Tayvan, Japonya ve Moğolistan), Orta
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Asya, Güneydoğu Asya, Rusya ve ABD ülkelerindeki yabancı kadınlarla
evlilik yapmaktadırlar (Tangalycheva ve Tsoy, 2011: 303).
Güney Kore’nin demografik durumundan dolayı erkekler tarafından yabancı
kadınlara yönelik oluşan talep ve Güney Kore - Orta Asya ülkeleri arasındaki
kurulan siyasi ve kültürel ilişkiler Orta Asya’dan Güney Kore’ye Kore
kökenli kadınların evlilik göçünü arttırmıştır. Kazakistanlı etnik Koreli
kadınların Koreli erkeklerle evlenme nedeni, bu kadınların Kore geleneklerine sahip erkeklerle evlilik yapma istekleridir. Ancak Güney Koreli erkeklerin
Kazakistanlı etnik Koreli kadınlarla evlenme nedeni ise Güney Kore’de
uygulanan doğuma ilişkin politikalar ile ilişkili gözükmektedir (Yem, 2013:
65-68).
Alan yazına yansımış örneklerde görüldüğü gibi uluslararası kadın göçü
talep-teklif ilişkili olarak iki taraflı gelişmektedir. Birincisi, iş bulmak, eğitim
almak, daha kaliteli yaşamak, yabancı erkekle evlilik yapmak vb. gibi nedenlerden dolayı yurtdışına göç etmeyi tercih eden kadınlar tarafından
yapılan teklif, ikincisi bazı ülkelerdeki demografik kriz veya bireysel tercihler
(sadık, çekici, maddi anlamda kocasına bağımlı, geleneksel kadınları tercih
etmek) dolayısıyla yabancı kadınlarla evlenmek isteyen erkekler tarafından
oluşturulan taleptir.
Bu çalışmalardan hareketle uluslararası kadın evlilik göçünü iki yönlü
göstermek mümkündür: birincisi, emek göçü ve eğitim, turizm sonrasındaki
ortaya çıkan evlilik göçü, ikincisi evlenmek amaçlı yapılan evlilik göçüdür.
Araştırmanın Tasarımı
Araştırmanın Metodu
Bu çalışmada yabancı evlilik yapan kadının evlilikten beklentileri ve yaşadığı
deneyimleri onun bakış açısından irdelenmektedir. Bu amaçla, çalışmanın
veri toplama tekniği olarak nitel araştırmanın bir türü, anlatı (narrative)
görüşme metodunun kullanılması uygun görülmüştür.
Anlatı görüşme, görüşmeci tarafından yönlendirilen ve metni nitel analize
tabi olan serbest anlatı, yaşam öyküsüdür (Yadov, 1998: 231). Anlatı
görüşmesi bütünlüğü ve tamamlanmışlığı ile diğer görüşmelerden farklılık
göstermektedir. Yani, katılımcı öyküsünü sonuna kadar anlatır, önemli
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parçaları bir birine bağlar, yaşamındaki önemli tecrübeleri üzerinde daha
çok durur ve detaylarını açıklar (Zhuravlev, 1993-94: 36-38).
Görüşmeci anlatı görüşmesinde konuşmaya karışmaz, ancak katılımcıyı jest
ve yüz ifadeleri ile destekleyerek çalışma için önemli olan parçaları hatırlatmaya çalışabilir. Bunun dışında sosyolog katılımcıya olay çerçevesinde hissettikleri ve yaşadıkları hakkında kendi düşüncelerini ifade etmeyi müsaade
ederek, görüşme düzenleyicisi, görüşmeci, konu yönlendiricisi ve anlatı
dürtüsü rolünde kalmalıdır (Maslova, 2000). Bu bağlamda görüşme katılımcıya sorulan ‘Geçmişinizi ve bugününüzü, evliliğinizi anlatır mısınız?’
sorusundan başlamıştır.
Araştırmanın Örneklemi
Araştırma topluluğuna ulaşılabilmek için kartopu yöntemine başvurulmuştur. Kartopu örnekleminin mantığında zincirleme ulaşım prensibi hakimdir.
Araştırmacı önce, hedef evrenden bir öğe veya az sayıda öğeler belirler. Bunlar genelde araştırmacının ilk aşamada ulaşılabileceği öğelerdir. Araştırmacı
belirlenen bu öğeler ile çalışmasını gerçekleştirirken, öğelere bildikleri ve
çalışmaya katılmaya istekli olabilecek diğer öğelerin isimlerini ve adreslerini
sorar. Böylece, bu yöntemde, ilk öğeleri bulduktan sonra kartopu misali,
öğelerin yardımı ile öğe sayısının arttırılması amaçlanır (Güler vb., 2015: 95).
Bu çalışmada Türk erkekleri ile evlenip, Ankara’da yaşayan Orta Asyalı
kadınlara facebook sayfasındaki ‘Türkiye’deki Kırgızlar’, ‘Türkiye’deki
Kazakistanlılar’, ‘Sınırsız Antalya. Yabancı ile evlilik’ gibi grupları ve
Ankara’da eğitim gören yabancı öğrencilerin sosyal ağı desteği ile
ulaşılmıştır.
Kartopu yöntemi ile Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan’dan gelen toplam
6 kadın katılımcılarla görüşme yapılmıştır.
Bulgular
Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri
Araştırmaya Kazakistan (3 kişi), Kırgızistan (1 kişi) ve Özbekistan’dan (2 kişi)
vatandaşı altı kadın katılımcı dahil olmuştur. Daha önce de belirtildiği gibi
Ankara’da yaşayan Orta Asya ülkelerinden kadınlara ulaşmak için kartopu
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yöntemi kullanılmıştır. Bu yönteme başvurmanın nedeni de Ankara’da
yaşayan Türkiyeli erkeklerle evli Orta Asyalı kadınların bir biri ile iletişimde
olduğu ve onların arasındaki sosyal ağlar yardımı ile katılımcılara ulaşım
kolaylaşacağı düşünülmüştür. Bu yöntem üzerinde Kazakistanlı kadınlara
ulaşmak kolaylık göstermiştir, ancak diğer ülkeden kadınların arasında
iletişimin olmadığı, olsa da zayıf olduğu fark edilmiştir. Dolayısıyla, Kırgızistan ve Özbekistan’dan kadınlara kar topu yöntemi ile ulaşmak zor olmuştur.
Bunun dışında Ankara’daki eğitim gören öğrenciler ve çalışan kişilerin
sayesinde ulaşılan aday katılımcıların birçoğu eşinin izin vermemesini, müsait olmadığını, çocuklarının rahatsız olduğunu sebep ederek görüşmeyi reddettiğini vurgulamak önemlidir. Bu sebeplerden hareketle araştırmaya
sadece altı kişinin dahil edilmesini açıklamak mümkündür.
Katılımcı kadınların anlatı görüşmesini kabul etmesindeki önemli şartlarından biri, isimlerinin ve başka da özel bilgilerinin gizli kalması olmuştur. Bu
nedenle katılımcı kadınların güveni için gizlilik politikasını koruyarak, bulguların değerlendirmesinde katılımcıların isimleri kodlanmıştır. Kodlama
katılımcı kadınların yaşadığı ülkelerinin ilk harfleri ve katılımcılara verilen
sayıların birikiminden oluşmuştur. Buna göre Kazakistanlı katılıcılar KzK1,
KzK2, KzK3, Özbekistanlı katılımcılar ÖzK1, ÖzK2, Kırgızistanlı katılımcı
ise KrK1 olarak kodlanmıştır.
Katılımcıların tamamı Ankara’da yaşamakta olup, Ankara’daki yaşam
süreleri farklılık göstermektedir. Buna göre, kadınlar arasında 16 senedir
Ankara’da yaşayan kadar iki sene yaşayan da bulunmaktadır. Evlilik süresi
ise en çok 14 sene, en az bir buçuk senedir. Kadınların yaş ortalamaları 36,
eğitim düzeyleri yüksektir. Buna göre, katılımcılardan ikisi doktora, dördü
lisans düzeyinde eğitim almışlardır. Kadınların hepsi eğitimli olmasına rağmen sadece bir kadın mesleği boyunca, üçünün başka alanlarda çalışmakta
olduğu, iki katılımcının ise ev işleri ile meşgul olduğu ortaya konuldu.
Bunun dışında kadınların beşinin bu evlilik birinci evliliği, birisinin de ikinci
evliliği olduğu belirlendi. Bu kadınlarla evli Türk erkeklerinin de beşinin birinci evliliği, birisinin de ikinci evliliği olduğu söylenebilir. Kadınların
arasında üç katılımcı (Kazakistan) eşi ile kendi ülkesinde, diğer üç katılımcı
ise Türkiye’de tanışmıştır. Kadınların üçü eşleri ile ortak arkadaşları
sayesinde, üçü de iş yerinde tanıştıklarını belirtmiştir. Katılımcılarla ilgili

569

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -2- Din-Tarih-Sosyoloji

tüm sosyo-demografik bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Kadınların Yabancı Evlilik Yapma Nedenleri
Türkiyeli vatandaş erkekle evlenen Orta Asyalı kadınların yabancı evlilik
yapma nedenleri üzerinde durmadan önce onların Türkiye’ye ne zaman
taşındıkları (evlilik öncesi/sonrası), Türkiye’de yaşamak ve Türkiyeli bir
vatandaşla evlenmek konusunda evlenmeden önce ne düşündükleri gibi
konulara önem verilmiştir. Çünkü bu bilgilerin ışığında katılımcıların evlilik
nedenlerini daha derinden anlaşılması mümkün olacağı düşünülmüştür.
Katılımcılardan üçü yaşadıkları ülkede (Kazakistan’da), Türkiye vatandaşı
erkeklerle tanışıp, evlenmişler, evliliklerinin ilk senesinden sonra da
Türkiye’ye yerleşmişlerdir.
Kazakistanlı üç kadının evlenme ve Ankara’ya taşınma eylemi bir birine benzerlik içerir. Zira üçü de iş yerinde eşleri ile tanışmış ve birkaç aydan sonra
evlenmeye karar vermişlerdir. Kadınların Ankara’ya taşınma durumları da
bir birine benzemektedir. KzK2 ve KzK3 evliliğinden altı ay, KzK1 ise 1 yıl-
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dan sonra eşlerinin iş yeri ile ilgili nedenlerden dolayı Ankara’ya taşınmak
kararını almışlardır. Katılımcılardan ikisi (KzK1 ve KzK3) eşi ile beraber çalışmakta olup, birisi (KzK2) de ev işleri ile meşguldü.
Özbekistanlı iki katılımcının ve Kırgızistanlı katılımcının evlilik süreçleri
Kazakistanlı kadınlardan farklıdır. Kazakistanlı katılımcıların durumunda
evliliğin gerçekleştiği ardından göç edildiği görülmektedir. Özbekistanlı
katılımcılardan birisi (ÖzK2) önce Özbekistan’dan Rusya’ya okumak amaçlı
göç etmiştir. Ardından da Türkiye’de yaşayan akrabasının aracığıyla
Türkiyeli erkekle tanışmıştır.
Ben Rusya’da okuyordum. 2009 yılında bizi arkadaşlarımız tanıştırdı. Biz
eşimle önce Skype üzerinde konuşuyorduk. Sonra o benim babamla, ben onun
ailesi ile tanıştım. Sonra onlar beni Türkiye’ye davet ettiler. Ben onların
evinde kaldım. Ankara’yı gezdik. Sonra ben Moskova’ya geri döndüm. Okul
ve çalışmamı devam ettim. Yıl başına tekrar eşimin ailesi davet etti. O zaman
bana evlilik teklif etti. Ben de kabul ettim. Moskova’ya geri dönüp işlerimi
hallettim ve 2011 yılının Haziran ayında evlendik. Sonra ben Ankara’ya
tamamen taşındım (ÖzK2, 35yaş, Ankara).
Bu Özbekistanlı ÖzK2 katılımcının durumundan Ankara’ya evlilik
amaçlı göçün yapıldığını görmek mümkündür. Özbekistanlı diğer
katılımcı (ÖzK1) ve Kırgızistan’dan katılımcının (KrK1) ise önce farklı
faktörlerden dolayı Türkiye’ye göç ettikleri, sonrasında evlendikleri
anlaşılır. Örneğin, görüşme esnasında Özbekistanlı kadının Türkiye’ye
kendi ülkesindeki sosyo-politik durumdan dolayı göç ettiği belli olmuştur:
....1993 senesinde Özbekistan’da Üniversitede Özbek ve Türk edebiyatı üzerine okudum. Sonra devam etmek istedim, ama bitirdiğimiz seneler, 1998
senesi Özbekistan ve Türkiye arası çok kötüydü. Yani siyasi nedenlerden
dolayı. Ama ben Türk firmalarında çalışmaya devam ediyordum. Benim ilk
işim garsonluktu. Dilimi iyi geliştirmek için. O zaman hayalimdi tabi,
Türkiye’ye gelip üniversitede okumak. ....aslında o zaman benin Amerika’ya
gitme şansım vardı. Ama benim İngilizcem yeterli değildi, çünkü ben okuldayken Almanca okudum. Türkçe iyi biliyorum diye, bir de Türkçe hayalimiz
vardı. Yüksek lisans için geldim. 2003 senesinde önüme iki hedef koydum, ya
da Türkiye’ye gidip yüksek lisans yapacağım, ya da Özbekistan’da ikinci
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üniversiteye gireceğim. Ben o zaman hukuk ana dalına başvuru yaptım. Ama
belli bir nedenlerden dolayı kazanamadım. Bir de ben Türk firmasında çalışıyordum o zamanlarda. Durum kötüleşti. İş adamları hapse girdi, mallarına el
konuldu, sınır dışı edildiler. İster istemez bize de yansıdı yani. Sağlıklı bir
ortam yoktu benim çalışabileceğim. Üniversiteye gireyim desem maaşları
belli. Ben orda kirada kalıyordum. İster istemez zorluluklar. Ve hayat şartları
beni Türkiye’ye itti. Öyle söyleyeyim. Ama bir taraftan da hiç bir şeyimden
vazgeçmedim, eğitimimden vazgeçmedim. Çünkü hayalimdi (ÖzK1, 43 yaş,
Ankara).
Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere, Özbekistanlı katılımcı Özbekistan ve
Türkiye arasındaki yer alan olumsuz sosyo-politik ilişkilerden dolayı mesleği
boyunca çalışabilecek bir ortam bulamadığı için önce iş bulmak, sonrasında
okumak amaçlı Türkiye’ye (İstanbul) göç etmiştir.
Kırgızistanlı katılımcı da iş bulmak amacıyla Türkiye’ye (Ankara) göç etmiştir. Sonrasında da Türkiyeli vatandaşla evlilik yapmıştır.
33 yaşımda eşimi boşandım. Çocuğum vardı elimde. Kırgızistan’da durumu
biliyorsunuz. Eşimle evliyken ev kiralıyorduk. Eşimle boşandıktan sonra
küçük çocuğum ile tek başıma kaldım. Kira parası, aidat parası, yemek var.
Yani eşimle yaşıyorken onları zor karşılıyorduk, boşanınca hiç te yetmiyordu
param. Başka iş bakmam lazımdı. Ama bizim ülkede iş bulmak zordur. Her
yerde işsizlik. İş olsa bile maaşı az. Düşünüyordum. Ne yapabilirim?
Mesleğim olmayınca da doğru düzgün iş bulunmaz. Kardeşim Türkiye’ye
gitti çalışmaya. Sonra beni de çağırdı yanına. Çocuğumu da bırakmaya korkuyordum. Ama çocukla zor olacağını düşündüm. Ama geldim yani. Sonra
önce çocuk bakıcısı olarak çalışmaya başladım. Kardeşim eşi ile yatılı çalışıyorlar. Tek başıma ev kiralamak zor ve çocuğuma para gönderiyorum her ay.
Yani bunları düşününce dedim ki başka daha da parası iyi bir iş bulacağım.
Şimdi temizlik şirketinde çalışıyorum. Her temizlik için 150 – 175 TL alıyorum. Çok iyi....(KrK1, 37 yaş, Ankara).
Katılımcıların açıklamalarından hareketle, onların birçoğunun evlenmeden
önce Türkiye’de yaşamak ve Türkiyeli bir vatandaşla evlenmek gibi bir
planının, düşüncesinin olmadığını vurgulamak mümkündür. Bu bağlamda
katılımcılar eşleri ile tanıştıkları günlerini anlatırken, ‘Yabancı birisi ile
evleneceğim aklımdan bile geçmiyordu. Hiç düşünmüyordum hayatımın
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böyle olacağını’ (KzK3, 33), ‘Türk erkeği ile evlenirsem şöyle yaşayacağım
gibi planım yoktu’ (KzK2, 33), ‘....Çünkü bende mutlaka bir Türk ile
evleneceğim gibi bir düşüncem yoktu’ (KzK1, 34), ‘...ilk eşimden boşandıktan
sonra asla evlenmeyeceğim diyordum. Türkiyeli birisi ile evleneceğim,
Türkiye’de yaşayacağım gibi bir düşüncem tamamen yoktu’ (KrK1, 37) gibi
ifadeleri kullandığı fark edilmiştir. Görüşme esnasında sadece bir katılımcı
(ÖzK1, 43) Türkiye’de evlenmesi ile ilgili düşüncelerini anlatırken ‘Özbekistan’daki ailelerdeki kurallar biraz farklıdır. Katı mı desem? Ben çok şeyler
yapmak istedim. Okumak istiyordum. Dolayısıyla kaçtım diyebilirim. Ben
biraz dik başlıydım diyebilirim...ben oradan artık umudumu kesmiştim’
olarak anlatmıştır. Türkiye’de yaşamak konusuna gelince katılımcıların fikirlerinin ikiye ayırıldığını görmek mümkündür. Özbekistanlı iki katılımcı ve
Kazakistanlı KzK2 evlenmeden önce de Türkiye’de yaşama konusunda istekli olduklarını vurgulamışlardır. Aksine Kazakistanlı KzK1 ve KzK3,
Kırgızistanlı KrK1 daha önce hiç bir zaman Türkiye’de yaşamayı düşünmediklerini, ayrıca bu konuyla karşılaştığında kendi ülkesi ile bağı koparmak istemediklerini anlatmışlardır. Örneğin, KzK1 bu durumu hatırlıyorken
şu ifadeleri vermiştir:
...Ama sonra eşimin işi bitti. O zaman eşim Türkiye’ye taşınalım dedi. İşte
o zaman düşündüm ben neden ben kendi ülkemden gitmem lazım diye.
Biraz neşelendim. O zaman anladım her şeyin tanıştığımız günlerdeki gibi
olmayabileceğini. Ama tamam dedim. Eğer sen ben için kalamıyorsan ben
sen için gelirim dedim. O zaman ben çocuğumu doğmuştum. Eşim bize davetiye gönderdi. Biz de geldik. Ondan bu güne kadar Türkiye’de yaşıyoruz
(KzK1, 34 yaş).
Katılımcı KrK1 kendi ülkesindeki iş yerinden aldığı maaşının yetersiz olmasından dolayı yurtdışında çalışmayı tercih ettiğini anlatmıştır. Bu katılımcının durumunda da Türkiye’ye göç istenilen bir hedef olarak
açıklanmamaktadır, çünkü katılımcı ülkesinde kalan çocuğunu ve annesini
merak ettiğini konuşma esnasında birkaç kere tekrarladığı fark edilmiştir.
Katılımcıların Türkiyeli vatandaşla evlilik yapmasındaki önemli nedenleri
üzerinde durulduğunda kadınların birçoğunun Türkiye vatandaşı erkekle
tanıştığında onların kişisel özelliklerine önem verdiği fark edilmiştir. Kadınlar eşi ile tanışmış günlerinden evliliği dönemine kadar anlatırken eşlerinin
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güvenilir, yardımsever, destekçi, insaniyet, samimiyet, dürüstlük gibi kişisel
özelliklerine vurgu yapmışlardır. Bununla ilgili olarak bir katılımcının ifadesi
şu şekildedir: ‘19 yaşımda evlilik yaptım, kendim babasız büyüdüm, çocuklarımın bir güvenebilecek birisinin yanında büyümesini istedim. Çocuklarımın babasız büyümesine izin veremezdim. Eşim bana bunu hissettirdi’
(KzK1, 34). Türk erkeklerinden iyi babaya ait karakteri diğer bir katılımcı
KzK2 (33) da vurgulamıştır: ‘Bir de Türklerdeki sevdiğim tarafı onlar çocuklarını bırakmıyorlar. Onların iyi tarafı çocuklarını bırakmıyorlar, kadını
bırakabilirler, çocuğu asla...yanımda bir insan var hep destek veren, yardım
eden. Kötü, iyi günlerde yanımda olan’ demişken, KzK3 (33) eşi ile ilişkisinin
nasıl başladığı şöyle açıklamıştır: ‘Bazıları maddiyata bakıyor, bazıları. Yani
çok çok çeşit. Benim durumumda insaniyet, samimi, dürüstlük bir ilişki beni
çok etkiledi. ...Bizde yani daha çok insani dürüstlük. Özbekistanlı katılımcı
ÖzK2 (35 yaş) eşinin dürüst, özgür, yani anne babasından özgür kararlar alabilmesini evlilik kararını almasındaki önemli hususlardan biri olarak dile
getirmiştir. Bunun dışında katılımcı ÖzK2 eşinden sorumluluğu gördüğünü,
böyle bir evlilik konusunda ciddi sorumluluğu gösteren erkekleri karşılaştırmadığından bahsetmiştir: ‘Ben çok insanları gördüm. Bazıları şöyle evi var,
işi var diye değerlendiriyor kadınları. Bana öyle bir erkek gerek yoktu. Erkek
erkek olmalı. Eşim çıktı karşıma. Deneyelim dedik. Şükür’.
Katılımcıların bir kısmı evlenme nedenlerinde aşk duygusunun önemli rol
oynadığını vurgulamışlardır. Eşi ile tanıştığı dönemlerde ilişkilerini anlatırken katılımcıların birçoğunun (KzK1, KzK3) yüzünde mutluluğun
ifadesi görmek mümkün olmuştur. Ayrıca ÖzK1 (43 yaş) eşi ile arasındaki
evlenmeden önceki ilişkisini hatırlıyorken mutluluktan ağladığını dile getirmek mümkündür. Özbekistan’ı ÖzK1 (43 yaş) eşinin sevgisini şu şekilde
anlatmıştır: ‘Eşim beni çok sevdi. Öyle beni kimse sevmedi. Hiç bir zaman.
İkinci kere buluştuğumuzda bana evlilik teklif etmişti. Anne babasına da
benimle tanıştıktan sonra hemen ben hakkında bahsetmiş. Evlenmek istiyorum demiş. Ben biliyordum okuyan, yüksek lisans yapan, çalışan kadınla
herkes evlenmek ister. Ama ben daha fazlasını istiyordum demek ki. Böyle
dağ başında olsa da kuru ekmek yesek te yanımda sevdiğim birisi olsun. Çok
şükür, mutluyum. Ben eşimin beni sevmesini sevdim’. Bunun dışında eşi ile
evlenmeden önceki duygusunu KzK3 (33 yaş) şöyle açıklamıştır: ‘...Daha
önce de söylediğim gibi aşk gibi olmadı, yani zaman içerisinde insanlar bir
birine güvenmeyi, tanımayı başladıkça böyle sempati görmeyi başlıyorlar.

574

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -2- Din-Tarih-Sosyoloji

Böyle oldu. Zaman için sevgi doğdu diyebilirim. O sevgi de insan
davranışından, yapısından, dürüstlükten doğdu, benim eşim beni böyle
tanıdı, ben de onu öyle gördüm’.
Katılımcıların arasında aşk duygusu ve kişisel özellikleri dışında Türkiyeli
vatandaşla evlilikten bazı beklentilerinin olduğunu dile getirenler de olmuştur. Örneğin, KzK2 (33 yaş) Türkiyeli bir erkekten beklentilerini şu şekilde
açıklamıştır: ‘Normal bir evlilik olsun istedim, bir evimiz olsun, çocuğumuz
olsun. Bunun dışında yurtdışında yaşamak gibi bir hayalim vardı. Çünkü
ben daha önce yurtdışında yaşadım. O tarafı daha çok beğeniyorum. Belki
de o yüzden’. KrK1 (37 yaş) ise ‘...maddi durum önemlidir. Ben yalnız
değilim, çocuğum var. Yanımda destek olan birisi olsun istedim’ olarak açıklamıştır beklentilerini. Bunun dışında diğer katılımcıların anlatılarından da
onların evlilikten ne tür beklentileri olduğuna bakılmaya çalışılmıştır. Diğer
tüm katılımcıların anlatılarından fark edildiği gibi onların yorumlarında en
çok ‘mutlu olmak istedim, eşimden hiç bir beklentim yoktu, aşktım’ ifadesi
kullanılmıştır. Bu bahsedilenlerin dışında katılımcıların yabancı evliliklerinde önemli rol oynayan bazı sosyokültürel faktörlere de değindiğini vurgulamak mümkündür. Örneğin, ÖzK1 (43 yaş) daha önce de vurgulandığı
üzere Özbekistan’da evlilik yapmamasında geline yüklenen sosyokültürel
sorumlulukları kabul edemediği Türkiyeli bir erkekle evlilik yapmasında
etkili olduğunu dile getirmişti. Üstelik Kazakistanlı katılımcı KzK2 (33 yaş)
te buna benzer ifadede bulunmuştur: ‘Ben bizim Kazak erkeklerinin düşünce
tarzına alışamadım. Farklılar. Onların kadına yönelik tutumu. Bilmiyorum,
hayatımda şöyle ‘bitti sen benimsin, hadi evlenelim’ gibi bana sahip çıkan
Kazak erkek olmamış. Ciddi bir adım yapan’ olarak’. Bu iki katılımcının
ifadelerden büyüdüğü toplumlarındaki kültür ve kendi düşüncesi arasındaki
bir anlaşmazlıkların onların Türkiye’de evlilik yapmasında rol oynadığını
tahmin etmek mümkündür. Diğer Özbekistanlı katılımcı ÖzK2 (35) ise eşinin
Müslüman olmasının evlilik kararında önemli rol oynadığını vurgulamıştır.
Bunun dışında evlilik yapmasının nedenini kadere bağlayan katılımcı da bulunmuştur. Örneğin, KzK1 (34 yaş) ‘....kader diyebilirim. Ben örneğin
küçükken oynuyorken ya da okulda sahnede şarkı söylüyorken Türk
şarkılarını söylüyordum. Dans ediyordum Türk şarkılarına. Ama bu bir
Türk’le evlenmek amaçlı, bilerek yapılan bir şey değildi. İçimden gelen
şeylerdi. Şimdi arkadaşlarım diyor ki şaka olarak ‘sen o zamanlarda
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bilmişsin bir Türk’le evleneceğini’. Ama bende mutlaka bir Türk’le evlenmeliyim gibi bir düşünce olmamıştı’.
Sonuç
Türkiyeli erkeklerle evlenerek Ankara’da yaşamaya başlamış 6 Orta Asya
ülkelerinden kadınlarla yapılmış anlatı görüşmesi sonucunda; onların Türk
erkekle evlilik yapma nedenleri, beklentileri değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Bunun yanı sıra araştırmada katılımcıların bulguları dışında onların anlatı
görüşmesi esnasında yüz ifadelerine, duygularına ve davranışlarına da
dikkat edilmiştir. Araştırmacı tarafından şüpheli görünen ifadeler katılımcılara görüşme sonunda tekrar farklı sorularla sorulmuştur. Öylece test sorular sorarak gerçek ve güvenilir bilgilere ulaşılmaya çalışılmıştır.
Araştırma sonucunda Orta Asya ülkelerinden birçok kadınların Türkiyeli
vatandaş erkekle evlilikten büyük bir beklentilerinin olmadığı belli olmuştur.
Bu da katılımcıların evlenme nedenlerine bağlı olarak açıklanabilmektedir.
Kadınlar Türk erkekle evlenme nedenlerini anlatırken ilk önce Türk erkeklerin kişisel özelliklerine değinmişlerdir. Bazı Özbekistanlı ve Kazakistanlı
kadınlar kendi yaşadığı ülkesindeki kültürünü ve geleneklerini kabul
edemediklerinden Türkiyeli erkekle evlenmeye karar aldığını anlatmışken,
bazıları da kendi ülkesindeki erkekler tarafından ciddi ve sorumlu ilişkiyi
göremediğinden olarak açıklamışlardır. Bu nedenlerden hareketle katılımcılar görüşmelerde evlilik kararını almadan önce Türk erkeklerinin
güvenlilik, dürüstlük, samimiyet, insaniyet, yardımsever, sorumlu, iyi baba
olma kabiliyeti gibi kişisel özelliklerine ve Türk ailesindeki geline yönelik
tutumlarına dikkat ettiklerini anlatmışlardır. Katılımcılar görüşmelerde ne
kadar ‘beklentim yoktu, sadece kişiliğini sevdim, güvemdim’ olarak anlatsalar da onların evlilik kararında önemli rol oynayan bu bahsedilen nedenleri
aslında onların beklentilerini göstermektedir. Yani, kadınlar evleneceği
erkekten gördüğü bu kişisel özelliklerinin onlarda evlilikte mutlu edeceği
beklentisini yarattığı varsayılabilir.
Katılımcıların Türkiyeli erkeğin kişisel özelliklerine dikkat etmesi ileride onlarda aşk ve sevgi duygusunu yaratmıştır. Bu duygu da onların yabancı evliliğinde önemli rol oynadığı yorumlarından belli olmuştur.
Sonuç olarak katılımcıların görüşmelerinin analizi esnasında sadece bir
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kadının KrK1 (37 yaş) maddi destek konusundaki beklentisinin karşılanmadığından dolayı biraz üzgün olduğu fark edilmiştir. Bunun dışında evliliğinde tüm kadınların aldığı evlenme kararında pişman olmadıklarını
onların her ifadesinden sonra kullandığı ‘Çok şükür mutluyum’, ‘İyi ki doğru
karar vermişim’, ‘Pişman değilim’, ‘Başka türlü düşünemem evliliğimi’ gibi
yorumlarından anlamak mümkündür.
BM Ekonomik ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın (2017: 1) verilerine göre, uluslararası
göç oranı gittikçe artmaktadır. Örneğin, 2015 yılında uluslararası göçmen ve
mültecilerin oranı 2000'den bu yana 71 milyona ya da %41’e artarak 244 milyona
ulaşmıştır. Uluslararası göçmenler, küresel nüfusun bir parçası olarak 2000'de
%2,8'den 2015'te %3,3'e yükselmiştir. Yine BM Ekonomik ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın (2017) verilerine göre uluslararası göç son yıllarda sadece niceliksel değil
niteliksel olarak değişmiştir. Günümüzde göç sürecinde kadınlar daha aktif bir
rol oynamakta olup, uluslararası göç verilerini önemli ölçüde katkı sağlamaktadırlar. Kadınların sosyal yaşamda daha çok aktif, eğitimli, hareketli olmaya
başladığı 21. yüzyılda uluslararası göç süresinde sayılarının da artacağını tahmin etmek mümkündür. Dolayısıyla, kadının yurtdışına göç etmesinin bir nedeni olan ‘yabancı evliliğin’ sayısının da giderek artma olasılığı vardır. Bu
durumda, her iki taraf yani, göç alıcı ve verici ülkeler için de uluslararası evlilik
göçünün olumlu ve olumsuz sonuçları, göç eden kadının sosyal portresi, onun
evlilikten beklentilerinin gerçekleşme durumu, karşılaştığı sorunlar ve deneyimleri kuramsal ve ampirik olarak yapılacak çalışmalarda daha da kapsamlı bir
şekilde ele alınmalıdır.
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İran Safevi Çiniciliğinde Figüratif Süsleme
Marzie Parvaresh Rizi
Özet: Safevi Dönemi, İran’ın modern tarihinin başlangıcını oluşturur. Bu dönemin en parlak yılları
Şah Abbas zamanında yaşanmış ve Şiilik anlayışı altında tek ve birleşik bir İran’ın oluşması bu
dönemde gerçekleşmiştir. Zamanla kendilerine özgü sanat eserlerinin ortaya çıkmasını sağlayan
Safevîler, 18. yüzyılda karışık bir dönem atlatarak 19. Yüzyılda gerçek bir İran (Fars) milletinin
doğmasını sağlamıştır. Safevi Dönemi çini sanatı İran sanatı tarihinde yeni bir çağın başlangıcı
olarak düşünülmektedir. Dönemin en güzel ve en kaliteli çinileri 1587-1629 yılları arasında
hüküm süren Şah Abbas zamanında üretilmiştir. İran’da Safevîler döneminde uygulanan sanat
eserlerinden birisi figüratif desenlerdir. Bu eserlerde insan, hayvan ve fantastik yaratıklar gibi
figür tasvirleri içeren, farklı sanat dallarından bazen Çin sanatı etkileri ile oluşmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Safevi Sanatı, Çini Sanatı, Süsleme, Figüratif Motifler

Giriş
İran'a bugünkü çehresini veren Türk göçleri, daha çok, Türklerin İslamiyet’i
kabul etmelerinden sonra vuku bulmuştur. Türkler, Abbasi zamanında
yeniden kitleler halinde İran'a girmiş, bir kısmı da daha ilerleyerek Irak'a
kadar gidip yerleşmişlerdir. Bu Türkler, kurulan ilk İslâm devletlerinde
büyük roller oynamış veya Gazneliler devleti gibi İslam devletlerinin bizzat
kurucusu olmuşlardır.
1220'li yıllardaki Moğol akınlarından sonra, 1258de de Cengiz Han'ın torunu
Hülagu, Bağdat’a girerek, bu topraklar üzerinde İlhanlı devletini kurar.
"1295'te Gazan Han'ın İslamiyet’i resmi din kabul etmesinden sonra tahrip
edilen yerler yeniden imara başlanır. Veziri olan tarihçi Reşidüddin'in de bu
faaliyetlerde önemli payı vardır." XI. yüzyılda, Moğol istilasına kadar İran'da
Selçuklu İmparatorluğu hüküm sürmüştür. 1040'ta Büyük Selçuklular, İran’ı
açarak Türkistan'dan Anadolu'ya yol bulurlar. Selçuklular, İlhanlılar ve
Timurlular çağında İran düğüm değildir artık . Bu kuvvetli Türk hanedanları, Türkistan’dan Anadolu'ya İran üzerinden rahatça köprü kurabilmektedir. Böylelikle ipek Yolu üzerinde ekonomik olarak da söz sahibi olurlar.
Fakat bu durum beş asır kadar devam eder. Karakoyunlu ve Akkoyunların
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Reşîdüddîn Fazlullah-ı Hemedânî (1247 ila 1250, Hemedan - 1318, Tebriz), Pers Yahudi’si kökenli Müslüman hekim[2], yazar, tarihçi ve İlhanlıların
bir veziridir.
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Doğu Anadolu, Azerbaycan ve İran’da kuvvetli bir siyasî teşekkül oluşturma
gayretleri, Safeviler’le başarıya ulaşır. Doğu ve Batı arasında ticarî ve kültürel
etkileşmeyi sağlayan ticaret yolu da İran ülkesinden geçmekte idi. Ticaret
yollarının tarih içerisindeki en önemlisi ipek Yolu'dur.
Safevi Devleti, 1502'de Şah İsmail tarafından kurulmuştur. Şah İsmail'den
sonra sırasıyla tahta Şah I. Tahmasp, Şah II. İsmail, Şah Muhammed Hudabende, Şah I. Abbas, Şah I. Safi, Şah II. Abbas, Şah I Süleyman (II. Safi), Şah
I. Hüseyin, Şah II. Tahmasp ve Şah III. Abbas Şahlardan ancak bir kaçı sanata
gereken önemi vermiştir. Safevi dönemi, İran - İslam sanatının en güzel, zirve
dönemidir. "Rönesans Avrupası'nın hükümdarları gibi, onlar da çoğu kez
kendileri sanatçıydılar. Şah İsmail şairdi, Şah Tahmasp ressamdı; fakat en
önemlisi, son derece incelmiş zevkleriyle, yetenekli insanların eserlerini
destekleyerek güzel sanatların büyük koruyucuları olmaları, sanatkârlarla
yakın ilişkiler kurmalarıydı. Şah Abbas, en değerli hattatı Ali Rıza çalışırken,
kandilini tutardı (Robinson, 1986).
“Safevîlerin hanedanın yarattığı düzenli ve sağlam devlet yapısı, yaklaşık
250 yıl devam eden siyasal parçalanmışlığa ve yabancı Moğol, Timurlu ve
Türkmen yönetimlerine son verdi. Safevi hanedanı ayrıca toplumu gittikçe
artan bir bağdaşık yapıya kavuşturarak, bir tür İran ulusal devleti yarattı.
Şiiliğin İmamiyye kolunu benimsemesi, İran'ın bugüne kadar süren kendine
özgü dinsel gelişiminin temellerini attı”(Hattstein, 2007, S. 496). Safevîlerin
ortaya çıkışının geçmişi, Moğol istilalarının 13. yüzyıl ortalarında merkezi
dinsel otoriteyi yıkmasına kadar iner. Bu durum tasavvufi, bölgesel "popüler
İslam"ın güçlenmesine ve çeşitli tarikatların gelişmesine hız kazandırdı. Şeyh
Safi (1252-1334) Doğu Azerbaycan'ın Erdebil kentinde 1300 dolaylarında
kendi tarikatını kurdu. Safeviye olarak bilinen bu tarikat hızla halk desteğini
artırdı ve kitlesel bir dinsel hareketin, sosyal ve devrimci kurtuluş yönündeki
özlemlerin odak noktası haline geldi. Safi ve ilk halefleri Sünni mezhebine
katı biçimde bağlıydı. Ama tarikat 15. yüzyıl ortalarında Şiiliğin İmamiyye
kolunun ilkelerini benimseyince, öğreti bakımından gittikçe militanlaştı.
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Şeyh Lütfullah Camii (Farsça:
) İsfahan, İran'da bulunan, Safevi hanedanı sırasında Şah Abbas tarafından 1615 yılında inşa
ettirilmiştir. 1618 yılında tamamlanan cami, Safevi mimarisinin başyapıtlarından biri olarak kabul edilmektedir.

581

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -2- Din-Tarih-Sosyoloji

Figüratif Motifler
Sanat terimleri sözlüğünde; “Resim ve heykel sanatlarında, yalnızca gerçek
varlık ve nesnelere gönderme yapan betileri kullanan sanat anlayışı. Soyut
ya da nonfigüratif sanata karşıt bir yönelimdir” (Sözen, 1986, S. 84). Diğer
bir deyişle, “içinde insan, hayvan ve doğa öğeleri yer alan, figürcü sanat,
betili sanat.” anlamına da gelmektedir. Safevi döneminde figüratif anlayışta,
yapılmış birçok sıraltı tekniğinde, minyatürler ve realist resimler literatürlerde yerini almıştır. Bunlar insan ve hayvanların bir arada betimlendiği ve
içinde doğanın da yer aldığı figürlü sanat eserleri olarak karşımıza çıkar.
Sanat terimleri sözlüğünde; “Resim ve heykel sanatlarında, yalnızca gerçek
varlık ve nesnelere gönderme yapan betileri kullanan sanat anlayışı. Soyut
ya da nonfigüratif sanata karşıt bir yönelimdir” (Sözen, 1986, S. 84). Diğer
bir deyişle, “içinde insan, hayvan ve doğa öğeleri yer alan, figürcü sanat,
betili sanat.” anlamına da gelmektedir. Safevi döneminde figüratif anlayışta,
yapılmış birçok sıraltı tekniğinde, minyatürler ve realist resimler literatürlerde yerini almıştır. Bunlar insan ve hayvanların bir arada betimlendiği ve
içinde doğanın da yer aldığı figürlü sanat eserleri olarak karşımıza çıkar.
İslamiyet öncesi ve sonrası dönemlerde hayvanlar sanatta ve edebiyatta güç,
kuvvet, kudret, hükümdarlık ve taht sembolü olarak belirtilmişlerdir. "Birçok
hayvan refah, iyi haber, bolluk, bereket, barış sevgi, adalet ve iyi yönetimin
sembolü olmuştur. Bu hayvanların bazıları aynı zamanda çeşitli ilahların
şahsi sembolü olduğu gibi, bir kısmı da astrolojik semboller olarak kullanılmıştır. Safevi döneminden, çok sayıda çini ve alçı hayvan, insan ve
bitkisel motifleri Heft-Renk denilen çiniler üzerinde göz önüne alındığında,
hamlarda kullanılmıştır. Tabiat kaynaklı üslûplaştırılmış hayvan motifleri ve
hayal mahsulü efsanevi hayvan motifleri olmak üzere iki gruba ayrılır.
İran’ın farklı sanat dallarında sıkça rastlanan motif grubudur.
Hayvan motifleri başlıca iki grupta toplanabilir: Efsanevi-mitolojik hayal
mahsulü olan motifler: Simûrg, Ejderha ve Tabiat kaynaklı hayvan motifleri
stilize veya natürel olarak kuşlar, ceylan, geyik vb. çini ve seramik sanatlarında sevilerek kullanılmıştır.
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Natürel figüratif Motifleri
Tavus
Geçmiş inançlara göre Tavus, Yılanın öldürendir. Dolayısıyla onu bereket nedeni bilinmektedir. Tavus motifi simetrik olarak, Hayat ağacı motifi ile birlikte İran Sanatında önemli yer almaktadır. (Resim 1)Tavus motifinin Safevi
Dönemi’nde Camii ve dini yapılarındaki bezemelerde çok kullanılmasını
görmekteyiz. Haruniye İmam zadesi Eyvan taç kapısında ve Çaharbagh
Medresesinde ve(Resim 2) Ayrıca Tavus motifi Heştbeheşt Saray’ın dış cephesinde (resim 3- resim 7) görülmektedir. Bu motiflerden çok güzellerden biri
Tavus ile hayat ağacını, Naein’deki Pirnya Evi’nde vardır. (resim 4)
Hayat Ağacı genelde Tavus motifi ile birlikte gelmektedir. Bu motifi eski İran
Sanatı’nda ve İslam dönemi özellikle Safevi Dönemi’nde görebiliriz. İslam’dan önce Sâsânî Dönemi’nde, pek çok eserler üzerine özellikle gömüş ve altın
tabak ve vazolar üzerine, kumaşlar, stüko işçiliği ve kabartma işçiliğiler de
görebiliriz. Bu motif Tavus vb. Bu ağacı ve meyvesini kurtaran Hayat Ağacı,
İslam Dönemi’nde, Tuğba Ağacı ile eşleştirdiği gösterilmektedir. İslam
Kültürü’nde- Tuğba Ağacına, Cennet ağacı olarak işaret etmektedir. Bu motifin dini yapılarında (camiiler, taç kapılar, medreseler, İmam zadeler) kullanılmasının nedeni, Safevi Dönemi’nde, özellikle İsfahan’da Tavus’un bir
Cennet Kuşu olduğu inancına dayalıdır. Halk inançlarına göre, taç kapılarda
yer alan Tavus, müminlere hoş geldin diyen ve Şeytan’ı defedendir (Khazayi,
2007).
Şeyh Lütfüllah Camii’nde , Tavus kuşu kubbenin iç kısmındaki caminin eşsiz
özelliklerinden biridir. İç salonun girişinde, kubbeye bakarak, kubbenin
merkezine, Çini mozaik tekniğinde, Tavus motifi vardır ve kuyruğunu
kubbe kasnağındaki pencerelerden gelen güneş ışığı (resim 5) yapmaktadır.
Günün farklı saatlerde, bu kuyruk ışığa göre farklı boyutlarda görülmektedir.
(resim 6)
Hayvan-dövüş Sahneleri
Her ne kadar motiflerin simgesel nitelikleri İslam sanatında oldukça belirgindir olsa da hayvan-dövüş motifleri sıklıkla kraliyet iktidarını göstermektedir. Bunun gibi bir paneller, Safevî sahalardaki bahçelerin veya sarayların
birinde bir pavyon veya avluya yer almaktadır. Bunlarda genelde ceylan bir
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aslan ile tasvir edilir. (resim 23- 24-25-26)
Natürel kuşlar
Farklı türler yaban kuşlar daha kompozisyonları doldurmak ve canlı bir
ifade vermek niyeti ile tasvir edilmiştir. En iyi örnekler Haşt beheşt sarayın
dış cephesinde haftrenk çini tekniği ile görülmektedir.(resim 17- 18-19-20-2122)
Efsanevi-mitolojik figüratif Motifler
Simurg
Simurg (Anka) Edebiyat, tasavvuf ve sanatta yer alan, Kafdağı'nda
yaşadığına inanılan efsanevi bir kuştur. "Simûrg, mânâ olarak, Farsçada, otuz
ve kuş "si-murg" kelimelerinden meydana gelmiştir ki, bu da otuz ayı kuşun
özelliklerini üzerinde taşıdığına işarettir28 Simůrg. Anka, Sirenk, Zümrüd.
Zümrüd-ü-anka, Hüma kuşu (Umay kuşu), Devlet kuşu isimleri ile de anılır.
"Efsanelere göre Kafdağı'nın tepesinde direkleri abanoz, sandal ve öd ağacından yapılmış köşke benzer bir yuvada yaşar. Cüssesi çok büyük olup, uçtuğu
zaman hava kararır. Uçarken sel sesine veya gök gürültüsüne benzer sesler
çıkarır. Göz kamaştırıcı bir parlaklığa sahiptir. Maharet bilgisi oldukça fazladır. Konuşuma ve düşünme kabiliyeti yanında mütenasip ve süslü olan
bu kuşun çok ihtişamlı ve uzun bir kuyruğu vardır. Bir inanışa göre, güneş
ve ateşten yaratıldığı söylenmektedir. Bazı kaynaklara göre de daima
tekdirdir. Ömrünün sonra gelince, bahar ağacı dallarından yaptığı yuvasını
ateşe vererek kendisini yakar. Böylece yeni bir Anka dünyaya gelir
(Laraousse, 1969). Anka’nın manevi kuvvetlere sahip bir kuş olma özelliği
vardır. " İslamiyet'ten sonra, Simurg’un tasavvufi bir sembol olarak tanımaktadır. Feridüddin-i Attar'ı "Mantiku't-Tayr ile Nevâî'nin bunu örnek olarak
yazdığı "Lisanü't-Tayr"da buluyoruz. Ayrıca yine Atar'ın eserini örnek alan
Gulşehri'nin Mantıku't-Tayr'ında da aynı konu yer almaktadır" (Çoruhlu,
1995, S. 23).
İran mitolojilerinde de Simurg Kaf Dağı’nda yaşar. Ayrıca İran Şehnamesi'nde de uzun hikâyeleri nakledilir. En yaygın tasvir alanı minyatürlerdir.
Simurg'la alakalı minyatürlerin en güzelleri dünya edebiyatının şaheserlerinden olan. Firdevsi'nin Şehnamesi'nin çeşitli devirlere ait nüshalarda yer
almaktadır Tavus motifi gibi olup daha dini yapılarda bulunmaktadır.
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Simurg İslam’dan önceki epik edebiyatında, bilgelik ve tedavi simgesidir.
Simurg tüyü yararların şifa vericisidir. İslam Dönemi’nde edebiyatında yer
almaktadır. Attar-ı Nişaburi Şiirlerinde, Mantikü-t-Teyr eserinde, simurg,
kutsallık, mükemmel insan, ebedilik simgesi ve İslam mistisizm’de Zat-i
Vahid-i Mutlak diye bir ifade taşımaktadır. Karmaşık ve simgesel anlamları
sahip plan Simurg kuşu, İran’ın çok mistik kültüründe çok önemli bir rol oynamaktadır.
Sonraki dönemlerde, İlhanlı çinilerde ve Timurlu Simurg motifin Safevi
Dönemi’nde daha az kullanılmasını görmekteyiz. Simurg Motifinin en güzel
kullanılmasından birini Heştbeheşt Saray’ında görebiliriz.(resim 8) Bazı
yapılarda taç kapı eyvanlarında Safevi Dönemi’ndeki, Ganj-Ali-Han Külliyesi’nde, Simurg motifi çini tekniği ile yapılmıştır. (resim 9)başka örneklerden
birini Buhara’daki XVI. Yüzyıl’da inşa edilen, Nadir Divan Beygi
Medresesi’nde, taç kapısında Simurg motifini görüyoruz. Burada Simurg ve
Güneş motifi birlikte ve çini mozaik tekniğiyle çok çeşitli renklerle işlenmiştir
(Çoruhlu, 1995). (resim10) Ganj Ali Han Külliyesi’nde eyvan sivri kemer üst
tarafındaki çini üçgenleri yine iki tür Simurg motifi ve bu sefer Ejder ile mücadelesini görmekteyiz. (resim11) ve (resim12)
Ejder
Ejder (Ejderha) Çin sanatında en çok rastlanan unsurlardan biridir. Çinliler
lung. Araplar tannin, Moğollar Maghur ve İranlılar ejderha derler . Önceleri
dini bir anlam taşımaktayken, sonralar bezeme unsuru olarak kullanılmıştır.
Çinliler ve eski Türklerde hava ve suların hakimi olarak gösterilirdi. "Kaynağı Sümerlere kadar inen ejder, bu bölgedeki halkların kozmoloji ve mitolojisinde önemli yer tutar”(Laraousse, 1969, S. 135).
Çin seramiklerinde, İmparator sembolü olan beş pençeli ejderha, genellikle
Kraliçe ile Simurg kuşu olarak ile eşleştirilir. (resim 13) Ejderha güçlü bir hayvanın, saldırıya katılan Moğol ve Türklerde bir totem, aşiret sembolü olarak
kullanılacağını varsayabiliriz. Bu sembollerin İpek Yolu boyunca tamamen
barışçıl yollarla İran'a gelmektedir. İslâm sanatında Moğol istilası sıralarında
görülmüş, Türklerin İslamiyet’i kabul ettikten sonra Selçuklu sanatında bolca
kullanılmıştır "Genellikle yılana benzetilen, aslan pençeli, korkunç başlı,
kanatlı bir hayvan şeklinde resmedilir." Bazen hareketli yağmurları yağdıran
fırtınalar yapan bir kudrette sayıldığı için bulut şeklinde stilize edilmiş şek-
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line de rastlanılabilir. Safevilerde başka sanat dallarında da bolca (minyatürlerde) kullanılmıştır, severek işlenilmiştir. Çin etkilerinin bu çinilerde bu
kadar yoğun olmasının sebebi, Çin’le yapılan ticari alışverişlerde bu bölgeye
getirilen ve yerel atölyelerde benzerlerinin üretilmesini sağlayan Çin
seramikleridir. En çok rastlanan Ejder ile Simurg mücadelesi son derece zarif
bir şekilde tasvir edilmiştir(Keskiner, 1985). (resim 11-12)
Melek
İslam’da Melekler, manevi gelişim için Mutlak Nizam’a uygun değerler
halinde beliren; Mutlak Varlık Allah’ın emirleri olarak ‘iyiliği ilham eden
vasıtalardır. Meleklerin görevleriyle ilgili izahların, tabiatta Allah tarafından
konan işleyişin şeklî uygulamasını anlatmaktan ziyade bu düzenin ilâhî kontrol altında bulunduğunu vurgulamaya yönelik olduğu bildirilmiştir (Özevarlı, 2004). Ancak sadece iyilik işlemek üzerine yetkinlik yani ‘yetenek’
sahibi melekler; İslâm’ın bildirildiği Kur’an-ı Kerim’de, Allah katında
sayıları ve makamları sabit vazifeliler olarak, net özellikleriyle belirtilmiştir.
Melekler, manevi gelişim için Mutlak Nizam’a uygun değerler halinde beliren; Mutlak Varlık Allah’ın emirleri olarak ‘iyiliği ilham eden vasıtalardır.
Meleklerin görevleriyle ilgili izahların, tabiatta Allah tarafından konan işleyişin şeklî uygulamasını anlatmaktan ziyade bu düzenin ilâhî kontrol altında
bulunduğunu vurgulamaya yönelik olduğu bildirilmiştir. Bu bağlamda,
mecazi anlamda melekliğin, yaratılan Mutlak Plan’ın yürümesi için düzen
sağlayan fiilleri de ifade ettiği söylenebilir. Ancak sadece iyilik işlemek üzerine yetkinlik yani ‘yetenek’ sahibi melekler; İslâm’ın bildirildiği Kur’an-ı
Kerim’de, Allah katında sayıları ve makamları sabit vazifeliler olarak, net
özellikleriyle belirtilmiştir.
Ganj Ali Han Külliyesi’ndeki, duvarların sivri kemeri İki üst tarafında, çini
mozaik tekniği ile simetrik olarak iki melek, Cebrail olup, Hz. Yahya’yı ellerinde tutmaktadırlar. Kanatlarının ve kuşaklarının hareketliliğinden göğe
doğru havalanmak üzere oldukları yorumunu yapmak mümkündür. (resim
14) Hikâyeye göre Doğar doğmaz peygamber bebeği (Hz. Yahya) cennet sütleriyle beslemek için göğe çıkarmak üzeredirler. Yine aynı mekan, sivri kemerin merkezinde oturan ve ellerini dizlerine koyan bir melek motifi ile yüz
yüzeyiz. (resim 15)Tavus tutan bir melek de Heşt-Beheşt sarayın dış cephesinde, heft-reng çini ile görmekteyiz. (resim 3) burada üslup olarak Safevi
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minyatürü ile bir yakınlık vardır.
Sfenks
Safevi çinilerinde bezeme olarak kendini gösteren motifler, bazen sonsuzluk
ve astronomi ile ilişkilendirilmektedir. Simgesi yarı aslan, yarı insan olan bir
okçu figürüdür. Esfahan Kayseriye Kapalı çarşının Taç Kapısı’nda bu insanhayvan kombinasyon çini mozaik tekniğinde görülmektedir. aslan ya da kaplan gövdesine sahip bir Safevi giyim tarzını gösteren ve bu adamın ejderha
kuyruğu ağızlarını okçuya açmaktadır.(resim 16)
İnsan Motifleri
Safevi çiniciliği İnsan ile kompozisyonlar genelde saraylar, çini paneller şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Konular genelde Şarap içenler, av ve savaş sahneleri ile ve Safevi Minyatürüne yakın bir stil ile tasvir edilmiştir.
Ganj Ali Han Hamamı basit lacivert çinileri, mermer taştan bir bordür, taç
kapının resimleri ve mukarnasları, hamamın dış cephesini oluşmuştur. Mermer taşı üzerine kazınan şiir binanın tamamlanması yılı abced alfabeye1020/1611 tarihi gösterir. Hamamda Çini üzerine İnsan figürleri Safevi
döneminden alışılmıştı, genç erkeklerin yanı sıra kadın dönemin giyim
tarzını gösterir. Figürler genel olarak saz çalıp yada şarap kadehi tutmaktadır. Ganj-Ali-Han'ın çini resimleri en ilginç ve en güzel tasarımlardı.(resim
27)Bu dönemin geri kalanı ise Zand ve Kaçar dönemi dönemlerinde devam
etmiştir, ancak Kaçar döneminde daha epik ve ya askeri figürler kullanılmıştır (Mokhlesi, 2003). Genç adam ve kadınların Zarif ve kararlı özellikler, Rıza-i Abbasi tarafından minyatür üslubunun devamıdır. Aynı çizilmiş
gözler, dolgun çene, düz burun, köşelerde sıkıca işaretlenmiş dudakları ve
küçük ağızları sahiptir. Giyim terzi İsfahan'daki Şah Abbas dönemindeki
moda akımını gösterir. Çini panolar yahut tek portre olarak karşımıza çıkmaktadır.
Safevi Dönemi’nde Isfahan ve Na'in binaların muhteşem çini ile dekore
edildiği iki ana merkezdi. Tekrarlayan geometrik ya da bitkisel desenleri
oluşturmanın eski çini yapımı geleneği camiler ve medreseler üzerinde
devam ediyordu, ancak önemli yapılar üzerinde bir yenilik, bir bahçe manzarasında ve karakterleri olan bir açık sahnenin tek bir unsuru olarak tek tek
boyalı kare karoların heftrenk çini tekniği ile yapılırdı. . Bunlar Şah Abbas'-
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dan Şah Süleyman'a ait (son örnek 1669'daki Hasht Beheşt'tir) saray
bahçelerin pavyonlarına yerleştirilmiştir. Bunlar panel şeklinde bahçede
kadınlar ve erkekleri gösteriyor. Bu sahneler Safevi döneminin minyatür
ressamları tarafından seçilen en sık ve şık konular arasındaydı. (resim 2829)
Bu sahnenin merkezinde, bir bayan yastığına yaslanır ve bir bardağı elinde
tutar. Avrupalı elbisesi giyen ve şapka ile bir erkek figürü, belki de bir tacir,
ondan önce diz çöker. (resim 28) başka bir panelde İki adam sohbette oturup,
biri yazı yazıyor(muhtemelen şiir içeren bir kitabı) ve solda duran bir adamın
yanında sağda Çin tasarımlarıyla süslenmiş kâse taşıyan bir kadın tarafından
safına) tutuyor. Desenli elbiseler, ipek sashes ve çizgili türbanlar, on yedinci
yüzyıl İran sanatı çizimleri ve resimlerinde tasvir edilen kostümleri gösteriyor.(resim 29) Safevi dönemin başka bir yaygın kompozisyonu av sahneleridir. Ata binen gençleri ellerinde ok tutarken, polo yaparken
gösterir.(resim 30)
Sonuç
Safevi çiniciliğinde figüratif çeşitli motifler karşımıza çıkmaktadır. Bunlar
teknik olarak renkli sır tekniği ile yahut çini mozaik tekniğinde eserlerdir.
Motifler natürel, mitolojik, dinsel veya o dönemin günlük hayatından kaynaklanmaktadır. Natürel olarak Dövüş sahneleri, evcil veya yaban hayvanlar
ve kuşlardır. Mitolojik ve dini konular ejderha, simurg, sfenks ve melek motifidir.
Çizim tekniği Safevi Minyatürüne ve bazen Çin sanatından etkilenmiş eserler
dayanmaktadır. Panolarda tasarım edilmiş olan İnsan figürlerinde konular
genelde bahçelerde oturan âşıklar veya gençler, av sahneleri polo oynamak
sahneleri günlük hayatını gösterir.

588

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -2- Din-Tarih-Sosyoloji

Resimler:

Figür 1 iki Tavus kuşu, hayat suyu-hayat ağacı motifi, çini mozaik tekniği, İmam
(Şah)camii, İsfahan, Şah Abbas Safevi dönemi. 17. Yüzyıl.

Figür 2 Tavus kuşu, Çaharbagh Medresesi, İsfahan, Şah Süleyman Safevi dönemi,
17. Yüzyıl.
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Figür 3 Tavus Motifi, bir Meleğin ellerinde, Güney’deki cephesinde, Heştbeheşt
Saray, Safevi dönemi, 17. Yüzyıl.

Figür 4 Pirnya evi, Naein, Esfahan, Şah Abbas I. Safevi dönemi, 17. Yüzyıl.

Figür 5 Şeyh Lütfüllah Camii’nde kubbe kasnağındaki pencereleri. Safevi dönemi,
17. Yüzyıl
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Figür 6 Şeyh Lütfüllah Camii’nde kubbe içinin merkezinde Tavus motifi. Safevi
dönemi, 17. Yüzyıl.

Figür 7 Tavus motifi, Heft-renk çini tekniği, Heştbeheşt Saray, Safevi dönemi, 17.
Yüzyıl.
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Figür 8 Simurg motifi, Heştbeheşt Saray, Safevi dönemi, 17. Yüzyıl.

Figür 9 Eyvan Taç kapısı, Ganj Ali Han Külliyesi, Safevi dönemi, 17. Yüzyıl.
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Figür 10 Simurg motifi, Nadir Divan Beygi Medresesi. Buhara, 16. Yüzyıl

Figür 11 Simurg ile Ejderha mücadelesi. Eyvandaki sivri kemerleri, Ganj Ali Han
Külliyesi, Safevi dönemi, 17. Yüzyıl.
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Figür 12 Simurg ile Ejderha mücadelesi. Eyvandaki sivri kemerleri, Ganj Ali Han
Külliyesi, Safevi dönemi, 17. Yüzyıl.

Figür 13 Simurg ile Ejderha mücadelesi Ming hanedanlığı (1368-1644), boyalı
porselen, Wanli işareti ve dönemi (1573–1620).

Figür 14 Oturan melek motifi(detay), .eyvandaki sivri kemerleri, Ganj Ali Han Külliyesi, Safevi dönemi, 17. Yüzyıl.
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Figür 15 Melek motifi ve (detay).,. Eyvandaki sivri kemerleri, Ganj Ali Han Külliyesi, Safevi dönemi, 17. Yüzyıl.

Figür 16 Esfenks motifi ve(detay). Kayseriye çarşısı esfahan, safevi dönemi, 17.
Yüzyıl.
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Figür 17 Turnave papağan motifi, Heştbeheşt Saray, Safevi dönemi, 17. Yüzyıl

Figür 18 Bıldırcın motifi. Safevi Dönemi, 17. Yüzyıl
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Figür 19 Kuş motifi, Safevi Dönemi, 17. Yüzyıl

Figüre 20 Şahin kuşu, Heştbeheşt Saray, Safevi dönemi, 17. Yüzyıl.
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Figür 21 Sülün motifi, Heştbeheşt Saray, Safevi dönemi, 17. Yüzyıl.
Figür 22 Pelikan motifi, Heştbeheşt Saray, Safevi dönemi, 17. Yüzyıl.

Figür 23 Aslan ve ceylan- simurg. Eyvandaki sivri kemerleri, Ganj Ali Han Külliyesi, Safevi dönemi, 17. Yüzyıl.

Figüre 24 Girift kompozisyonu, Çini Pano, Safevî dönemi, 17. Yüzyıl.

598

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -2- Din-Tarih-Sosyoloji

Figüre 25 Hayvan-dövüş sahnesi(detay), Safevi dönemi, 17. Yüzyıl.

Figür 26 Hayvan-dövüş sahnesi(detay), Safevi dönemi, 17. Yüzyıl.

Figür 27 Figüratif motifler, Ganj-Ali-Han Hamamı, Heft-Renk tekniği,17. Yüzyıl.
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Figür 28 Renkli sır tekniği, 1640–50 yıllar. Muhtemelen Isfahan'a ait. 17 yüzyıl.

Figür 29 Renkli sır tekniği, 1640–50 yıllar. muhtemelen Isfahan'a ait. 17 yüzyıl.
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Figür 30 Renkli sır tekniği,. muhtemelen Isfahan'a ait. 17 yüzyıl.

Figür 31 Av sahnesi (şikârgah) çini bir pano, Safevi dönemi, 17-18 yüzyıl.
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Kuzey Irak’ta Yaşayan Millet Türk Müdür Türkmen Midir?
Hussein Shkukr
Özet:Türkmeneli bölgesinde en çok tartışılan konulardan biri olan bölgede yaşayan nüfusun bir
kısmının Türk veya Türkmen olmasıdır. Türk kelimesi bilim adamına göre ilk olarak Orhun yazıtlarında görünmektedir. Ancak bazı bilginler Türk kelimesinin daha eski metinlerde olduğunu
iddia etmektedirler örneğin Asya Çivi yazılarında "Tourki" , Asurca Çivi yazısında ise "Turukku",
Ünlü tarihçi Hammer, Tevrattaki Togharma adının Türk olduğunu söylemektedir. İslam veya
Arapların Türkler ile teması önce Hz Ömer, sonrası Hz Osman zamanında olup da her Türkçe
konuşana "Türk" demeye başlamışlar. Türklerin nereden geldikleri hakkında en yaygın rivayet
ise Ebu'l Gazi Bahadır Hanı'ın Şecer-i Terakime'sinde, Türkler'in Nuh peygamberin oğlu Yafes'in
oğlunun ismi Türk olup Tufan'dan sonra onu kuzeye göndererek yerleşmiş. Türkmen kelimesinin
anlamı ise J.V. Araic'a göre Türk ve Kuman sözcüklerinden gelmektedir. Kaşgarlı Mahmut ile
Ebu'l Gazi Bahadır Han'a göre ise Zülkarneyn'in Balasagun'a gidip de sadece 22 Türk
gördüğünde onlara "Türkmaned" demiştir. Necip Asım'a göre Türkmen'deki (men-man) eki
adam anlamına gelir. İslam Ansiklopedisindeki bilgilere bakılacak olursa; Türkmen kelimesinin
Türklerin İslam'ı kabulünden sonra ortaya çıkmaktadır. 13. Yüzyıldan sonra Türkçe konuşan
halka hem Türk hem de Türkmen denmeye başlanmıştır. Göçebe olana Türkmen, yerleşiklere
ise Türk denildi. Son zamanlarda Türkmen’in tarihi ile ilgili araştırmalarda, Türkmen kelimesinin
Türk-İman'dan gelmesini söylemektedirler ki Müslüman olan Türk anlamına gelmektedir. Irak
Türklerine neden Türkmen denmektedir. Birçok kaynağa göre Türkmen kelimesinin ortaya çıkışı
11. Yüzyıldan sonradır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi İslam Ansiklopedisinde 13. Yüzyılda
ortaya çıktığını söylemektedir. Fakat Türklerin Irak'a ilk gelişi 7. Yüzyıldadır. Ondan sonra da
10. Yüzyıl Selçuklular ve 15. yüzyılda Kanuni ile büyük göçler olmuş. Türk sözcüğünün anlamları
(Kuvvetli, güçlü, ter edilmiş, cesaret, olgunluk çağı vs.) Türkmen sözcüğü ise ( Türk’e benzeyen,
Türk eri, Türklük, kocaman, Tüccar) anlamını vermektedir. Terimleri inceledikten sonra Türkmen
kelimesi; Türk kelimesinden türemektedir. Bazen de Türk ve Türkmen terimlerinin anlamları birbirlerine çok yakın olup bazen de aynı anlama gelmektedir.
Anahtar Kelimeler: Türk, Türkmen, Müslüman, Irak, Oğuz

Biz Türk Müyüz Türkmen Miyiz?
Türkmeneli bölgesinde en çok tartışılan konulardan biri olan bizim Türk
veya Türkmen olmamızdır? Bazıları ısrarla bizim Türkmen olduğumuzu
iddia eder, diğerleri ise Türk olduğumuzu kanıtlamaya çalışır. Bu konu bir
tek Türkmeneli bölgesinde sınırlanmayıp, Türk Dünyası'nın her yerinde
(Özbek, Kazak, Türkmen, Azeri, Azerbaycanlı, Kırgız, Türk) tartışması
sürmektedir. Bu konuyu aydınlatmak için birçok makale ve kitapları
araştırdıktan sonra belki tartışmanın sonuna noktayı koyabiliriz.
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Kimlere Türk Denmiş?
Türk kültürü ile çok yakın alakası olan kavimler ve hatta bu kavimlerin Türk
olduğunu iddia olunanlarsa "Sümer, Subar, Kut, Elma, Hurri, Hatti, Uratu,
Kimmer, Saka (İskit), Hun ve Sabar"dır. Türk adını kullanan kavimler ise
"Türgiş, Uygur, Peçenek, Hazar, Oğuz, Karluk, Kimek, Kıpçak, Yakut, Saka",
bunların dili ya Türkçedir veya Türkçe'ye çok yakındır. (Kafesoğlu. 1968:
11,12)
Türk kelimesinin aslı nedir? Anlamı ne? Nereden gelmiş ve ne zamana
kadar kullanılmıştır?
Türk kelimesinin tarihine bakacak olursak birçok bilim adamlarına göre, kelime ilk olarak Orhun Yazıtlarında görünmektedir. Ancak bazı bilginler daha
farklı ve eski yazıtlarda da Türk adının var olduğunu iddia etmektedirler.
Bunların en belirgini ise Asya Çivi yazılarında "Tourki" , Asurca Çivi
yazısında "Turukku" kelimelerinin de Türk anlamı vermesidir. Ünlü tarihçi
Hammer, Tevrattaki Togharma kelimesinin Türk olduğunu söylemektedir.
Avusturyalı diğer bir tarihçi ise M.Ö 8. Yüzyılda İskit (Sakalar)'da yaşayan
Tyrkae kavmi de Türk olduğunu iddia etmektedir. Arap kaynaklarında,
divan şairi Al-Zubyani'nin eserinde Türk kelimesi geçmektedir. (Kafesoğlu.
1968: 12,13)
İslam veya Arapların Türkler ile teması; önce Hz. Ömer, sonrası Hz. Osman
zamanında olup da her Türkçe konuşana "Türk" demeye başlamışlar.
Mustafa Köymen'e göre Hsiung-Ni'ların (Hunlar) "Tu-ko" Türk adı olarak
ilk defa kullanılmıştır. Çincede "r" sesinin olmadığı için "Ti" (Di) kelimesinin
de Türk olduğunu iddia etmektedirler. Bir diğer Sui isimli kayıtlarda ise "Tuküe" geçmektedir. Ancak Hüseyin Namık Orkun'a göre de "Tu-kiue" Juan
Juan'lardan bağımsız olan kavim Türktür. Edkins ve De Groot'un "Tik" kelimesinin de Türk olduğunu savunmaktadırlar. (Orkun. 2018: 14) Hint kaynaklarında, "Turukha" terimi görünmektedir. Latin kaynaklarında da
"Turcae/Tyrcae" geçmektedir.. Ruslarda, X. Yüzyılda karşımıza çıktığı "Tork,
Torky, Torki, Torkmen" kavramlarını görmekteyiz. ( Öztürk. 2015: 9,10).
Türklerin nereden geldikleri hakkında en yaygın rivayet ise Ebu'l Gazi Bahadır Hanı'ın Şecer-i Terakime'sinde ve Abul-Fevz Muhammed Emin Bağdadi’nin yazısında; Nuh peygamberin oğlu Yafes'in oğlunun ismi Türk olup
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Tufan'dan sonra onu kuzeye göndererek yerleştirmiştir. (Kafesoğlu. 1968: 13).
Vahb Bin Munabbih de Nuh peygamberin neslinden olduğunu
söylüyor.(Öztürk. 2015: 9) İran rivayetlerinde ise Türkler üzerine yürüyen
Farslar ile büyük savaştan sonra ok atarak aralarında sınır çizilmiş; bir tarafa
İran ismi verilmiş diğer tarafa ise Turan denilmiş. Kafesoğlu'na göre Göktürklerden önce de 5. yüzyılda Altaylar, Bizans kaynaklarında VI. Yüzyılda
Sabırlar, IX. Yüzyıl Hazarlar, IX. Yüzyıl Macarlar, XI. Yüzyıl Vardarlılar,
Selçuklular, Mısır Türk Kölemen ve son olarak Osmanlılara da Türk demişler.
Hatta yer ismi olarak da Volga'dan Orta Avrupa'ya uzanan yerlere ve
Anadolu'ya (Turkia) Türkiye denmiş (Kafesoğlu, 1968: 25). Bizanslılar ise
Selçuklular için sadece Türk ismi kullanmışlar, onlar Türk olarak Anadolu'ya
gelmişler ve Türk ismini batıya da yaymışlar. (Orkun. 2018: 33). Lakin Bartold’ın görüşü ise Türkmen, Oğuz, Karluk ve Dokuz Oğuzlar gibi Türk boyları, Çin sınırından Hazar denizine kadar uzanan alanda yaşamaktadırlar.
Hatta Türkmenlerin en büyük iki imparatorluğun esasını kurduklarını söylemektedir. (E.Hürmüzlü. 2003, 12)
Şimdi gelelim Türkmen kelimesinin tarihine. J.V. Araic'a göre Türk ve
Kuman sözcüklerinden gelmektedir. Herth’in araştırmasına göre, Tong Tin
Ansiklopedisi’nde Çince ile “Tokumenk” yazılmaktadır. Kaşgarlı Mahmut
ile Ebu'l Gazi Bahadır Han'a göre ise Zülkarneyn'in Balasagun'a gidip de
sadece 22 Türk gördüğünde onlara "Türkmaned" demiştir, anlamı ise Türk'e
benzeyendir. Ve bunların Türk’e benzeyen diye ayrı bir halk anlamına
gelmiyor; farklı bir ağızda konuştukları için Türk benzeyen yani Horasan’daki Türklere benzer bir ağızda konuşur anlamındadır. .( Hürmüzlü, 15,
2003) İşbu halkın ağzında bu kelime zor olduğu için zamanla "Türkmen"
olmuş. Necip Asım'a göre Türkmen'deki (men-man) eki adam anlamına gelir.
Hüseyin Hüsameddin ise (-man) ekinin "büyük" anlamına gelir. S.A Dilemre'ye göre Asurca'dan "Tuggar" kelimesinden tüccar anlamına gelir. Ancak
birçok bilim adamları (-man) ekinin; kocaman-büyük anlamına geldiğini
savunup "Koyu Türk, Halis Kan Türk, Türkler, Türklük" anlamına yaklaştırmışlardır. Ve bu görüşleri de Gyula Nemeth, V. Minorsky, G. Moravcski ve
O. Pritsak gibi bilim adamları desteklemişler. (Öztürk. 2015: 22). Prof. Dr.
Faruk Sümer ve Tarihçi Yılmaz Öztuna’nın tezlerinde, 11. Yüzyıldan sonra
Oğuzlara denmeye başlanmış ve zamanla Oğuz kelimesinin yerini almış.
İbni Kesir ve Mehmet Neşri de buna yakın bir görüşleri vardır. O da Türk
İman kelimelerinden ortaya çıkmaktadır). Bunlardan farklı bir görüş ise
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Deguignes’indir. O da Selçuklu Türklerinin yanında Kuman Türkleri de bulunuyormuş. Zamanla Türkmen’e dönüşmüştür (E.Hürmüzlü. 2003, 15,16).
İslam Ansiklopedisi’ndeki bilgilere bakılacak olursa; Türkmen kelimesinin
Türklerin İslam'ı kabulünden sonra ortaya çıkmaktadır. 13. Yüzyıldan sonra
Türkçe konuşan halka hem Türk hem de Türkmen denmeye başlandı.
Göçebe olana Türkmen, yerleşiklere ise Türk denildi.
Terimleri inceledikten sonra, Türkmen kelimesi; Türk kelimesinden türemekte olduğu ortadadır. Bazen de Türk ve Türkmen terimlerinin anlamları
birbirlerine çok yakın olup bazen de aynı anlama gelmektedir. Son zamanlarda Türkmenin tarihi ile ilgili araştırmalarda, Türkmen kelimesinin Türkİman'dan gelmesini söylemektedirler ki Müslüman olan Türk anlamına
geliyor. Ancak günümüzde sadece 10-15 milyon kişiye Türkmen denilmektedir. Bu durumda ise dünyada 200-300 milyon Türkün Müslüman olmadığına geliyor! ki bilindiği gibi Türklerin birçoğu Müslümandır ve çok az
bir kısmı ise başka dine tabidir. Peki neden diğer Türklere; (Azeri, Kırgız,
Kazak, Özbek vs.) deniliyor ve "Türkmen" demiyorlar?
Türk Teriminin anlamları

606

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -2- Din-Tarih-Sosyoloji

Türkmen Teriminin Anlamları

Kuzey Irak’ta yaşayan halk Türk müdür Türkmen midir?
Birçok kaynağa göre Türkmen kelimesinin ortaya çıkışı 11. Yüzyıldan sonradır.
Daha önce de bahsettiğimiz gibi İslam Ansiklopedisinde 13. Yüzyılda, ortaya
çıktığını söylemek mümkündür. Fakat Türklerin Irak'a ilk gelişi 53 Hicri, 7.
Yüzyıla dayanmaktadır. Ondan sonra da 10. Yüzyıl Selçuklular ve 15. yüzyılda
Kanuni ile büyük göçler olmuştur. Irak Türklerinin yaşadığı bölgeler, Abdurrazak EL-Hasani’ye göre Irak’ın Kürt bölgesini Arap bölgesinden ayıran şerit;
Musul, Telafer, Erbil, Altunköprü, Kerkük, Tuzhurmatu, Kızlarbat ve Diyale
ilinin Mendil ilçesine uzanmakta olup bu şeridin içinde yaşayan halka Türk ve
Türkmen adı verildiğini söylemiştir (E.Hürmüzlü, 2003: 13).
Yaklaşık 100 sene önce, Irak Türklerin yaşadıkları bölgeler; Musul, Kerkük, Erbil
ve Sülymaniye (Sultan Süleyman’ın kurduğu şehirdir) Türkiye’nin Urfa,
Gaziantep vs. bir vilayetiydi. 1918, birinci dünya savaşından sonra İngiliz işgali
ile sahte sınırlar çizerek Musul vilayetini Türkiye’den ayırdılar. (S.Saatçi. 2003,
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15 ) Selçuklular’ın fütühatından Anadolu ve Irak’ta yerleşenlere Türkmen adı
verilmiştir. Tarihçiler Türkmen kelimesi anlamının üzerinde görüş birlikleri olmasa bile, Türkmenlerin; Türk boyundan geldiğine birleşmişlerdir.
Türk ve Türkmen terimleri 1918’den sonra, belgelerde nasıl geçiyor?
Irak kraliyet döneminin 1921-1958 yılları arasındaki bazı yasaları incelersek şunlar önümüze çıkmaktadır: 1931 senesinde nu. 74, yerel diller kanunu özetlersek
şöyle yazmaktadır. “Biz Irak kralıyız, şu kanun aşağıdaki bölgelerde uygulanmaktadır. “Musul, Kerkük, Erbil, Süleymaniye vilayetlerinin mahkemelerinde
konuşulan dil Arapça, Kürtçe ve Türkçe olmalıdır. Mahkeme kararları Arapça
okunduğunda, sanığın anadili Arapça değilse; Kürtçe veya Türkçeye çevrilecektir. Sanık tüm kararların suretini kendi anadili Kürtçe veya Türkçeye çevirisini alabilir. Dilekçe ve itirazları da kendi anadili Arapça, Kürtçe veya Türkçe
ile ifade edebilir”. Bir diğer fıkrasında ise “yukarıda belirtilen vilayetlerde;
okulların dili, öğrencinin evdeki kullanılan dil olacaktır (Arapça, Kürtçe,
Türkçe).” Öteki fıkrasında, “Kerkük ve Kifri ilçelerinde atanan devlet
memurları; Türkçe ve Kürtçe bilmelidirler”. 2003’ten sonraki kanunlardan bazı
alıntıları alırsak şöyle yazmaktadır; Türkmenler ve Süryenilerin yoğunlukla
yaşadıkları bölgelerde; Türkmence ve Süryanice resmi dil olarak kabul edilecektir. Bu kanunları yürürlüğe sürmekte, başbakana bağlı komisyonda Türkmen
ve Süryenilerin temsilcileri olmaktadır. Okul yasalarında; her toplum kendi
anadilinde okullar açabilmektedir “Arapça, Kürtçe, Türkmence, Süryanice, Ermenice vs.” (E.Hürmüzlü. 2019, 162-168).
Resmî belgeleri incelediğimizde; İngiliz Mandasının yazışmalarında şöyle diyor;
“Kerkük’te kullanılan dil Türkçedir”. 1924 Kerkük Livi katliamında; kınama
mektubu da sadece Türkçe yazılmaktaydı. Abdurrazak Al Hasani aynı
Kerkük’ün dili Türkçe olduğunu söylüyor. Hatta ve hatta 1933 yılında Kurban
bayramı kutlamalarında Türkçe tebrikler yazılmaktaydı. Büyük Britanya Dışişleri bakanlığı, 134255/371 sayılı 18 Temmuz 1958 belgesinde, “Kerkük’te
Konuşulan dil Türkçedir” yazmaktadır. (E.Hürmüzlü. 2005, 28)
Longrigg’in “Yeni Irak Tarihinden Dört devir” eserinde; “Güzel Kerkük şehrinde
Türk kanı, Türk mezhebi ve halkı Türkçe konuşuyor” demektedir. Düşünür Sati
Al Hasri, günlüğünde; “Maarif Müdürlüğünün yardımcısı olmak talebinden
reddedildiğinde ve kendisi Türkçe bildiği için Kerkük’e gidip orada halk Türkçe
konuştuğundan dolayı atanabilir” tavsiyesinde bulunm. (E.Hürmüzlü. 23, 2005)
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Kristine Odunilly “Horseman” Eserinde, kahramanın dilinden şöyle anlatıyor;
“Eşi ofisinde kalın bir dosya bırakmıştı. Dosya Irak’ın üçüncü halkı olan Türkmenler, bin sene önce Orta Asya’dan gelip Kerkük, Musul, Erbil bölgelerine yerleşmişler. Ve hiç kimse bu halkın çektiği zulüm ve işkenceleri dile
getirmemektedir. Bu halk insan da olmayıp ikinci bir cinsten midir? İki milyondan fazla olan nüfusu, aynı Türkiye veya eski Sovyet ülkelerinden Türk
cumhuriyetlerinde yaşayanlar gibi Türk değiller mi? “ yazıyor. (E.Hürmüzlü.
2005, 7)
1937’de Türkiye’den bir heyetin Kerkük ziyaretinde, usta şairimiz rahmetli
Mehmet Sadık bir şiir yazmıştır. Şiirin bir beytinde şöyle söylemektedir:
Bir müjde i efrah ile hep çarşı kapandı
Kerkük’teki Türk hissi tamamıyla uyandı (Kerkük, 2017, 26)
Dikkat çeken konu ise şairin Türk hissi demesidir, yoksa Türkmen hissi
söylerdi.

Figür 1
1957 nüfus sayımında şöyle yazılmaktadır “ Şuun-u ictimaiye vezarati,
Nüfus-u Umum Müdürlüğü, Fenni Şubesi, Tescil işini görenlere mahsus talimat, Türkçe Metni”.
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Figür 2
İkinci Fotoğraftaysa “ Sayın Vatandaş, tescil işine iştirak etmen yeni ve mesut
bir hayatın tesisinde temel sayılır” yazılmaktadır. Yine burada kullanılan
“Türkçe Metni”, “Türkmence Metni” yazmamaktadır.
Yukarıdaki belgeler, şiirler ya da kutlama mesajlarına baktığımızda insanın
aklına hemen şu soru geliyor, ne oldu da Türk kelimesi bir anda ortadan
kalktı?
1918’den sonra Irak Türkleri kimliklerini korumak ve Türklüklerini yaşatma
mücadelesi vermektedirler. 1920, Telafer’de İngilizlere karşı “Kaça Kaç” mücadelesi. 1924’te Kerkük Livi katliamı, 14 Temmuz 1959 Kerkük katliamı,
1980’ Türkmen fikir, iş, bilim adamlarının idamı, 1980’lerden başlanan Irak
Türklerini göç ettirme olayları, (ev satın alma, devlet kurumlarına atanma,
iş kurmak isteyenler milletlerini değiştirmek zorunda) kendi şehrinin dışında
görev yaptırma, sürgünler, her türlü fikir ifade özgürlüğünün yok denecek
kadar az olması, okullarda ana dilini konuşma yasağı ve bizim konumuz
olan “Türk” terimi yerine “Türkmen” terimini kullanma zorunluğudur
(Ö.Saatçi. 2017, 176).
Irak Türklerine yapılan her biri ayrı ve uzun konudur, ancak Türk teriminin
nasıl yasaklandığını açıklamaya çalışacağız. Türk ile Türkmen terimlerinin
tartışılması ilk olarak Lozan Anlaşmalarında başladı. İngiliz heyeti başkanı
Lord Curzon’un iddiasına göre; Musul, Kerkük ve Erbil’de yaşayan halk
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Türk değildir Türkmen’dir. İddiasının kanıtı ise şu üç şehirde yaşayan halk
İstanbul Türkçesini konuşmamalarıdır. İsmet Paşa ise Türk ve Türkmen’in
arasında bir fark olmadığını savunmuştur. Hâlbuki Türkiye
Cumhuriyeti’nde, Anadolu, Ege, Karadeniz bölgeleri birbirlerinden farklı
ağızlarla konuşmaktadırlar. Ki Şanlıurfa, Elazığ Harput’un konuşmaları birebir Türkmenli gibidir (S.Saatçi. 2014, 132).
Av. Habib Hürmüzlü, Müzakkarat Sahafi Turkmani (Bir Türkmen
Gazetecinin Günlüğü) kitabında şöyle yazılıyor; "Beşir gazetesi çıkarttığımız
her sayı, devlet tarafından denetlenirdi, sayılarda Irak Türkleri terimini kullanırdık. Ancak sayıların birinde denetimden; bizim artık “Türk” terimi kullanılmayacak yerine “Türkmen” terimini kullanacaksınız" emri geldi..
(Hürmüzlü. 2016, 24-25). Ve 1959 Kerkük katliamını kınama demecinde, General Abdülkerim Kasım da ilk defa “Irak Türkleri” yerine “Türkmenler” terimini kullandı. O günden bu güne artık Türkmen terimi ile adlandırıldık
(Kerkük. 113, 2017)
Sonuç
Aslında bunun arkasında çok büyük oyunlar ve Türk düşmanlarının eli
vardır. 1918’den sonra Kuzey Irak’ta Türkçe konuşan millete Türk deniliyordu. Ancak 1959’dan sonra oyunlar başladı. Ve biz Türkiye’nin bir parçası
olmayıp hatta ve hatta aynı millet değil de Asya’dan gelmişiz tezini savunuyorlardı. Lord Corzun’nun oyunu Lozan’da tutmamışsa da zamanla oyun
yine ortaya çıkıp ve bu defa tutmuştur. İşin ilginç tarafı ise bu Türkmen kelimesinin yanında da bize "Siz Osmanlıların kalıntılarısınız" diyorlar. Bilinçli
ya da bilinçsiz olarak halk buna da inandı. Peki, biz Osmanlıların kalıntıları
isek neden Osmanlı devletinin devamı Türkiye Cumhuriyetini kuran millet
Türk’tür ancak bize geline Türkmen oluyoruz! Bu oyunun bazı sebepleri ise,
bizi anavatandan ayırmak ve Türkleri bölmek için kullanılan plan çok iyi bir
şekilde uygulanıp ve başarılmıştır. Bu bilgilerden yola çıkarak bizim Türk
olduğumuz ortadadır. Bu olayın farkına vardıktan sonra bizlere Türkmen
deseler de sakıncası yoktur çünkü Türkmen kelimesi Türk anlamına gelmektedir.
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İdeolojinin Terör Eylemleriyle Uygulanması İçin Siyasal Psikolojik
Nedenleri, Taliban'ın Afganistan'daki Örneği
Mehrabuddin Sherzad
Özet: Gündelik siyaset literatürde, genellikle ideolojiyi çok kullanılmaktadır. Özellikle dünyada
radikal gruplar kullanıldığından, “ideoloji” kelimesi defalarca, hatta bazen din, mezhep, okul ve
düşünce ile eşanlamlı olarak kullanılmıştır. İlk bakışta ideolojiler halkın zihnini ve eylemlerini
milliyet, ırk, din, hükümet ve kadın-erkek arasındaki ilişkisi ve çevreye karşı insani sorumluluk
olarak şekillendiren bir düşünce sistemi olarak ifade edilmektedir. Bazı gruplar, örgütler ve
siyasal hareketler ideolojini uygulamak için çeşitli yollarla takip etmekte ayrıca bazı durumlarda,
terör ve terör eylemleri ile kullanılmaktadır. Psikoloji ve siyaset bilimleri arasında, zaman içinde
siyasal davranışların daha iyi anlaşılması için liderlerin siyasal davranışlarını, grupların ve bireylerin siyasal kişiliklerin özeliği teorilere ve kavramlara dayandırarak analiz etmeyi amaçlanmaktadır ve bir sosyal bilim alanı olarak bir bağlantı kurulmuştur. Bu alan suikast, terör, siyasal
aşırılık, savaş, soykırım ve etnik köken gibi davranışlarla ilgili fikirleri içermektedir. İdeolojik
teröristler grupların örneklerinden biri Afganistan'daki Talibandır. İç çatışmada yer alan ülkeler
arasında Afganistan, 2001 yılında imzalanan Bonn Anlaşmasının ardından uluslararası barış
çabalarına ev sahipliği yapan ülkelerden biridir. Ancak, bu çabalar Afganistan'da kalıcı barışı
tesis etmeyi amaçlayan temel hedeflerine ulaşmayı henüz başaramamışlardır. İktidardan uzaklaştırılan Taliban, terörist grupların yüzünü değiştirildi, İslami ideolojiyi uyarlamak ve hedeflerine
ulaşmak için terörist eylemlerini kullanmaktadır. Bu çalışmada, oluşumlarının nedenleri ve ideolojinin, terörist eylemleri ve onların siyasal psikoloji üzerinde tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İdeoloji, Siyasal Psikoloji, Terör, Taliban

Giriş
Her ideoloji, “ideoloji” kavramına kendi felsefesi ve ilkelerini doğrultusunda
bir anlam yüklenmiştir. Fakat ideolojiyi genel olarak, toplumsal yaşamdaki
farklı fikir, inanç ve değerleri meydana getiren maddi bir süreç şeklinde
tanımlayabiliriz. İdeolojilerin en önemli nitelikleri, normatif yani emredici
olmalarıdır. Dolayısıyla ideolojiler sadece olanı değil, aynı zamanda özellikle
olması gerekeni belirterek insanları belirli amaçlara yönlendirirler. Bu anlamda ideolojiler katı ve dogmatiktir. Ayrıca, ideolojiler bütünleştiren olmaktan ziyade ayrıştıran özelliklere sahiptirler. İslami hareketler ve siyasal
İslam'ın batıdan gelen altmışlı yıllarda ortaya çıkan, İslami köktencilik olarak
adlandırılan özel bir ideolojidir. Afganistan'daki köktendinci ideolojinin otuz
yıl süren mücadelesi Afganistan’ın politik, ırksal, dini ve aşiret yapılarına ve
ülke ekonomisine zarar verilmiştir.
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Yüzlerce köy ve şehir yıkılıp tarımsal altyapı ciddi şekilde hasar görmüştür
ve ülkenin sakinleri yoksulluk, açlık ve belirsizlikteyken, beş milyondan
fazla göçmen insandan acı çekmektedir. Sovyet kuvvetlerinin geri çekilmesinden sonra, Taliban hareketinin ortaya çıkmasıyla birlikte, ülkenin
kuzeyine doğru hızla ilerlemesiyle Afgan savaşının yıkıcı gücü devam etti.
Kendilerine İslam Mücahitleri denilen Taliban, bir fanatik köktendinciler
grubudur. Taliban hükümetinin 2001 yılında yıkılmasından sonra Afgan
hükümetine karşı savaşmaya devam ettiler, ideolojilerine uyum sağlamak
ve hedefini ulaşmak için terörist saldırılar kullandılar.
Bu çalışmada biz bu sorunun cevabını arıyoruz: Taliban'ın ideolojik terör
eylemlerinin politik psikolojik nedenleri nelerdir? Önce Taliban grubuna gözden geçirip, sonra İslami köktencilik ideolojisini, seçilmiş Taliban’ın İdeolojisi
olarak tanıtımı ve sonra Taliban'ın terörist eylemlerinin psikolojik nedenlerini tartışacağız.
Teorik Çerçeve
Terörizm eylemleri, günümüzde, uluslararası güvenliğe yönelik en ciddi
tehditler arasında değerlendirilmektedir. Uluslararası barış ve güvenliğe ilişkin uzun yıllar boyunca bir tehdit olarak varlığını sürdüren terörizm,
Soğuk Savaş sonrası yaşadığı dönüşümle uluslararası alanda devletler ve
uluslararası toplum açısından en önemli güvenlik tehditleri arasında ön
sıralarda yer almaya başlamıştır (Kanat, 2014,s. 196). Evrensel bir olgu olan
terörizm kavramı, özellikle 11 Eylül 2001’de Amerika Birleşik Devletlere
yapılan saldırının ardından uluslararası toplumun gündemini daha sık bir
şekilde meşgul etmeye başlamıştır. Günümüzde uluslararası hukukta
terörizm konusunda iki önemli hukuksal sorunu bulunmaktadır. Bunlardan
ilki, terörizmin henüz kabul görmüş bir tanımının bulunmamasıdır. Yürürlüğe girememiş 1937 tarihli Terörizmin Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Cenevre Sözleşmesinin dışında henüz kabul gören genel bir tanım
mevcut değildir. İkinci sorun ise, giderek artan terör eylemlerine karşı
hukuksal alanda nasıl mücadele edileceğidir (Pazarcı, 2012, s. 209-210).
Terör, özellikle "intihar saldırıları" irrasyonel eylemler (kişi kendini de patlattığı için) olarak görülmekle beraber; toplumda korku, kaygı, karışıklık,
teslimiyet gibi duygular yaratmak için yapıldığı düşünülünce rasyonel bir
eylem tarzı olarak da görülebilir (Bayram,T,2015).11 Eylül olayları, 1993
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yılında Dünya Ticaret Merkezinin bombalanması ve 1995 yılında Tokyo metrosuna saldırı, terörizmde (postmodern) yansıtan terörizmde büyük bir
değişiklik olduğuna işaret ediyor. "Post-modern terörizm" terimi, ilk olarak
1996'da Affaires Foreign dergisinde adlı bir makalede Walter Laquere
tarafından kullanıldı. Laquere Terörizmin 1990'lardan bu yana motivasyon,
strateji ve silahlar açısından değiştiğini inanıyor. Örneğin, 1970'lerin anarşist
grupları köktendinci gruplara, milliyetçilere ve militarist fikirlere yer Verdi
(Walter, L,1996).
David Campbell ayrıca yeni terörizmin en önemli yönlerini şöyle vurguladı:
1. Yeni terörizm dini ideolojilere dayanır. Her ne Kadar İslami köktencilik bu
konuda vurgulanmış olsa da bu türden tek dini köken değildir, ancak bu
konuda başka herhangi bir din ve inanç da önemli olabilir.
2. Yeni terörizm, eski terörizmden farklıdır. Geleneksel terörizmde teröristler,
terör olayının izleyicilerinin sayısında bir artış talep ederken, yeni terörizm
de çok sayıda insanın imhasını istiyor. Bu nedenle, yeni terörizm hedefe ulaşmak için en şiddetli araçları kullanılmakta ve genellikle bu eylemler metafizik
amaçlarla gerçekleştirilir ve teröristlerin yok edilmesinin da değer olduğu
düşünülür.
3. Yenisi, kitle imha silahları almaya çalışmaktadır. Uluslararası sistemin yeni
şartları, teröristlerin birçok kimyasal, biyolojik ve hatta nükleer silah edinip
kullanabilecekleri şekildedir. Bunun nedeni, geleneksel silahlarla orantılı
olarak bu silahları yok etme ve öldürme yeteneğidir (Cambel, J, 2000, s.21).
İslami köktencilik ideolojisi
“Fundamentalizm” kelimesi, Latince temel anlamına gelen fundamentum
kökünden türetilmiştir (Heywood, 2003, s.235). Arapça dilinde kelimenin
eşdeğeri "Al-Usulıya", yani ilkelere geri dönmesi anlamına gelir. Arapça bir
kavram olan bu terim ilk olarak 20. Yüzyılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Protestan dini tartışmalarında tanıtıldı. Bu kavram, dini prensip ve prensiplere dayanarak yaşam isteyen dindar grupları tanımlamak için
kullanılmıştır. Aslında, dini köktencilik, kutsal kitabın gerçeğine inanan bir
tür hareket ya da siyasi programdır ve ayrıca toplumun yeniden inşa
edilmesi ve buna dayanan sosyal ilişkiler olması gerektiğini iddia eder (Almoseli, A, 2004, s.159).
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Bu açıdan, akıntıların siyasi ve sosyal yönelimi buldukları söylenmelidir. Bu
akımları dini metinlerin mutlak gerçeğine temel ilke ve inançla birleştirir.
Berger'in açıklamasına göre, bu hareketlerin ortak noktası dinlerden ve birincil metinlerden ilham almalarıdır. Hem kökleşmiş hem de birbirleriyle ilişkili
olan
modernleşme
ve
laiklik
fikri
reddediyorlar.
(Berger.p.2002.s.288).Bu hamleler, laikliğin günümüz dünyasında önemli ve
büyüyen bir fenomen olması nedeniyle, dünyadaki laiklik karşıtı hareketlerin eşit derecede önemli olduğunu göstermektedir.
Evanjelik Hıristiyan mezhebinin ortaya çıkışı ve hızlı büyümesi, Katolik
Kilisesi'nin muhafazakar hareketi, özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, Müslüman dünyasında İslami hareketlerin ortaya çıkışı, özellikle
1970'lerde ve 80'li yıllarda, Japonya'da Shinto ve Hindistan'da Sih gibi canlanma hareketlerinin büyümesi, yirminci yüzyılın sonlarında laiklik
hakkında şüphelere yol açtı. Buna paralel teori, modernleşme, sanayileşme,
aklın zaferi, maddi değerlerin artan önemi ve dinin özelleştirilmesi inanılıyordu (Hywood,2003,s.498).
Dünyanın köşelerindeki kanıtlar, dini hareketlerin büyüdüğünü ve dinin belirli bir kabiliyete sahip olduğunu göstermektedir, çünkü özellikle köktendinci biçimindeki dini canlanma politik ve sosyal bir karaktere sahip oldu ve
toplum ya da toplumun bir bölümünü yaratmaya çalıştığından Dini kriterlere göre yeniden oluşturmasını çabalamaktadır. Bu akımlar çoğu zaman
statükoyla ilgili endişelerini ifade eder (White, B, 2003, s.41).
İslami köktencilik kavramı, İslam dünyasında İslami hareketlerin ortaya çıkmasıyla siyaset bilimi ve sosyoloji literatürüne girmiştir, ancak bazı sosyal
temelli sosyal analistler bu kavramı verimlilikten yoksun İslami hareketlerin
betimleyici olarak kabul etmekte ve bazıları bunu bir çeşit Kibirlilik, düşmanlık ve ideoloji göz önünde bulundurulur, ancak bazıları da Müslüman
dünyasında dini ve entelektüel akımları tanımlamak için bu kavramı kabul
eder. Mısırlı İslamcı Yusuf Karadavi, İslam dünyasında dini reform süreçlerini tanımlamak için İslami uyanış kavramını kullanmasına rağmen, İslam'ın kültürel mirasındaki "köktencilik" teriminin daha açıklayıcı olduğunu
söylüyor. İslam'ı anlamak ve onu davet etmek için ilkelere, köklere ve
temellere dönmek demektir (El-Karadavi, Y,2004,s.20). Rashid al Ghanuchi,
ayrıca "köktencilik" in anlamının, İslam'ın ilkelerinin üretkenliği olduğunu
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belirtir(El-Ghanuçi,R,1999,s.42) .
Müslüman Kardeşlerin kurucusu olan Hasan el-Banna da 1940'larda Kardeşlerin davet ini “köktenci” bir davet olarak adlandırdı (ElBenna,H,1992,s.122). İslami köktencilik, bir düşünce ve siyasal ideoloji
şeklidir. Aşağıdaki nedenlerden dolayı, İslami köktencilik bir ideoloji olarak
düşünülebilir:
İlk: İslami köktencilik, genel olarak insan-tanrı ve doğanın ilişkilerinin, yanı
sıra ideal ve ideal koşulların, modernliğinin karşılaştırdığı zaman farklı bir
yorumunu sunar.
İkincisi: Toplumun sosyal, politik, ekonomik, kültürel ve askeri ilişkilerinin
yeniden inşasını ve hem ahiret hem de insan dünyasına olan refahını tatmin
edecek şekilde istiyor.
Üçüncüsü: İdealist bir topluma geçiş için genellikle stratejileri ve taktikleri
vardır ve bunu başarmak için, takipçilerinin çabalarını ister ve bu nedenle
oldukça motive olur.
İslami köktendinci akımların ortak özelliği başka bir bakış açısıyla:
Dinin siyasetten ayrılmamasının önemine vurgusu, Kur'an ve Hz. Peygamber'in Sünneti, Sahabeler ve ayrıca Rasidi Halife'nin vurgusu, İslam'ın beş
ayağının (Shahadati, dua, oruç, Zekât, Hac) ötesine geçmek ve Cihat’ın altıncı
ayağın temelini
ve sosyal adaletin kuruluşunu vurgular.
(Dekmijian,H,2011,s.27)
Taliban Grubunun Tarihi
Arapça talib
(öğrenci) kelimesinin çoğulu Taliban (öğrenciler)
adını benimseyen örgüt, ülkenin güneyinde Molla Ömer Ahund liderliğinde
yaklaşık 50 medrese öğrencisiyle birlikte 1994’Te kuruldu. Aslen Kandaharlı
olan Molla Ömer, bir süre Pakistan'da ardından da Kandahar'ın kuzeyindeki
Meyvend ilçesinde medrese eğitimi aldı. Sovyet işgaline karşı savaştı (Bag,
M, 2019).
Sınır durumunun Pakistan istihbaratının (ISI) gözetimi altında olduğu bir
durumda, haber ajansları, güney Kandahar'da bir sınır kasabasının yakalanmasına ve 12 Ekim 1994'te bilinmeyen bir Taliban grubunun silah temelli bir
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üssüne saldırı düzenlediğini bildirdi. Bu grup Afganistan'da 250 yıllık yönetim geçmişi olan bir Pashtun Durran kabilesiydi eski Şah'ını iadesini istedi
(Mangos, R, 2001, s.258).
Sovyetler geri çekilmesinden sonra Taliban silahlı gruplar olarak üç yıl
boyunca iktidardaki başkentteki mücahit liderlerle iktidar için savaştılar.1
Bir hafta sonra, 20 Ekim'de, Pakistan Dışişleri Bakanlığını temsil eden Babür
liderliğindeki kalkınma uzmanları ve yabancı büyükelçilerden oluşan bir
heyet, Afganistan'ın güneyindeki bir gezide, Quetta'dan Herât’a bir otoyol
olasılığını inceledi. Babür zaten yerel makamlarla istişarelerde bulundu ve
diğer yandan Pakistan dışişleri bakanı da bir Pashtun idi.3 Pakistan'ın Taliban'a desteğini protesto eden yerel Mücahitler, bu Heyeti, Kandahar
Şehri’nin dışındayken rehin alındı. Öte yandan, 28 Ekim'de Türkmenistan
Devlet Başkanı, Herât valisi ve Pakistan Başbakanı Aşkabat şehirde bir
toplantı yapıldı ve Pakistan'dan Aşkabat'a otuz kamyondan oluşan ticari bir
karavan olan bir deneme gezisine çıkmaya karar verildi. 29 Ekim'de Mücahitler iki Taliban komutanı ve bir Pakistan istihbaratçı subayı ile ticari bir
karavan ele geçirdi (Raşıd, A, 2000, s.51).
Taliban, Pakistan'ın talebi üzerine bir patlama saldırısında Rehineleri serbest
bıraktılar ve ticari karavanı iade ettiler ve aynı akşam Kandahar kentini ele
geçirdiler (Mardsen, P, 2015.s.99).
Mujahedeen arasındaki iç savaşın ortasında, Taliban şöhret kazanıp kamyonlara gişeler uygulayarak Güney güvenliğini sağlamayı başardılar ve insanlar iç savaşlardan bıktılar ve Taliban'ı tercih ediyordu. Doğudan Kabil
kapılarına ve batıdaki Farah’a yerel komutanların satın alınmasıyla hızlı ilerlemeleri bu bölgelere düzen ve güvenlik sağlamıştır. O zamanki küçük Taliban grubu güçlü ve canlı bir hareket haline gelmişti ve herkesi şaşırttılar.
Taliban gün geçtikçe güçleniyordu ve yerel halk da onları destekliyordu. Afganistan'daki birkaç büyük kentin çöküşünden sonra, Mujahedeen Taliban
çatışmasında Birleşik Cephesi adında bir taktik ittifak kuruldu
(Mangos,R,2001,s.266).
Bütün ülkenin egemenliğini hedefleyen Taliban, 1998'de Mujahedeen'in liderleri arasındaki iç anlaşmazlıkları kullanarak ve Afganistan'ın kuzey ve
merkezini ele geçirip ve bu bölgelerde yaşayan insanları büyük toplu
katliamları ve cinayetler işliyordular (Raşıd,A, 2000,s.99). Bir yandan Afgan-
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istan, Batı ve Doğu politikalarına, bir yandan da İslami kıta hareketlerinin,
İran ve Suudi Arabistan'ın dış etkilerine karşı vuruldu.
Taliban’ın İdeolojisi
Taliban aşırılık yanlı dini inançlara sahiptir ve Vahhabiliğin öğretilerine
yakın olan Deobondiya'ya bağlıdır. Şimdiye kadar, bu radikal hareket, İslam
Emirliği'nin oluşumuna olan inancını ifade etmesine rağmen, özlemleri
hakkında net ve net açıklamalar yapmamıştır. Ahmed Rashid, "Taliban
fenomenini, Pakistan kabile ve serbest bölgelerinde kendilerine bağlı çok
sayıda grup nedeniyle tanımak, siyasi yapı, liderlik ve karar alma sürecinin
anlaşılması zordur. Masum insanların öldürülmesini tüm insanların
öldürülmesi olarak kabul eden İslam dininde güçlü hadisler olmasına rağmen, Talibanizmin destekçileri ve liderleri, bu eylemleri, İslami yasaların ve
geleneğin sıkı bir şekilde uygulanması ve hilafet ile İslam devletinin kurulması doğrultusunda gerçekleştirdiklerini iddia ediyorlar.” inanıyor (
Raşıd,A,2000,s.122).
Taliban da dahil olmak üzere radikal köktendinci gruplar politik düşüncesindeki ilke, İslam Emirliği'nin canlanmasıdır. Bazı kabile liderleri ve dini
seçkinler "Hal o Aqad gurubu" olarak bir araya geliyor ve bu görev için bir
kişiyi aday gösteriyor, sonra ülkenin bütün güçleri halifeye veya Emir elMu'minin'e devredilecek. Batı kültürünün ve medeniyetinin yozlaşmasına
karşı koymak, tüm İslami grupların ana sloganlarından biridir, ancak radikal
aşırılıkçı Taliban'ı diğer İslami gruplardan ayıran şey Batı medeniyetinin
mutlak inkar edilmesidir. Başka İslami gruplar Müslüman Kardeşler gibi Batı
medeniyeti için her zaman eleştirel değil, olumsuz yönleri reddederken,
olumlu yönlerini memnuniyetle karşılıyorlar, ancak Taliban, Deobandi
okulları ve Vahhabi, Batı medeniyetinin her türlü başarısına karşı çıkıyorlar.
Batı kültürünü kabul etmek veya reddetmek için eleştirel olmayan yaklaşımın birçok sorunu var.
Taliban'ın televizyona, görüntüleme araçlara, yabancı giysilere, sinemaya ve
benzerlerine karşı fanatik muhalefeti, militan ruhlarının Batı medeniyeti
tezahürleriyle açık bir göstergesidir. Taliban televizyon ve sinemayı şeytani
bir araç olarak görüyor ve kızların ders çalışmasını yasakladı. Taliban, İslam'ın ilk ve orta çağlarını altın çağ olarak olduğunu ve herhangi bir hatanın
olmaması olarak görür ve bu dönemin dini yorumları hakkında dogmatik
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bir inanca sahiptir. İçtihadın bu okulda yeri yoktur ve insanlar genellikle seleflerinin sözlerini takip etmek zorundadırlar. Taliban için tek model, ilk İslami yüzyıllardaki kırsal toplulukların yaşam biçimidir (Alwaght,R, 2015).
Siyasal Psikoloji Nedenleri
Politik Psikoloji; İnsan düşünce, duygu ve davranışının siyasi hayata etkilerini konu alan ve siyasi bilimleri psikoloji aracılığı ile inceleyen, disiplinler
arası akademik, bilimsel bir alandır. Politik psikoloji liderlerin karakterlerini,
yöneten-yönetilen ilişkisini, halkın kendi içindeki ve ulusların birbirleriyle
ilişkisini analiz eder. Toplumsal olaylara duyarlı olan ve gündemi takip eden
politik psikoloji; psikolojik teoriyi politik olaylara bağlama amaçlı çalışmalar
gerçekleştirir. Bu alan psikolojiyi ve toplumun birleştiren bir kesişim noktasıdır. Politik Psikoloji geniş uygulama alanı olan bir bilim dalıdır. Siyasi
bilimlerin yanı sıra; antropoloji, bilişsel psikoloji, gelişim ve kişilik psikolojisi,
sosyal psikoloji, sosyoloji, psikiyatri, uluslar arası ilişkiler ve ekonomi, sanat
ve felsefe gibi daha bağımsız alanlarla çalışmaktadır (Yılmaz, R, 2017).
Politik psikoloji alanındaki araştırma alanlarından biri terörizm psikolojisidir. Terörizmin psikolojisini konu edinen bilim insanlarının çoğu terörist
eylemlere en sık çaresizlik duygusunun yol açtığını belirtmektedirler. Bilim
insanlarına göre teröristler durumlarını dramatik olarak görmelerine yol
açan herhangi bir koşul karşısında oluşan psikolojik rahatsızlıkları sonucu
eyleme geçmektedirler. Terörist gruplar Çeçenler, Basklar, İrlandalılar gibi
milli azınlıklara ait gruplar olabileceği gibi ideolojik veya dini açıdan birleşen
gruplar da olabilir. Her iki durumda da ortak nokta teröristlerin kendilerine
ait milli, dini, kültürel veya başka değerlerinin kaybolmak üzere olduğuna
inanmalarıdır. Fakat teröristlere göre bu inançlar doğrultusunda kimsenin
harekete geçmeye niyeti olmadığından tek çıkış yolu kalmaktadır: Bu da
inançları ve amaçları için savaşmak ve gerekirse terörizm dâhil olmak üzere
her çeşit yola başvurmaktır (Demirci, S, 2008).
Terörizm Psikolojisi adlı kitabın yazarı Dr. Olşanskiy çalışmasında terörizm
yoluna başvurmanın birkaç sebebini göstermektedir:
1. İdeolojik sebepler: Siyasi ve ideolojik yön alan bir gruba katılım
2. Gelişmekte olan düzeni bozma ve yeni bir dünya kurma fikri: Dünyanın
yanlış yönetildiğine ve haksızlıklar üzerine kurulduğuna dair inanç ve bu
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haksızlığı ortadan kaldırma, kendince yanlış olanı düzeltme isteğinden kaynaklanmaktadır.
3. Terörizme macera ve heyecan olarak bakılması: Bazı teröristler için
terörizm ile bağlı olan risk, plan yapımı ve terörist eylemlerin gerçekleşmesi
çekici gelebilir.
4. Terörist gruba manevi bağlılık: Bu bağlılık yakınlarının öldürülmesi üzerine intikam sebebi ile veya aileden birisinin katılımından gelebilir.
5. Kendini gösterme isteği: Bu bir paradokstur. Bir taraftan kendini gösterme
isteği güçlü ve kendinden emin insanların amacıdır. Diğer taraftan bu tür
eğilim imkânların sınırlılığının ve şiddet dışında kendini ispatlayabilecek
başka bir yol bulunamadığının göstergesidir (Dolshansky, D, 1971).
Taliban terörist grubu olarak politik psikolojik nedenleri dini , etnik ve yabancı devletlerin motivasyonel üç görüşü ve perspektifinden tartışılabilir.
Mezhep Kaygısı
Hanefi’nin hukuk ilkelerinin oluşturulmasından 1300 yıl ve Darul-ül-Diwan'ın kuruluşundan bu yana 150 yıl geçtikten sonra, Taliban’ın entelektüel
ilkeleri ve dini kimliği oluşturmuştur. 1400 yıllık İslami yaşam boyunca,
içinde olabileceği çeşitli mezhepler gelişti: Sünniler, Şiiler, Mütazile, Aşara,
Maturudiye, Zahiri, Zaidi, İsmaili, Tabari gibi ortaya çıkmıştır. Çağdaş tarihte, Kardeşler Hareketi, Selefi Hareketi, Cemaat-e-İslami, Cemaat-e-Balığ,
İran'ın İslam Devrimi, Nursi Hareketi, Necmeddin Erbakan Partisi gibi çeşitli
siyasi grupların göstermektedir ancak Taliban farklı bir kapalı mezhep ve selefi bakışla çıkmıştı. Dini açıdan, Taliban Sünni Hanefi dininin bir parçası ve
Doyond Okulu'ndan mezun oldular Pakistan’ın aşiret bölgelerinde Sovyetler
Birliği’ne karşı cihad olarak faaliyete başlayan okullar, İslami bilimleri okumak üzere binlerce genç mezunu olmuştur. Afganistan'daki Sovyetler Birliği'nin yenilgisinden sonra, bu okullar aktif halde kalmıştı ve bu okulların
en çok Taliban savaşçısı olan ve tüm dünya için bir sorun haline gelen eğitimi
devam edildi (Ansari, Kh, 2015).
Deoband okulları Taliban'ı Selefi düşünceye, Sünnilik ruhunu güçlendirdiği
ve Peygamberin hayatın dönemine geri döndüğünü daha geniş bir hale
öğretilmektedir. 19. ve 20. yüzyıllarda Selefizmin kökenleri Seyyid Cemâled-
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din Afgânî, Mohammed Abduh, Reşid Rıza gibi düşünürlerden etkilenmiştir.
Bu düşünürler Hz. Peygamberin dönemini ve İslam'ın ilk neslinin geri dönmesini istediler. Onlara göre, Müslümanlar, Batı'nın İslam'ın ilkelerini
tekelleştirmelerine izin verildi ve bu nedenle Müslümanların zayıflamasına
ve geriliğine yol açıldı çünkü İslam dini sadece ahlaki ve manevi değil, aynı
zamanda sosyal ve politiktir. Selefinin görüşüne göre, akılın ve mantığın
yeri ve değeri yoktur ve yalnızca Kuran ve hadis metinleri her şeyden
üstündür. Selefizm Müslüman hak sahiplerini tekelleştiren ve herkesi inkâr
eden biri olarak gören bir olgudur ve mezhepsiz dini inanan tarikattır. Taliban, aynı zamanda Selefi grup olarak her dönemde İslam kurallarının, Hz.
Peygamber ve takipçilerinin yaptığı gibi olması gerektiğine inanmaktadır
(Mshrigh.N.2013).
Anayasa ve Afganistan’ın diğer yasa ve politikaları din özgürlüğünü
kısıtlıyor ve kurallarla kısıtlamaları uygulanıyor. Anayasa, diğer din ve
mezheplerin takipçilerinin kurallarına uymakta ve özgür olduğunu beyan
eder ayrıca, İslam'ın devletin dini olduğunu ve İslam'ın kutsal dininin inanç
ve ilkelerine karşı çıkmamasını iddia ediyor (Unama,2013). Sünni-Hanefi
Müslümanların yaklaşık %80, Şii Müslümanların ise yaklaşık %19 ve Afganistan'daki diğer din ve mezheplerin %1'i olduğu tahmin ediliyor. Dini cemaat
liderlerine göre, yaklaşık yüzde 90'ı etnik Hazaralar olan Şii nüfusu ağırlıklı
olarak Caferi’dir, ancak İsmaililer’i de içeriyor. Başta Hindular, Sihler, Bahailer ve Hristiyanlar olmak üzere diğer dini gruplar nüfusun yüzde
0,3'ünden azını oluşturuyor. Sih ve Hindu liderleri, ülkede toplam 1.300 kişiden oluşan 245 Sih ve Hindu ailesi olduğunu tahmin ediyor. Ahmadi Müslüman cemaati ülke çapında 600 taraftarı olduğunu tahmin ediyor. Bahai ve
Hristiyan toplulukların güvenilir tahminleri mevcut değildir. Bir Yahudi de
dahil olmak üzere diğer dinlerin az sayıda uygulayıcısı vardır. ayrıca, İslam'ın devletin dini olduğunu ve İslam'ın kutsal dininin inanç ve ilkelerine
karşı çıkmamasını iddia ediyor (Unama, 2017).
Sürgün hükümetlerindeki cihad döneminde Şiiler Paştunlar tarafından
düşünülmedi, fakat komünist rejimin çöküşünün ardından başkentteki
askeri siyasi mücadeleleri bu durumu değiştirdi. Taliban'ın entelektüel temelleri, İslam hukukunun uygulanmasında kapsamlı bir İslam anlayışı, dini titizlik, yüzeysellik, ahlaksızlık, önyargı ve şiddet temellidir. Böyle bir izlenim,
onları dinlerinden ve şeriattan sapma konusunda yanıltıcı hale getirdi. Bu
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temelde, Taliban Şii dine ve entelektüel temellerine karşı çıktı ve bu nedenle
Şiileri Rafezi göz önüne aldı. Bu politika, şartlara göre, henüz büyük zafer
kazanmadıkları bir dönemde olduğu gibi, iniş çıkışlar ve düşüşler yarattı,
etnik gruplara ve dinlere karşı nazik yaklaşımları devirdi ve önledi. Afganistan'ın neredeyse %95'i egemen olduğu ve İslam Emirliği'ni kurduğu sonra
Dini mücadeleleri daha şiddetli başlayıp ve halka açık hale getirdi ve özellikle Şii liderlerinin Abdul Ali Mazari öldürmesiyle, Taliban genel olarak bu
düşmanlıkları arttırmıştır (Alwaght,2015).
Yedi yıl boyunca, 2008-2015 yılları arasında, dini saldırılar nedeniyle 850 sivil
kayıp (273 kişi öldü ve 577 kişi yaralandı) kaydedildi. 2017'de Afgan medyası, Şii mezhebi ait ibadet merkezlerine, hem de Şii şehirlerinde çoğunlukla Taliban tarafından ölüm ve yararlı sayısı 500 kişi , 13 saldırısında
bildirdi. Kabil'deki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu ( UNAMA) , 2017
yılında Şii camilere, mezhep büyüklere ve ibadetlerine 37'den fazla saldırı
düzenlediği ve toplam 202 ölüm ve 297 kişi yaralandığı açıklandı. Saldırılar
sivil kayıplarda% 32'lik bir artışa neden olmuş ve 2016'ya kıyasla, ölüm sayısı
iki katına çıkmış, saldırı sayısı üçe katlanmıştır (Unama, 2017). 2017'deki ve
2018'in ilk yarısındaki saldırıların sayısı ve ölçeği, Şii Müslümanlarının, dini
ilişkilerine dayanarak Taliban gruplar tarafından saldırıya uğrama riski
görece düşük olduğunu göstermektedir. Ocak 2017 ile Haziran 2018 arasında,
UNAMA, aynı dönemde toplam 15.575 sivil zayiatla karşılaştırıldığında, 917
Şii zayiatı kaydetti. Bu, aynı dönemdeki tüm zayiatlarına %5,8'ini veya Afgan
Şii nüfusunun %0,0183'ünü veya toplam Afgan nüfusunun %0,002'sini temsil
eder. Şii, gösteriler gibi büyük ve tanımlanabilir gruplarda toplanırken veya
camilere ya da kültürel merkezlere katılırken saldırılara daha duyarlıdır (Office,H, 2018) .
Şii topluluğunun baskısını artırarak karşısında hükümet, Şii camilerini daha
fazla güvenliği sağlamak ve ibadet edenleri korumak amacıyla çok polis
kuvvetlerini görevlendirilmiştir. Sihler, Hindular ve Hıristiyanlar da kapalı
ve gizli yerlerde şiddet korkusu için ibadetlerini yapıyorlar. Afgan Bağımsız
İnsan Hakları Komisyonu'na (AIHRC) göre, çok sayıda silahlı saldırı, intihar
saldırısı ve rehin Alma nedeniyle Şiiler 2015'ten bu yana daha yoğunlaştı.
AIHRC'ye göre, saldırıların asıl amacı, belirli bir etnik ve dini grup olan Şii
Hazaralardı. Son dört yılda, Afganistan'da kutsal yerlere, dini ve kültürel
merkezlere (269 kişi öldü, 556 kişi yaralandı) saldırılar da dahil olmak üzere
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544 Şii öldü ve 994 kişi yaralandı (Khabar name, 2018).
İstatistikler, en yüksek saldırıların bu merkezlerde en fazla mağdur olan Şii
dini merkezlerinde gerçekleştirildiğini göstermektedir. Tabii ki, bu
saldırıların zayiatlarından medyaya sunulan istatistiklerin gerçek istatistikler
olmadığının ve gerçek istatistiklerin bu istatistiklerden daha yüksek olarak
kabul edildiğine dikkat etmek önemlidir. Sihler, Hindular ve Hristiyanlar da
Taliban tarafından şiddete maruz kalmış ve dini törenlerini gizli ve kapalı
yerlerde yürütüyorlar. Sihler altmışlı yıllarda 200.000 nüfusu sahip idi ve
durum kötüleştikçe Afganistan'dan ayrıldılar ve 200 aileye düştü ayrıca, Sihlere yönelik bir intihar saldırısında 20 kişi ölü ve 17 kişi yaralandı. Verilere
ve bulgulara dayanarak ve Selefi düşünce ve Deobandiya okullarının öğrencileri ile ilgili olarak Şii ve Sih dini merkezlerdeki zayiat ve ölüm oranı, Taliban grubunun bir Sünni devleti kurmadaki psikolojik motivasyonunu temsil
ediyor.
Etnik Totaliterlik
Modern Afganistan'ın 18. yüzyıldaki politik tarihi, Pashtun kabilelerinin
yükselişiyle 1709'da Hutak hanedanının egemenliği Kandahar'da başladı ve
daha kesin olarak, 1747'de Ahmad Shah Dorani Pashtun imparatorluğunu
kurdu. Başkenti 1776'da Kandahar'dan Kabil'e devredildi ve topraklarının
bir kısmı 1893'te komşu imparatorluklara devredildi. 19. yüzyılın sonlarında
Afganistan, İngiliz ve Rus imparatorlukları arasındaki "büyük oyunda"
baskın bir hükümet haline geldi. 19 Ağustos 1919'da Üçüncü Afgan Savaşı
ve Rawalpindi Sözleşmesinin imzalanmasından sonra, ülke dış devletini İngiltere'den kontrol altına aldı (Parsi.T.2014).
Afganistan'daki Peştun nüfusunun coğrafyası, Hindistan Yarımadası ve Pakistan ile doğrudan temas halindedir. Pakistan sınırında, güney Afganistan
Pashtunlar’ın ellerindedir. 1747'den beri Peştun halkının egemenliği başladı,
Rus ve İngiliz yarışmalarında, yabancı ülkelerin yararına en yakın etnik
grubu oldular ve yardımlarıyla Afganistan hükümetinin ve gücünün
merkezine geldiler. Amman Han zamanında, hükümet Tacik halkına
Habibullah'a 9 aylığına devrildi ancak hemen Peştunlar tarafından geri alınmasını başlayıp ve başardılar ve yine Peştun'un gücü devam ettiler. Sovyet
kuvvetlerinin geri çekilmesinden sonra Tacik liderler bir kez daha iktidara
geldiler, ancak İslami Parti ve Taliban gibi Peştun'a dayalı kuvvetler dayana-

624

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -2- Din-Tarih-Sosyoloji

madılar, Peştun halkının odağını ele alarak iktidara gelene kadar savaştı ve
Taliban 1994'te iktidara geldi (Islam,P,1998).
Taliban'ın gelmesiyle birlikte, siyasal iktidarın etnik yapısı, şiddet ve basın
kullanımıyla daha kötü bir duruma geldi. Bir Pashtun grubu olarak Taliban
tek etnik yapının gücünü beş yıl boyunca korudular ve tüm siyasal, ulusal
ve yerel makamlar Pashtunlara verildiler ve hükümette diğer etnik grupların
varlığı çok zayıftı. 11 Eylül saldırıları sonrasında, El Kaide ve Taliban ana
suçlananlardı, ABD hükümeti Taliban'ı El Kaide lideri Osama Bin Ladin ve
üyelerini teslim etmeye çağırdı, ancak Taliban kabul etmedi çünkü El Kaide,
Taliban'ın iktidara gelmesi ve İslami köktencilik ideolojisinin uygulanmasında ve finansal destek büyük rol oynadı. ABD ve müttefikleri Afganistan'ı saldırdılar ve Taliban Pakistan'daki sığınaklarına geri döndüler ve
Almanya'daki Bonn toplantısından sonra, yeni hükümet, tüm etnik grupları
hükümete katıldılar ve bir kez daha totaliter Pashtunism düşünceyi sona
erdi. Taliban, 2001'den beri partizan savaşı, intihar saldırıları, devlet ve askeri
merkezlere yapılan saldırılar, ISAF birliklerine yapılan saldırılar, lojistik tesisleri, okullar ve devlet dairelerini yakma yoluyla olaydaki var olduğunu
göstermektedir (Khawati, Sh, 2001).
Peter Marsden, Talibanizm düşüncesini ve sistemini Pashtunwal kültürüyle
ilişkilendirirken, Taliban Pashtun toplumunun derinliğini çektiğinden, felsefesinin büyük ölçüde geleneksel bir Pashtun kabilesi kökenli olduğu
inanıyor( Marsden,P,2016). Taliban, Cihad döneminde zarar görmüş Afganistan'ın Pashtun kimliğini canlandırmaya ve diğer etnik gruplar de
hükümette yok etmeyi daha yoğun bir şekilde çalıştılar. Anwar-al-Haq Ahadi
Pashtunları aşağıdaki nedenlerle büyük kardeş olarak görüyor:
1- Peştunlar Afganistan’da çoğunluğu sağladıklarına inanıyor.
2- Afganistan hükümeti Peştunlar tarafından oluşturdu.
3. Afganistan dünyadaki tek Pashtun hükümetidir ve diğer azınlıklar etnik
guruplar, Afgan hükümetinin Pashtun kimliği kabul olmalıdır (Ahadi,
A,1995).
Anwar ul Haq Ahadının ideal fikirleri kabul edilemez çünkü Afganistan'da
şu ana kadar etnik çoğunluk ve azınlıkların olduğunu gösteren kesin bir
nüfus sayımı yoktur. Afganistan’ın siyasi sınırları sömürge hükümetleri
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tarafından kurulmakta ve Afganistan'daki farklı etnik gruplardan görülmektedir. Sömürge döneminden sonrası Afganistan'da milliyetçilik Peştunizm'e
dayanmaktaydı ve diğer ulusların kendilerini görmediği ve durumu daha
da kötüleştirdiği hale geldi. 2001 yılında yeni bir hükümetin kurulması ve
üst düzey siyasi, ulusal ve yerel görevlerin diğer etnik gruplara dağılmasıyla
Taliban, Pashtun kimliğini tehlikede gördüler ve değer etnik gruplara ait ,
liderler ,yetkililere, illere, grevler ve protestoları özelikle kuzey Afganistan’da ve Kabir başkenti yönelik terörist saldırılarını artırdılar ve aşağıdaki
saldırılardan bahsedebilirsiniz:
"Aydınlatma Hareketine" Hazara Halkın Hareketi Olarak
TUTAP (Türkmenistan – Özbekistan – Tacikistan – Afganistan – Pakistan
(elektrik projesinin Hazara etnik gurubu ait bölgeden değiştirdikten sonra,
genç Hazaralar protestoya başladılar. Hükümet ve tüm yabancı şirketler
tarafından onaylanmış olmasına rağmen, halkın Pashtun bölgelerine kayması kabul edilemezdiler. Peştunlar hâlâ iktidarda, ancak Peştunizm ruhu
hala siyasi makamlarda görülmektedir. Bu hareket yakında sağlam bir
hareket haline geldi ve protestolarına başka şehirde de devam etti ve insanlar
hakları için sokaklara geldi.
Çok sayıda yürüyüşün ardından 23 Temmuz 2016'da Hazara etniği ait öğrenciler ve sivil toplum, Taliban intihar saldırısı ile karşı karşıya kalınan büyük
bir miting düzenlediler. İntihar bombacısı 85 sivil vatandaşı öldürdü ve göstericiler arasında 413 kişi yaralandı. Ölenler arasında en az 1 kadın ve 4 çocuk
vardı ve yaralılar arasında en az 6 kadın ve 8 çocuktu (Etillat,2016).
“Rastakhiz Değişimi Hareketi”, Tacik Halkın Hareketi Olarak
Taliban'ın bahar saldırılarında 21 Nisan 2017'de, grup Shaheen Ordusu 209'a
saldırdı, en az 135 Afgan askeri öldü ve 70 kişi yaralandı. 30 Mayıs 2017 tarihinde, Ibiza Otel'e yapılan intihar saldırısı, yaklaşık 100 kişinin ve 350'den
fazla kişinin de ölümüyle sonuçlandı. Savaş bir şekilde Afganistan'daki
Tacikler, Hazaralar, Özbekler ve Türkmenler, Kazakların yaşayan bölgelere
yani Afganistan'ın kuzeyine taşınmıştı, Güney yaşayan insanlar Paştunlar
gibi daha rahat bir konuma döndü. Bu saldırılarda, çoğu Tacik etnik grupları
saldırıya uğradı ve "Rastakhiz Değişimi Hareketi" yürüyüşüne yol açtı.
Tacikler, Taliban'ı karşı gece günüz boyunca sokaklarda çadırlarının altında
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sürdürdüler ve bir süre sonra hükümet tarafından dağıldılar (Euronews,2017).
“Jombeş Yürüyüşü” Türk Halkın Hareketi Olarak
Milli seçimde, ulusal birlik hükümetinde, Peştulardan cumhurbaşkanı,
Özbeklerden birinci yardımcısı ve Hazaralardan ikinci yardımcısı ve Taciklerden icraat başkanı makamları seçildi. Kaç ay sonra devlet yardımıyla
Özbek liderin General Dostum aleyhine dava açtıktan sonra uzun süre
Türkiye'ye kalmak zorunda kaldı. General Dostum'un sınır dışı edilmesinden sonra, Özbeklerin ordusunun Taliban önünde askeri komutanı olan Qeisari'nin tutuklanmasından sonra, ülkenin kuzeyindeki ve kuzeydoğusundaki
Özbek yaşayan insanlar yaklaşık iki hafta süren popüler protestolarla devam
etti ve protestoların kapsamı Kabil'e geldi. Protestoların aksine, barışçıl ve
ülkenin kuzey ve kuzeydoğusundaki güvenlik tehditleri olmadan, intihar
saldırganları Kabil'deki protestocuları hedef almak istedi. Ancak, Yeni Şehir
Park'ın kapılarındaki ilk inceleme sırasında, güvenlik güçleri ortadan
kaldırıldı. Kabil polisi kimsenin zarar görmediğini söyledi (Tolo,2018).
“Afganiyat ve İslamiyat Yürüyüşü” Paştun Halkın Hareketi Olarak
Cumhurbaşkanlığı idaresi son zamanlarda Nüfus Kayıt Yasası'nı onaylandı,
ancak Afgan sözünün ve dinin neden yeni ulusal karta dahil edilmediğine
dair ciddi eleştiriler başladı. Afgan kelimesi başlangıçta Paştundur, Afgan
kelimesinin kaldırılması nedeniyle, Pashtun halkı yürüyüşü başladılar.
Yürüyüş başkentte ve bazı güney şehirlerinde birkaç gün devam etti, bu
sırada Taliban Pashtun halkına çarpmadı ve sonuçta ulusal kart süreci durduruldu (Azadi, 2015). 2001'den sonra ülkenin kuzeyindeki Kunduz şehri,
Taliban'ın eline düşen ilk şehirdi. Kunduz, diğer etnik gruplarla birlikte en
fazla Paştun'a sahipti ve Taliban saldırı sırada, diğer etniklerin Kunduz'u
terk etmek zorunda kaldıklarını iddia ettiler ve Taliban, Pashtun Kunduz'un
yardımıyla Kunduz'a hükmetti. Aynı şey Gazne şehrinde de oldu. Gaziler
başkentin komşularından biri Taliban'ın eline düştü ve bütün etnik gruplar
kaçtı, ancak Taliban Pashtun halkına hükmedip hayatlarına Taliban’ın
yanında devam ettiler.
Yukarıdaki bulgulara dayanarak, Taliban'ın totaliter Peştunizminin psikolojik unsuru görülebiliriz.
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Yabancı Ülkeler
Taliban'ın yıkılmasından 17 yıl sonra, uluslararası sistemin müdahalesi üzerinde güçten uzaklaştırıldığı halde nedenlerinin kaynağı ve hayatta
kalmaları konusunda çok az bilgi bulunmaktadır, ancak henüz yok olmadılar. Taliban'ın Afgan hükümeti ve uluslararası müttefikleri için nasıl geri
dönüp büyük bir tehdit haline gelebileceğini daha iyi anlamak için, öncelikle
dış kaynaklardan aldıkları destek incelenmelidir. Taliban 2001 yılının sonlarında başarısız olduğunda, İlk defa, Pakistan istihbarat ve ordusu tarafından icat edildiği yere yani Pakistan'ın kabileler ve aşiret bölgelerine kaçtılar.
Ahmed Rashid inanıyor:
“Taliban, 2001 kışında, otobüs ve taksi, traktör, deve ve at ile gruplandırılmış
ve hatta Pakistan sınırına kadar yürüyerek gizlice sınırdan geçtiler. Halk
arasında yaklaşık 10.000 silahlı asker Kandahar'da görevlerini bırakıp ve şehirdeki sıradan insanlar gibi yaşamaya devam ettiler. Birçoğu için, Belucistân
mülteci kamplarına geri dönmek bir kaçış değildi, büyüdüğü yerlerde ve eve
dönmesi, okudukları dini okullara dönmesi, ibadet ettikleri caminin misafir
olması idi ve onların aileleri hala orada yaşıyordu. Ailesi olmayan Taliban,
Pakistanlı aşırıcı milisleri, Ulam Cemaat hareketi ve yerel halk tarafından,
battaniyeler, sıcak giysiler, para ve yiyecek paketleri ile sıcak bir şekilde
karşılandılar. Pakistan istihbarat ve ordu yetkilileri el salladı ve saygı duydular. Pervez Müşerref, ordunun yirmi yıl boyunca eğittiği Taliban'ı umutsuzluğa düşürmedi ve tutuklamadı. Pakistan için Taliban, Pakistan'ın
geleceğinin bir yapılanmasıydı ve gerektiği kadar saklanmalıdır” (Rashid,
A, 2008).
Bu alanlar şunları içeriyordu: Belucistân, kuzeybatı sınırı ve aşiret bölgeleri.
Kuzeybatı sınırındaki Fata'nın yedi kabile bölgesi (Khyber, Karam,
Mohmand, Bajaur, Korem, Kuzey Veziristan, Güney Veziristan) vardır ve Taliban için stratejik öneme sahiptir. Pakistan ile 2560 kilometrelik ortak sınır
olan bu bölgeler, Taliban isyancılarının Afganistan'ı istikrarsızlaştırmaya
odaklandığı bölge oldu (ICG, 2002). Pakistan’daki Afganistan’ın sınır bölgeleri, sınırın her iki tarafında da yaklaşık 40 milyon Peştun’a ev sahipliği
yapan, Lüksemburg’dan biraz daha büyük, 2.700 kilometre olan 1,3 milyon
nüfusa sahiptir. Bu Peştunlar, engebeli, yüksek bölgelerde kabile geleneklerinde yaşayan kapalı bir toplumdur (Sly, L, 2003).
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Herhangi bir isyancı ve terörist grup için sınır dış ve yabancı destek hayati
öneme sahiptir, çünkü üstün silahları ve devlet güçlerine karşı uzun bir
savaş yaşamı devam edebileceği, bir uluslararası ilişkileri gerekmektedir.
Pakistan’ın Taliban'a yardımı ve emir vereceği için iki bölümden oluşuyor:1İktidardaki Pakistan yetkilileri ve temsilcilerinden yardımı, yani istihbarat
ve ordu ve 2-Pakistan'da serbestçe faaliyet gösterme lisansı. Pakistan
aşırılıkçılık ve El Kaide ile mücadelesinde sert davrandı ve Taliban'ın geri
çekilmesinde hemen destek, eğitim ve yeniden yerleştirme yapıldı. 2001-2004
yılları arasında Taliban'ı donatmak ve yeniden düzenlemek iyi bir fırsattı.
Taliban'ın dirilişinin arkasındaki faktörlerden biri Pakistan hükümetinin tutumu ve ulusal menfaatiydi. Bir yandan Pakistan, terörizm ve aşırıcılık
savaşında bir ortak olarak, ABD'den milyarlarca dolar alıyor, bir yandan da
Taliban ve aşırılık yanlısı grupları güçlendiriyor (Bagheri, İ, 2007).
Pakistan tarihine bakacak olursak, dini ve İslami bakış açısından Pakistan
denilen bir ülkenin varlığının felsefesidir. 1947'de, laik bir birey olan
Muhammed Ali Cinnah, İngiltere'nin provokasyonu ile Hindistan'daki Müslümanın bahanesi arasındaki ayrımı iddia etti. General Ziya ul Haq zamanında, okulların ve dini merkezlerin inşası, Pakistan'ın İslamlaşması hızla
gerçekleşti ve dünyada Pakistan terörist grupları desteklemekle suçlandı.
Taliban’ın Pakistan topraklarında hareket etme özgürlüğü, gruplarını
yeniden kurmalarını, Arap ülkelerinden mali destek almalarını ve sınırın her
iki tarafından yeni savaşçıları almalarını ve saldırgan operasyonları planlamak için Pakistan’ı kullanmalarını sağladı. Açıkça, Baluçistan'ın merkezi
Quetta'da komuta ve koordinasyon için merkezi liderlik konseylerini kurdular ve dört askeri, siyasi, ekonomik ve kültürel komitenin inanılmaz
merkezleri olarak andılar (Cyrus, H, 2007).
Pakistan'daki dini okulların sayısı, özellikle Pencap'ta artıyor. Ülkedeki Okul
Ayarları İttifakı olarak bilinen yetkililer tarafından sağlanan resmi istatistiklere göre, Pakistan'da yaklaşık 20.000 dini okul kayıtlıdır. Pakistan'daki yirmi
binin üzerindeki dini okulda, yaklaşık iki milyon kişi eğitilmekte ve tüm bu
dinî öğrencilere yiyecek ve konaklama ücretsiz imkanı sağlamaktadır. Pakistanlı analist Ayesha Siddiqa, “Pakistan'daki din okullarının finansal
ihtiyaçlarını karşılamak için bir sorun değil, çünkü Pakistan'ın kendisinden
topladığı Zakati'ye ek olarak, Pakistan dışından gelen çok büyük miktarda
para da var ve Pakistanlı dini adamları Ramazan ayında okul harçları almak
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için Suudi Arabistan'a gidiyorlar. ” söyledi. Pakistan, istikrarlı ve güçlü bir
Afganistan’dan korkuyor, çünkü Afganistan’ın ait coğrafyası Pakistan’ın
varsayımsal bir unsuruna dayanıyor, diğer yandan Keşmir’de Hindistan’la
tartışmaktan ve onunla yüzleşmekten korkuyor (Arifi,A,2013).
Sonuç
Afganistan da dahil olmak üzere birçok ülkede Selefizm ve aşırılık yanlısı
İslamcılık ideolojisi, sivillerin katledilmesi ve öldürülmesi yoluyla ideal
topluma ve hedeflerini ulaşmak amacına kullanılmaktadır. Terörist eylemler,
muhalif gruplar, devletin gücün karşısında kendilerini zayıf hissederken
daha şiddetli hale gelir, ulus ile devlet arasındaki ilişkiyi terör eylemleri ile
yok etmeye çalıştıklarında ve halkın arasında üye devşirme, propaganda
yayınlanması, halkın beynini yıkaması ve ideolojinin uygulamak yol açar.
Politik psikoloji, alt kategorisinde terörizmin psikolojisini inceleyen bir
bölümdür ve terör eylemlerinin, psikolojik kökleri ve nedenlerini ele almaktadır. Terörizmin politik psikolojisi, patlama, intihar, soykırım nedenlerinin
anlamaya çalışır. Bu terörist gruplardan biri, her ay ve her yıl kadınlar, çocuklar ve gençler dahil olmak üzere birçok Afgan halkını yok eden Talibandır.
Yukarıdaki bulgulara göre, Taliban hareketinin iç kriz bağlamında ve
dünyanın süper güçler ve Afganistan’ın komşuları tarafından yoğun rekabet
koşullarında ortaya çıktığı ve Pakistan'ın desteklediği sonucuna varılabilir.
Taliban bir terörist grup olarak en başından beri, fazlasıyla silah ve militan
bakımından siyasallaştırıldı ve iktidarın kaldırılmasından sonra terör eylemleri gerçekleştirdi. Taliban’ın terör eylemlerinin psikolojik analizi bakacak
olursak, etnik, ırksal, bölgesel ve mezhep faktörleri sahiptir ve bunlarla birlikte bölgedeki Pakistan gibi terörist ülkeler de aynı mezhep ve etnik faktörleri olan, kendi milli menfaatleri için insanları öldürmektedir.
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Avrupalı Sömürgecilerin Sri Lankalı Müslümanlar
Üzerindeki Ekonomik ve Dini Etkileri
Mohamed Hussain Farook
Özet: Bu çalışmada Avrupalı sömürgecilerin Sri Lanka Müslümanlarına yönelik faaliyetleri ve
bu faaliyetlerin Sri Lanka Müslümanlarının ekonomik ve dini olarak gelişmesi ve kalkınmasındaki
olumlu ve olumsuz etkileri incelenmiştir. Sri Lanka halkı, 1505 yılından 1946 yılına kadar Avrupalı sömürgeci güçlerin işgali altında yaşamıştır. Sri Lanka’da sömürgecilik faaliyetlerine ilk
başlayan ülke Portekiz (1505-1658) olmuştur ve hemen ardından Hollanda(1658-1796) daha
sonra da İngiltere(1796-1948) gelmektedir. Sömürgeciliğin tüm acımasızlığı ile Müslümanlara
yönelik uyguladığı politikalar, Müslümanları hemen her açıdan etkilemiştir. Fakat özellikle
ekonomi ve din alanlarında sömürgeciliğin etkisi çok fazla olmuştur. Portekiz ve Hollanda
sömürgeleri döneminde büyük zorluklar yaşayan Sri Lanka Müslümanları İngiliz sömürüsü altındayken her iki alanda da gözle görülür bir rahatlama yaşamıştır.
Anahtar Kelimeler: Sri Lanka Müslümanları, Portekizler, Hollandalar, İngilizler, Ticaret, Din

Giriş
Halkının çoğunluğu Budistlerden oluşan Sri Lanka’da Müslümanlar, yaklaşık 20 milyonluk nüfusun %9-10’luk dilimini kapsayan ve Tamil dilinde
konuşan azınlık bir topluluktur. ‘Sri Lanka Müslümanları’ Mor, Cava, Malay
ve Bohra gibi bir kaç etnik gruptan oluşmaktadır. (M.L.A. Cader:2015:28) Sri
Lanka, İslami kaynaklarda Hz. Adem’in cennetten indirildiği yer olarak
geçtiğinden çok eskiden beri adından söz ettiren bir ülke
olmuştur.(Tabari:H1387:121) Sri Lanka Hindistan’ın güneydoğusunda Hint
Okyanusu içerisinde yer alan büyükçe bir adadır. Müslümanlara ait ilk tarihi
ve coğrafi eserlerde Serendib adıyla anılmaktadır. Ada "Ceziretü’l-Yakut"
yani “Yakut Adası” ismiyle de biliniyordu.(S.A. Imam:1944:10) Uzun yıllar
Portekiz, Hollanda ve İngiliz sömürgesi olarak kalan ülke 1948’de Seylan
adıyla bağımsızlığını kazanmıştır. 1972 yılında adı “Sri Lanka Demokratik
Sosyalist Cumhuriyeti” olarak değiştirilmiştir.
Sri Lanka, doğal güzelliklere ve tropikal bir iklime sahip olduğu gibi tarihsel
süreç içerisinde her daim stratejik bir konuma da sahip olmuştur. Zira bu
konumu, ipek ve baharat yolları güzergahında olması hasebiyle uluslararası
ticaret açısından da oldukça önemlidir. Bu sebepledir ki Sri Lanka çok eskiden beri bir çok ülke tarafından hedef alınan bir ülke olmuştur. 16. yüzyılın
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başlarında Sri Lanka’nın Avrupalı sömürgecilerin hakimiyetine girmesi Sri
Lanka tarihi açısından büyük bir dönüm noktası olmuştur. Geçen iki bin yıllık süreçte sadece Hint kültüründen etkilenmiş olan Sri Lanka, Avrupalı
sömürgecilerin egemenliği altına girerek yeni bir kültürün etkilerine maruz
kalmıştır.(Mohamed Sameem:1997:10) Sömürgecilik, son beş yüz yıllık
süreçte insanlık tarihini etkileyen en önemli faktörlerdendir. “Sömürgeciliği,
bir milletin ve devletin başka bir milleti ve ülkeyi kendi devlet ve milletinin
çıkarları doğrultusunda işletmesi, tekeline ve boyunduruğuna alması veya
başka bir deyişle elde ettiği o ülkenin her türlü imkânlarıyla insanların
emeğinden yararlanarak kendine maddi ve manevi çıkarlar sağlaması şeklinde tanımlamak mümkündür.” (Ahmet Gunduz:2016:764)
Sri Lanka halkı, 1505 yılından 1946 yılına kadar Avrupalı sömürgeci güçlerin
işgali altında yaşamıştır. Sri Lanka’da sömürgecilik faaliyetlerine ilk başlayan
ülke Portekiz (1505-1658) olmuştur ve hemen ardından Hollanda(1658-1796)
daha sonra da İngiltere(1796-1948) gelmektedir. Bu uzun zaman içerisinde
Sri Lanka halkı özellikle Müslümanları Avrupa sömürgeciliğinden sosyal,
kültürel, siyasi, dini ve ekonomik açıdan etkilenmiştir. Avrupalı sömürgeciler
ülkeye gelene kadar tüm etnik gruplar huzur ve barış içinde birbirine yardım
ederek yaşıyordu. Sömürgeciler ülkeye geldikten sonra ‘böl ve yönet’ politikasıyla hareket ettiler. Bu politika neticesinde Budistler ve Müslümanlar
arasında yıllardır devam eden sıcak ilişkiler bozulmaya başlamıştır. Bu süreç,
hem devletin gelişmesinde ve ilerlemesinde Müslümanların oynadıkları rolü
zayıflatmış hem de topluluk olarak geri kalmalarına neden olmuştur. Bu
araştırmanın konusunu, Avrupalı sömürgecilerin Sri Lanka Müslümanlarına
yönelik faaliyetleri ve bu faaliyetlerin Sri Lanka Müslümanlarının toplumsal
olarak gelişmesi ve kalkınmasındaki özellikle ekonomi ve dini alanlarındaki
olumlu olumsuz etkilerinin ortaya konulması oluşturmaktadır.
Avrupa Sömürgeciliğinden Önce Sri Lankalı Müslümanların Durumu
Müslümanların Sri Lanka’ya yerleşmesi, Hint Okyanusu'ndaki Arap ticari
faaliyetleriyle yakından alakalıdır. Asya'da İslam'ın doğuşundan önce tüccarlar olarak bilinen Araplar, Müslüman olduktan sonra Sri Lanka ve Hindistan bölgelerinde İslam’ın yayılmasında etkili olmuşlardır.(M.A.M
Shukry:2010:1) Müslümanlar, Sri Lanka’nın doğu kısımlarında yoğun olmakla beraber ülkenin her yerine dağılmış bir şekilde Budist, Hindu ve Hıris-
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tiyan topluluklarıyla birlikte yaşamışlardır. Portekizlilerin 1505’te ülkeye
gelip sömürgecilik faaliyetlerine başladıkları döneme kadar geçen süreç Sri
Lanka Müslümanlarının “gelişim ve ilerleme dönemi” olarak tanımlanmaktadır. Avrupalı sömürgeciler Sri Lanka’ya gelmeden önce Sri Lanka Müslümanların durumunu Lona Deva Raca çok güzel bir şekilde özetlemiştir.
“Sri Lanka Müslümanları, sadece devletin sadık dostları olup diğer toplumlar
ile barış içinde bir hayat yaşamakla kalmayıp devletin yükselmesi için de tıp,
ticaret, tarım ve elçilik gibi alanlarda da büyük katkılar sağlamışlardır. Sinhalaliler sadece tarım ve hayvancılıkla ilgilenirken diğer taraftan Müslümanlar, Sri Lanka'nın dış ilişkilerinde önemli bir rol oynayarak ülkeyi dünyada
tanınır hale getirmişlerdir. İki ülke arasındaki ticari ilişkileri müzakere etmek
için, Ebu Osman Sinhali Kralı tarafından Müslüman bir elçi olarak Mısır'a
gönderilmiştir”.(Lona Deva Raca:1994:7)
Sri Lankalı Müslümanlar tarihleri boyunca ticaret ile uğraşan bir toplum olmuştur. Ticari faaliyetler ile Sri Lankalı Müslümanlar arasındaki bu yakın
tarihsel ilişki bugüne kadar devam etmektedir. Bu nedenle Sri Lankalı Müslüman topluluğun halk imgesi ‘tüccarlar’ olmuştur. Müslümanlar, ticaret
yapma konusunda ülkedeki diğer vatandaşlardan daha maharetli ve
yetenekliydiler. Hem ulusal hem de uluslararası ticaretler yaparak ülkenin
ekonomik açıdan gelişmesi ve kalkınması için katkıda bulunmuşlardır. Yurt
dışından getirilen malları yurt içindeki uzak yerlere ulaştırmak amacıyla
hayvanları kullanmışlar, ‘Tavalam’ adlı arabayı icat etmişlerdir. (C.R. De
Silva:1972:54) Sri Lanka’nın uluslararası ticaretinde Müslümanların büyük
bir önem teşkil etmesi Kolombu’nun uzun bir zaman ticari merkez olmasına
neden olmuştur.(R.LBrohir:1981:2) Sri Lanka kralları, halklarına zenginlik ve
refah getiren Müslümanlara saygı ve sevgi ile davranmışlardır.
Bu dönemde Sri Lanka Müslümanları devletin elçileri olarak çalışmışlardı.
Müslümanlar elçilik yapabilmek için gerekli olan dil, siyaset ilmi, güven gibi
yeteneklere sahiplerdi. Mesela Sri Lanka Kralı Birinci Puvaneha Bahu (12731284) Mısır ve Sri Lanka arasındaki diplomatik ilişkileri ilerletmek amacıyla
bir Müslüman olan Hacı Abu Osman’ın idaresindeki bir ekibi Mısır’a elçi
olarak göndermiştir.(Rauf Zain:2012:35). Sri Lankalı Müslümanlar tıp
alanında da büyük başarılar göstermiştir. ‘Yunani’ adıyla bilinen tıp anlayışını Müslümanlar getirmişlerdir. Silah kullanmakta çok maharetli olan
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Sri Lanka Müslümanları ülkeye askeri güç açısından da büyük katkı
sağlamışlardır. Öyle ki dışarıdan herhangi bir tehdit olduğunda istisnasız
her zaman devletin yanında savaşmışlardı. Nitekim Sri Lanka Müslümanlar
her alanında büyük başarılar gösterip hem devlet hem de toplumsal olarak
gelişmesi ve kalkınmasına sağlayarak ilerlemekte olduğu zaman da Avrupa
Sömürgeciliği gerçekleştirdi.
Avrupa Sömürgeciliğinin Ortaya Çıkışı ve Amaçları
On altıncı yüzyılın başları Avrupa tarihinin dönüm noktası olarak tanımlanalabilir. Çünkü bu dönemde bütün Batı medeniyetinin yeniden doğuşu
olarak anlaşılabilecek Rönesans, Reform, Bilim devrimi, Sanayi devrimi,
Fransız Devrimi, yeni ulus ve milliyetçilik fikirleri, anayasacılık, kapitalizm
ve kıtalararası ticaretin temelleri atılmıştır.(İbrahim KALIN:2016:354) Bu nedenle son beş yüzyılda dünyayı muhteşem bir şekilde değiştiren iki büyük
faktör; Avrupa sömürgeciliği ve modernite olmuştur. Sömürgecilik, modernleşen Batı Avrupa’nın siyaset ve ekonomisinin en önemli itici güçlerinden
biri olmuştur. Sömürgecilik, aynı zamanda genel olarak Batı dışında kalan
sömürge ülkelerinin çöküşlerinde ve toplumların geri kalmasında etkin bir
rol oynamıştır. Çünkü siyasi ve askeri baskı yanında, yoğun bir ekonomik
sömürü ile sürekli yoksullaştılar. Gelişme süreçlerinden koparılarak, Batı
kapitalizminin varsıllık kaynağı oldular. Uygarlıkları, yerel değerleri ve
yaşam biçimleri baştan aşağıya değiştirildi ve kültürleri yok edildi. Bu nedenle sömürgeci toplumlar bağımsızlığını kazanmalarına rağmen sömürgeciliğin bıraktığı etkiden hala kurtulamadılar. Dolayısıyla beş yüz yıl gibi
uzun bir zaman Avrupalı sömürgecilerin işgali altında kalan Sri Lanka
topraklarında siyasi, ekonomik, eğitimsel ve kültürel alanda sömürgeci güçlerin giriştikleri reformlar ve uyguladığı politikalar genel olarak Sri Lankalı
halkın özellikle de Sri Lankalı Müslümanların durumunu zaman zaman
olumlu veya olumsuz etkilemiştir.
Sri Lanka’da Sömürgecilik Faaliyetleri
Ekonomiye Yönelik Faaliyetler ve Etkileri
Sri Lanka’ya Avrupalı sömürgeci olarak ilk gelen Portekizliler olmuştur. On
altıncı yüzyılın başlarında Portekizli sömürgecileri Sri Lanka’ya çeken şey
Sri Lanka’nın tarih boyunca uluslararası deniz ticaret yolu açısından çok

638

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -2- Din-Tarih-Sosyoloji

önemli bir konumda bulunması olmuştur. On beşinci yüzyılın sonlarına
doğru, Atlantik'te bir deniz gücü olarak hakimiyetini kurmuş olan Portekiz
yeni suları araştırıyordu. 1497'de Vasco da Gama, Ümit Burnu'nun etrafında
dolaştı ve Avrupa'yı Hint'le birleştiren bir okyanus rotası keşfetti, böylece
Portekiz için yeni bir deniz üstünlüğü dönemi başlattı. On beşinci yüzyılında
Portekizliler Sri Lanka’ya gelirken Sri Lanka üç ana krallığa bölünmüş durumundaydı. Ülkenin çoğunluğunu oluşturan Sinhalalıların ana krallığı olan
Kotte ve Kandy krallıkları ve adanın kuzey kısmı bağımsız bir Tamil krallığı
altındaydı ama Kotte, Sinhali iktidarının ana koltuğuydu ve yalnızca Kandy
üzerinde değil aynı zamanda adanın tamamında büyük ölçüde nüfuz ediyordu. (Louis R. Mortimer:1990:P.18)
Portekizlilerin Sri Lanka’ya gelmesin çok önemli iki amaçları vardı. Birisi
ticaret yapmak diğer ise misyonerlik faaliyetleridir. 15. yüzyılda Sri Lanka’ya
gelen Portekizliler, ulusal ve uluslararası ticaretin Müslümanların elinde olmasından son derece rahatsız oldular.( P.E. Pieris :1920:23) Çünkü Endülüs’te
uzun yıllar İslam medeniyetinin temsilciliğini yapmış olan Müslümanları
katledip Endülüs’ten sürüp yok eden Portekizliler, aynı dine tabi olan Müslümanları Sri Lanka’da görünce şaşkın kaldılar ve Sri Lanka’ya geliş
amaçlarını gerçekleştirmelerine en önemli engel olarak gördüler. Bu nedenle
kendilerine dini ve ekonomik açıdan hem düşman hem de rakip olarak Müslüman’ları gördüler. Portekizlilerin Endülüs’teki Müslümanlara verdiği Barbar anlamına gelen ‘Mor’ lakabını Sri Lanka Müslümanlarına da vermesi
bunun bir delilidir (Rauf Zain:2012:54). Nitekim Portekizliler Endülüs’te
Müslümanlara uyguladığı aynı politikayı Sri Lankalı Müslümanlara da
uyguladılar.
Öncelikle Portekizliler ticari anlamda üstün duruma gelmek için donanma
güçlerini kullanarak ulusal ve uluslararası ticareti elinde tutan Müslüman
tüccarları durdurma yoluna gitmişlerdir. İkinci olarak bölgede din
değiştirme faaliyetlerine girişmeleridir. İlk olarak Sri Lanka Müslümanlarının oluşturduğu ulusal ve uluslararası ekonomik altyapıyı altüst ettiler.
Sri Lanka’da ticaret alanında büyük başarı göstermeyi sağlayan Sinhali krallarının Müslümanlara olan güvenini sarsarak ticaretin merkezi olan Kotte ve
Sahil bölgelerinde yoğun olarak yaşayan Müslümanların göç etmesini
sağladılar. Portekizlilerin talebiyle Sinhali kralı Povaneha Bahu 1526’da Müslümanların üç gün içerisinde topraklarını terk etmelerini emretti (M.İ.M.
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Amin:24). Güney Hindistan’dan ticaret amacıyla gelen bazı Müslümanlar Sri
Lanka’ya yerleşiyordu. Bu hareketi durdurmak için Portekizliler 1613’te Sri
Lanka ekonomisinin merkezi olan Kolumbo’da “Müslümanlar sadece iki
mevsim” kalabilir diye bir yasa çıkardı. 1642’de yaklaşık 300 kişiyi öldürüp
onların kadınlarını ve çocuklarını göç ettirdiler. Dolayısıyla Portekizlilerin
Müslümanlara karşı bu düşmanca davranışları, Müslümanların ticaret
alanındaki faaliyetlerini engelledi.
1658’de yönetimi devralan Hollandalılar 1660 yılında Kandy Krallığı’nın da
yardımıyla Portekizlileri adadan atarak yerlerini aldılar. Hollandalıların Sri
Lanka’ya gelmesin amacı da Portekizlerin amaçlarından farkı değildi. Bölge
ticaretini tekelleştirme çabası ve misyonerlik faaliyetleri, Müslümanlar için
büyük zorluklar oluşturmuştur. Hollandalılar Müslümanların yaşadığı yerleşim yerlerine zulmedince Müslümanlar Kandyan topraklarına göç ettiler.
Sinhali krallığında Müslümanların gördüğü iyi muameleye tanık olan Hollandalılar Müslümanlara karşı daha acımaz faaliyetlere geçme eğilimi göstermişti. Portekizlilerden sonra ülkeye gelen Hollandalılar da Müslüman halka
yönelik baskı ve zulümleri devam ettirdi. 1659’ta Hollanda egemenliğindeki
yerlerde Müslümanların gayrı menkul sahibi olmaları yasaklandı ve Müslümanların mallarına el konulup satıldı. Müslümanların ticaret için yurtdışından Sri Lanka’ya gelmelerini engellediler.
1795’te adada ticari bir üstünlük elde eden İngilizler 1802’de Hollanda
sömürgelerini devraldılar. 1815’te de Kandy Krallığı’nın merkezini ele
geçirip ilk defa tüm Sri Lanka’yı bir İngiliz sömürgesi haline getirdiler. Sri
Lanka, yüz elli iki yıl (1796-1948) İngilizlerin sömürgesi altında kalmıştır. İngiliz egemenliğinde azınlık topluluğu olan Müslümanlar bu dönemde politik, sosyal, ekonomik ve kültürel süreçlerde bir değişim geçirdi.
Müslümanların ticaretteki maharetlerini ve öncülüğünü gören İngilizler,
Müslümanların desteğini kazanmak için bazı faaliyetlerde bulundular.
Nitekim Portekizliler ve Hollandalılar tarafından uygulanan bazı politikaları değiştirmiş ve yasakları kaldırmış, 1833’te Kolombo’da Müslümanlara yönelik toprak alma yasağını kaldırmış, Portekizli ve Hollandalı
sömürgecilerin dönemlerinde sürekli baskı ve zulümlere maruz kalan Müslümanlara, Sri Lanka’daki diğer topluluklardan daha ziyade ehemmiyet vermiştir. Bu faaliyetler Müslümanların kendilerini yavaş yavaş toparlamalarına
yol açmıştır (M.A.M Shukry:73).
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Dine Yönelik Faaliyetleri ve Etkileri
Sri Lanka’ya gelen Avrupalı sömürgecilerin ikinci amacı ise misyonerlik
faaliyetidir. Avrupalı sömürgecilerin bölgedeki din değiştirme faaliyetleri
Budist ve Hinduist topluluklarda küçük bir ölçüde de olsa amacına
ulaşmıştır. Müslümanların dinini değiştirmek noktasında hiç başarılı olamadıkları söylenebilir. Bu nedenle halk üzerinde büyük bir baskı oluşturmuşlardır. 1540’te Sri Lanka’da Hristiyanlar hariç diğer din mensuplarının
dini faaliyetlerini açıktan sürdürmelerini yasaklamışlardır. 1576’da Portekizliler çıkardığı kanunlarda camileri ve mabetleri yıkma, kutsal kitapları
toplayıp yok etme kararı aldılar. Müslümanların ezanlarında Hz.
Muhammed’in adını söylemesi yasaklandı (M.A.M Shukry:54). Nitekim
Müslümanlar dini açıdan giderek zayıflamaya başladılar. 17. yüzyılda Hollandalılar Müslümanların evlilik, boşanma ve veraset gibi durumlarda şeriata göre hüküm vermelerini kabul ettiler ama Portekizliler döneminde İslam
dünyası ile bağlantı kurmadan yaşamak zorunda kaldıkları için şeriat
hakkında bilgi sahibi olan insan sayısı neredeyse yok denilecek kadar az
kalmıştı.
Hollandalılar Portekizlilerin dini politikalarını devem ettirdiler. Hollandalı
Vali Matsviker Hristiyanlığın yayılması için elinden geleni yapmıştı. Müslümanların dini faaliyetlerini yasakladılar ve alimlere Sri Lanka’da yaşama
hakkı tanımadılar. Hollandalıların Müslümanlara yönelik düşmanca
davranışlarında ara sıra bazı değişikler olmuştur. Mesela 1683’te Yalpanam’daki Hristiyan ruhbanları, Müslümanların belirli bazı günlerde Kur’an okumalarını yasaklamak için bir talepte bulundular ama Hollanda valisi bu
talebi kabul etmedi. (M.I.M Shukry). 1770’te Sri Lanka Müslümanlarına
uygulamak üzere Endonezya ve Güney Hindistan’dan kanunlar almıştır. Bu
adımla beraber Sri Lanka mahkemelerinde ilk defa İslam şeriatı kanun olarak
kabul edilmişti (M.İ.M Ameen:2000:93). Doğu Hindistan’da Hollanda’nın
egemenliği altında bulunan adalarda, özellikle Endonezya’da Hollandalılara
isyan edenlerin ve İngiliz egemenliği altındaki isyancı Müslüman alimlerin
Sri Lanka’ya sürgüne gönderilmesi, Sri Lanka Müslümanlarının dini hayatı
açısından bir dönüm noktası olmuştur. Çünkü sürgün edilenler büyük alimlerdi. Şeik Yusuf el-Makasidi ve Orabi Paşa gibi alimler Sri Lanka Müslümanlarının gelişmesi ve kalkınmasına büyük katkıda bulunmuşlardır
(A.M.A Azeez:2007:10).
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Sonuç
Sri Lanka tarihine bakıldığı zaman sömürgecilik gelene kadar bünyesindeki
toplulukların yardımlaşma içerisinde, kendi kültür ve medeniyetleri doğrultusunda mutlu bir yaşam sürdükleri görülür. Sri Lanka Müslümanları ise
ekonomik açıdan zengin ve müreffeh bir hayat yaşamıştır. Dini alanda da
İslam dünyası ile bağlantı kurarak İslam’a uygun bir hayat sürmüştür. Ama
Avrupalı sömürgecilerin politikaları yerleştikten sonra Sri Lanka Müslümanları ekonomi ve din alanlarında geri kalmaya başlamıştır. Canlarını kurtarmak için göç etmeye mecbur kalmışlardır. Ancak İngilizlerin döneminde
kendilerini nispeten toparlamaya başlamışlardır.
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Exploring the De-Islamization Model under Secular Regime:
The Case of Bangladesh
Touheda Yasmin Chowdhury
Zobayer Ahmed
Abstract Apart from Arab countries, many other Muslim majority countries of the world
are getting secularized day by day through western influence. During the present era of
secular government in Bangladesh, the fundamental religious rights of Muslims are ignored severely and they feel like as minority. Although many Islamic parties, scholars, institutions and non-political organizations are working relentlessly, society as a whole,
ideologically, the rate of de-Islamization is higher than the rate of Islamization in
Bangladesh. Despite being a Muslim majority country, the process of secularization and
de-Islamization require a scientific investigation to benefit the Ummah in general and the
Muslims of Bangladesh in particular. Thus, the study aims to identify the factors behind
de-Islamization under the secular regime in Bangladesh and to propose a model of how
de-Islamization is accelerated. The study is based on both primary and secondary information. Built on a robust content analysis, literature reviews and existing theories of secularization, we tried to explore the process of secularization and de-Islamization in
Bangladesh. To develop a more pragmatic model of how de-Islamization is accelerated in
Bangladesh, the study conducted FGDs (Focus Group Discussions), illustrated case studies and interviewed Muslim young people as well as Islamic scholars. Based on existing
theories, literature and analysing primary data, the paper argues, the factors that shape
the ideological status in general and Bangladesh in particular, can be categorized into
two- 1) state-controlled and 2) state-free factors. Elements that are controlled directly by
the state are- legislature and judiciary, governance system, ideology of the top policymakers, education policy, degree of globalization, etc. Whereas, state-free factors aremedia (print, electronic and social), private educational institution and their education
system, relative degree of popularity of influential leaders, non-text literature, social customs, etc. Apart from these two factors, the failure of Islamists to establish a suitable
model of Islamization can be considered in the relative secularization process. Finally,
based on both literature and primary data, the study proposes a model that explains the
process through which Islam is getting a minority as an ideology in Bangladesh. The model
also identifies a moderating factor of ‘geopolitical interest of the neighbouring countries'
in the changing ideological landscape of a country in general and Bangladesh in particular.
As the paper provides an in-depth analysis of the factors contributing the de-Islamization
process in Bangladesh that various stakeholders working in Islamization can be benefited
from the study by adopting appropriate policies. Although the research focuses on
Bangladesh empirically, the arguments can be valid for many other Muslim majority countries under the secular regime to a great extent.
Keywords: Secularization, De-Islamization, Islamization, Bangladesh, Ummah, Islamic
Political Parties, Globalization
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Introduction
Apart from Arab countries, many other Muslim majority countries of the
world are getting secularized day by day through western influence (Wu,
2007). More than 85% of the population in Bangladesh are Muslims and the
population growth rate is higher in the Muslim community than that of nonMuslim communities in the country with 170 million population. During the
present era of secular government, the fundamental religious rights of Muslims are ignored severely and they feel like as minority. Whereas non-Muslims enjoy their religious rights and in some cases they are the more
privileged communities (Saidul Islam, 2011). Although many Islamic parties,
scholars, institutions and non-political organizations are working relentlessly, society as a whole, ideologically, the rate of de-Islamization is higher
than the rate of Islamization in Bangladesh. Young generation is significantly
accepting secular ideology despite having Muslim identity.
As de-Islamization under the secular regime creates enormous challenges of
being Muslim Ummah, the process of Islamization requires understanding
the de-Islamization process in the society it aims at. Eventually, despite being
a Muslim majority country, the process of secularization and de-Islamization
require a scientific investigation to benefit the Muslims of Bangladesh in particular and the Ummah in general. Thus the study aims to identify the factors
behind de-Islamization under secular regime in Bangladesh and propose a
model how de-Islamization is accelerated.
Following the introduction, next section focused on methodology of the
study. Later on, a detail review of the existing secularization theories and literature on secularization and de-Islamization is presented. The next part of
the paper tried to develop a model based on primary data and discuss on
the factors contributing de-Islamization process in Bangladesh in recent
times. The paper ends up with a concluding section.
Review of Literature
Secularization Concept and Theory
Secularism is linked with secularization. The former means thoughts and
theories focusing on the separation of religion and politics. While secularization is a process of this separation (Wu, 2007). Others identified secular-
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ization as a distinct process that consists of three complementary processesdesacralization, differentiation and transposition (Shiner, 1967). How secularization takes place in a society is investigated by Crabtree (2014). According to him, there are seven anti-religious forces at present. These aremodernism, individualism (religion is private, not public), multiculturalism,
advancement of science and technology, intelligent and education, human
rights and the accessibility of internet. While Tschannen (1991) identified
three core concepts of secularization-differentiation, rationalization and
worldliness. Some other studies justified secularization as entirely a sociological phenomenon that relates the decline of religious authority rather than
religion itself (Chaves, 1994).

Figure 1 Secularization model of Crabtree (2014)
Secularization in Bangladesh
Robinson (1999) writes that Muslims of the subcontinent experienced the
transition to modernity in the colonial context. In postcolonial time, a ‘pathdependency’ was developed and the search for a distinct nationhood required the state to modernize the society. Modernization thus inextricably
runs parallel with secularization (Yasmin, 2013). More than 85% of
Bangladesh’s 170 million people are Muslims. Following Indonesia and Pakistan, Bangladesh earns its title as “the third largest Muslim country of the
world” because of its enormous size of Muslim population. Their way of life,
Islam, is however becoming a “minority” day by day (Saidul Islam, 2011).
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Secularism as an ideology continues to influence the socio-political context
of Bangladesh. It remains an offspring of colonial modernity that features
secularism as an essential element and shapes how the country defines the
place of religion in the society (Marjuk & Belal, 2016). In case of Bangladesh,
the founding constitution included secularism as one of the four state principles of the country in 1972. But Islam has been used by the political parties
to mobilize public support (Griffiths & Hasan, 2015; Islam & Saidul Islam,
2018). The present government of Bangladesh has taken on a comprehensive
policy of secularization with an aim to emasculate Islamic influence from political and social landscape of Bangladesh (Saidul Islam, 2011). Five top leaders of the country’s largest Islamic party have be executed in last six years
by the secular government. Other Islamic parties also have failed to face the
challenges of secularization in Bangladesh (I. Hossain & Siddiquee, 2004).
Ideologically, the majority people of Bangladesh is neither belong to left nor
to the right wing, they are in between the two extremes (A. A. Hossain, 2016).
With the progress of globalization, Bangladesh is also getting affected by
anti-religious forces that the entire Muslim Ummah is facing at (Hassan,
2006).
But no specific research has targeted the process of de-Islamization and secularization in Bangladesh so far. Based on the secularization and anti-religious theories, an empirical study is immense need to understand
de-Islamization process in Bangladesh based on which a more realistic model
for Dawah can be developed.
Methodology
Research Design
The study is explorative, analytical and descriptive in nature. Built on a robust content analysis, literature reviews and existing theories of secularization; it tried to explore and analyze the process of secularization and
de-Islamization in Bangladesh in a descriptive manner.
Data Collection
The study is based on both primary and secondary information. Primary data
were collected using qualitative research tools. Apart from analysing existing
theories and literature, to develop a plausible model of de-Islamization in
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Bangladesh, the authors must understand the underlying fact. For this, it is
better to know experience, observations, understandings, interpretations of
related stakeholders and qualitative data can reveal more significant findings
in such situation (Kelle, 2006). We conducted two FGDs (Focus Group Discussions) of which one consists 9 university teachers who observe students
very closely and another FGD was attended by 10 students of various universities. Moreover, we developed five case studies, interviewed 15 Muslim
young people and Islamic scholars under non-probability sampling technique (convenient sampling). Because, in-depth interviews reveal individual
observations and experiences that might have a significant impact on policy
formulation (Carter, Bryant-Lukosius, DiCenso, Blythe, & Neville, 2014).
Data Analysis
To analyze qualitative data, the researchers first recorded the interviews and
FGDs as that were and then transcribed them into English. Later on, the summary of the major issues raised in the interviews and FGDs regarding de-Islamization and secularization in Bangladesh was discussed in the findings
part of the study report.
Ethical Issues
Ethics of a qualitative research has been maintained strictly. The case studies
have been developed after getting permission from the respondents. At the
very beginning of interviews and FGDs, respondents were informed that
data and information gathered through this process would be used for research purpose only and no harm or benefit would be done to the respondents. Fictitious names have been used for those respondents who did not
permit to publish their names.
Findings
Based on existing theories, literature and analysing primary the paper argues, the factors that shape the ideological status in general and Bangladesh
in particular can be categorized into three- 1) State-controlled, 2) State-free
factors and 3) Failure of Islamists. Factors that are controlled directly by the
state are- legislature and judiciary, governance system and the top policy
makers, education policy, degree of globalization etc. Whereas, state-free factors are- media (print, electronic and social), private educational institution
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and their education system, degree of mass popularity of influential leaders,
non-text literature, social customs etc. If both of these two variables are secular, the society as a whole, more prepared to accept secular ideology. However, if one of them is secular and the other is not secular, the ideological
scenario of the entire society depends on the relative strengths of either of
the two. Apart from these two factors, the failure of Islamists to establish a
suitable model of Islamization can be considered in the relative secularization
process. In addition, the mainstream Islamic movements have been severely
misusing their resources in a de-specialized manner. Finally, based on both
literature and primary data, the study proposes a model that explains the
process through which Islam is getting minority as an ideology in
Bangladesh. The model also identifies a moderating factor of ‘geo-political
interest of the neighbouring countries’ in the changing ideological landscape
of a country in general and Bangladesh in particular.
State-Controlled Elements
Some of the organs and elements controlled by the state determine the sociocultural landscape of the country. The founding constitution included secularism as one of the four state principles of the country in 1972. Based on
primary data and the available literature, following issues can be identified
as state controlled elements that contribute in the de-Islamization process in
Bangladesh.
Legislature And Judiciary
A country’s legislature and judiciary determines the ideological standard of
a nation. As soon as Bangladesh Awami League (BAL), country’s largest secular party and its ultra-secular communist alliances re-embarked on power
in 2008, they declared their commitment to run the country in the spirit of
the Constitution of 1972 and therefore wanted to re-establish that Constitution by any means (Saidul Islam, 2011). The 1988 Eighth Amendment declared Islam to be the official state religion. The High Court Division (HCD)
of the Supreme Court of Bangladesh declared the removal of secularism from
the Constitution illegal in 2005. The Appellate Division of the Supreme Court
of Bangladesh upheld the decision of the HCD and the Constitution was
amended in 2011 by the Parliament so that the provision for secularism was
restored (Bhuiyan, 2017). The Constitution still lists the state religion as Islam
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and retains the declaration Bismillah-ar-Rahman-ar-Rahim, but these inclusions have been deeply controversial. But Bhuiyan (2017) argues that there
is no contradiction between the concept of secularism and these inclusions
in the Constitution because they operate merely as an acknowledgement of
Bangladesh's status as a Muslim majority country and do not, in practice,
undermine the constitutional guarantees of equal rights and protection of all
citizens including religious minorities.
Governance System
How the state is governed regarding the religious issues determines the nature of ideology in the state. Regarding Bangladesh, Kabeer (1991) argues
that Islamic norms of behaviour were enforced more strictly for women
through a variety of religious laws as well as the state’s pronouncements on
female apparel and conduct in the public sphere. However, later on, current
regime in Bangladesh has taken on a comprehensive policy of secularization
with an aim to emasculate Islamic influence from political and social landscape of Bangladesh (Saidul Islam, 2011). Duaring the FGD-2, one of the participants named Jahangir, mentioned that the current government of
Bangladesh is secular and the way they are governing is also secular. As a
result, the upcoming generations must be secular in nature.
The Ideology Of Top Policy Makers
The ideology of the top policy makers defines the state ideology as well. In
the cabinet of present government, influential ministers have communism
or socialism background. The current secularization process undermining
religious freedom can easily be traced from the grand agenda devised by
Sajib Wazed Joy, the son of the current Prime Minister Sheikh Hasina, and
C. Ciovacco who jointly wrote a roadmap of secularism in their article,
“Stemming the Rise of Islamic Extremism in Bangladesh” published in Harvard International Review (Nov 2008). In the article, Islamic elements
within the army and the Islamic education (madrassa) system are perceived
to be the main obstacle in realizing the goal of secularizing Bangladesh. This
article is believed to be the blueprint for current government’s plan of action,
which they call “a secular plan” for Bangladesh.
In the interview sessions, a young professional Mr. Faruk mentioned, ‘we
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have problems with our public policies. As our policy makers are secular,
they cannot promote Islamic teachings’.
Education Policy
Education policy and text-book for public schools are designed and formulated by the government of a country. It is worth to note that, education is
one of the important elements of socialization. If the education system is secular, the nation would definitely become secular. In 2009, the newly elected
secular government of Bangladesh proposed an education policy that severely criticised by the various Islamic organizations for ignoring religious
education. In the FGD-1, participant-1 and that,
Earlier, text books were written in a way that has Islamic orientation (1). Before he completed his speech, participant-2 added, at present text books related to religious education are also written by seculars that presents a partial
view of Islam. For this students at school level do not get proper knowledge
about their religion.
It indicates, from the present education system, a de-Islamic generation is
produced. However, the Cabinet of Government Peoples’ Repubic of
Bangladesh on August 13, 2018 approved in principle the draft of a bill
framed to recognise Dawrae Hadith (Takmil) Certificate in Qawmi Madrasah
with the status of post-graduate degrees of Islamic Studies and Arabic. This
is the first ever recognition by any government in sub-continent. There is
huge controversy among the academicians on the government decision to
recognize the degree without improving the syllabus and curriculum of the
Qwami madrasa. Some suspects such recognition as part of the politics by
party in power to win in the election again. Others says, it is the part of secularizing religious education injecting material interest among the madrasa
students.
Case-1
Mr. Kabir was a practicing Muslim when he entered into the university. He
was also an active participant of Islamic movement. When he came to the
university he found that he had been exposed to a lot of new ideas and
thoughts that is contradictory to his belief. He started feeling bad about that,
since he failed to defend his religious faith from the logical point of view.
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Then to save his belief from intellectual humiliation he started compromising
with some of the aspects. He thought that at least he would be able to defend
his religion if he sacrificed some of these aspects which are objectionable
from modern point of view. He eventually became a hybrid in his creed. He
allowed replacing some of his religious need by so called modern ideas.
Hence his strength of Iman got weak. There started a deficiency in his religious practices. He eventually has become a moderate Muslim who has a
soft corner for Islam. He still wants to work for Islam but his reformed
thought has injected some ideas of secular society which has made him a
capitalist to a good extant. He has lost the motivation of dedicating his life,
time and everything for Islam from where he began his university journey.
This case study indicates how secular education system makes people de-Islamized.
Degree Of Globalization
Globalization changes the culture of the people. However, the degree of globalization depends on government rules and restrictions. One of the influential tools of globalization is mass media. Among the media, accesses to
electronic and social media can be controlled by the government. In
Bangladesh young generation is getting secularized and de-Islamized due
to access in internet and social media. Most of the participants during the interview sessions as well as FGDs acknowledged this. Abdullah Al Munim, a
recent graduate from an Islamic university of Bangladesh said following during the interview.
To me, the access to mobile internet makes young people to get closer to the
opposite genders. Eventually, they get connected and involve in relations
that is not permitted by Islam. Slowly they go far away from religious teachings.
As per his statement, if internet access were restricted somehow, young people can be connected to the religion more. Realizing the social impact of
pornography, recently government of Bangladesh has closed the access to
more than 200 pornography sites. All the satellite TV channels of neighbouring India can be accessed from Bangladesh. However, no Bangladeshi channel is allowed by Indian government. Eventually, youth from Bangladesh
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gets connected with Hindi culture through which they are getting out of religious teachings.
Case -2
Prof. Dr Siddiqur Rahaman, who is currently a teacher of a university. He
happened to be a hafez and he started his career as a lecturer in the university. He was very loyal and adherent to the religious customs of Islam. He
got commonwealth scholarship and went abroad to accomplish his PhD degree. When he came back he was found to be an intellectual leader of secular
society. He started believing and preaching that religion is inherently responsible for the backwardness of Muslims. He started challenging the theological
aspects of religion and devoted himself to be established as a protagonist of
anti-religious thoughts.
From the above case study, we can find how the global connectivity changes
mind settings and deviates a person from his religious teachings.
State-Free Elements
Many other matters are govern by the private individuals or group of people
fix the cultural scenario of a state. Although state does not have any direct
influence over these elements, people working in state-free sectors follow
the legal guideline of the state. For instance, media (print, electronic and social), private educational institution and their education system, degree of
mass popularity of influential leaders, non-text literature, social customs and
the activities of people working for Islamization.
Media (Print, Electronic And Social) and Entertaining Means
Although we have claimed earlier, government can control media to some
extent, the contents and messages delivered either directly or indirectly cannot be monitored by government all the times. In Bangladesh, private television channels, cinema, drama, TV series, theatre are mostly influenced by
seculars. Anti-Islamic propaganda and many other de-Islamic contents are
available in such media. Moreover, the mainstream media do not promote
Islam although the majority people of Bangladesh are Muslims.
Mr. Mohammad Mozammel Hoque, an associate professor of philosophy in
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a public university of Bangladesh. He writes on various social issues from
Islamic perspective and established a think-tank named ‘Center for Social
and Cultural Studies’ (CSCS). During the interview, he explains the process
of de-Islamization in Bangladesh. According to him, human survival centred
by four instincts- (1) Physical instinct, (2) Cultural instinct (3) Intellectual instinct and (4) Spiritual instinct. Human being tries to fulfil them sequentially.
Physical instinct comprises food, sex, sleeping and health care. While cultural
instinct includes arts and social issues related to entertainment. Intellectual
instinct encompasses the thought and philosophical matters of human life.
Finally, spiritual instinct consists of search for existence of omnipotent, life
after death and how to make human life better by following a standard. According to this hierarchy, cultural instinct comes at the second position. Interestingly, in Bangladesh all the stakeholders working for Islamization,
severely ignores the importance of this cultural instinct. There is no sports
and cultural activities in religious education institutions (Madrasas). Despite
clear instructions according to several Hadith, women do not get entrance
in Masjid to attend prayer. Islamist’s defeat in cultural arena in Bangladesh
is due to their negative and reactionary attitude, religious groin, political
blindness, lacking in broadness of mind, negligence toward women rights
and negative attitude toward intellectuality. Since cultural instinct places at
the second position of human needs, people especially young generation is
searching for alternatives beyond their religious boundary and getting exposed to secular world-view and culture. Eventually, de-Islamization gets
accelerated.
During the interview, Noman, a recent graduate from a university mentioned
that present generation is getting out of religious teachings due to cinema,
natok (drama) and social media.
Private Educational Institution And Their Education System
In Bangladesh, from primary to tertiary level, private educational institutes
are functioning almost independently in designing their academic curriculum. At the school level, there is a growing tendency among the guardians
to send their children in English medium schools. All the English medium
schools are run by private authorities and they have strong allegation of
bringing western culture. British curriculum is followed by most of the Eng-
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lish medium schools. At the university level, private universities have more
open environment for male and female students mixing. As most of the private university students come from rich families, they have better capacity
to access any modern amenities. During the FGD and interview, most of the
participants acknowledged the role of private educational institutions in the
de-Islamization process. In recent times, some Islamic universities as well as
Islamic schools are working to make a difference. But they are also affected
by the wind of globalization.
In this study, we interviewed recent 10 graduates from private universities
to express their observation regarding how young people are getting away
from religion. They agreed the role of materialism in deviating students from
religious practice. Since private university students pay more for their graduation than the public university students, they have an interest to earn more
in future. Higher earning tendency leads corruption that is not permitted in
religion.
Degree Of Mass Popularity Of Influential Leaders
All the popular artists in cinema, drama, theatre and sports are secular. The
classical as well as modern singers from various bands follow a secular lifestyle. Young generation consciously follow their physical gestures, hair style,
clothes and sub-consciously follow their ideology. In recent times, some
young motivational leaders got popularity among the university students
through their online as well as offline activities. Among them, Sulaiman
Shukhon, Salman Muktadir, Aiman Sadik, Ezaz Ahmed are noteworthy. They
are bascically motivating young people toward career and leadership development. However, they promote secular values in their lectures as well.
Case-3
‘X ’117 is a college student in Dhaka city. He live in an apartment with his family members. Some of his college boys threatened him for maintaining relationship with a girl of the same street. To ensure his security, he asked help
from one of his senior brothers living in the street. The senior brother has a
gang of young men many of that are not studying now. They get involved in
117

He did not permit to publish his name.
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various terrorist activities under the leadership of this senior brother. The
leader ensures ‘X’ about security if he becomes regular with the activities of
the gang. Later on, ‘X’ became a member of the gang.
From this case study, none of the activities of the gang is permitted in Islam. So,
they can not maintain their religious teaching apart from group activities.
Non-Text Literature
Apart from political leaders, young generation follows the ideology of celebrities
from various arts and literature domain. For example, at least 90% young generation in Bangladesh reads nobles written by Late Humayun Ahmed. The popular
characters of his nobles are Himu and Misir Ali. Both of them have a scientific
and rationalistic attitude in the nobles. Himu character is very popular among
the young readers for its simplistic life, love to nature and a sympathetic mind.
However, in these two characters, the writer transfers some values to the readers
having no affiliation with supernatural issues controls by omnipotent that Muslims believe. Whereas, teenagers mostly follow science fictions of Muhammed
Jafar Iqbal. This writer in his books, presents a distorted discourse of Bangladesh
liberation war 1971 through which religious practicing people of the then period
blamed for human right violation. While interviewing, Mr. Fahmidur Rahman,
a rightist columnist told to one of the authors of this study, ‘one of the fundamental basis of secularism in Bangladesh in liberation war discourse.’ According
to him, the other two are Rabindranath Tagore discourse and Sheikh Mujibur
Rahman, the father of present prime minister who was the top leader of liberation
war.
Social Structure
Social structure confines a person to follow its traditions, customs, norms and attitude. Since the independence, all the governments of Bangladesh were more or
less secular. They utilized Islam for their political gain as mentioned earlier. Eventually, over the years, the society as a whole shaped toward a secular one. For
this, to be different and practicing Muslim is really challenging in some professional contexts and environments.
Case -4
Mr Karim studied in Madrasah and after that he got admitted into a University.
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The environment of the university was quite different from the madrasah. In the
university he was severely questioned about his beliefs, rituals and various social
aspects of life like gender issue, pluralism of concepts, human rights shariah law
etc. He found that society was treating him like an alien. Initially, he tried to be
strict with his beliefs and rituals. But eventually he was exposed more to media,
ideas of civil society and overall to an environment where he found a lot of beliefs
and practices that contradicts with his former belief. He started feeling bad about
himself and he started thinking that he had no social recognition in this modern
society. So to have the social recognition he started practicing all the things that
he was exposed to and eventually end up becoming a follower of that society.
The environment of educational institutions under secular regime motivates towards a de-Islamic attitude. As per Crabtree (2014), multiculturalism is one of
the factors of secularization, we see Mr. Karim has been affected by this element.
Lack Of Teaching From The Family
Family is the primary institution of socialization. The religious identity of a child
is determined by its family. For this religious teaching starts from the family. In
the FGDs, most of the participants agreed that Muslim families are not providing.
Shoyeb, a 4th year student of a university said following during the interview,
Parents at the present days are not concern about the moral and spiritual development of their children. For this, they are not providing religious education to
the children. At our childhood, we were sent to Maktab (a morning school for
learning the Quran and other religious teaching). But at present, during the similar hours of morning, children are going to their schools. How can they learn religion from the family?
Another respondent ‘Y ’ said, now a days, school going students also use mobile
phones and they have internet access. But their parents are now aware of these.
Eventually, during the teenage, students get connected to the things that are not
permitted by Islam. They feel romanticism and follow various western culture.
During FGD-2, most of the participants agreed the role of family teaching. Apart
from this, Mr. Burhan mentioned that many families living in slums in the cities
and towns suffer from poverty. In Bangla language, there is a proverb, ‘ovabe
sovan nosto’. That means, when there is scarcity (of basic needs), people loses
their morality. Since morality is an Islamic value, if it is lost, the connection to-
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ward religious practice fades away.
Failure of Islamists
Controversial Image Of Islamic Party Leaders
In Bangladesh, the society as a whole, top leaders of the country’s largest Islamic
political party are alleged for their controversial role during the liberation war
of 1971. Although the party denies such allegation of crime against humanity in
1971, top five leaders of the party have been executed by the tribunal set by present government. For this, a major part of the young generation believe that the
party played role against the country’s liberation. Halim (2016) claims, in
Bangladesh the mainstream Islamist, the Bangladesh Jamaat-e-Islami, analysts
say, has lost much of its credibility for opposing the liberation war of the country
in 1971. Whether this analysis is right or wrong, the fact remains that the secular
forces here have been quite successful to discredit Bangladesh Jamaat-e-Islami
in the public eyes and have also been successful to poison the minds of the
new generation of people against it.

Figure-2: De-Islamization model in Bangladesh (Authors’ design).
Debate Among The Schools Of Thoughts
118

The respondent did not permit to mention his name. For this a fictitious name has been used here.
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According to a verse of the Holy Quran, debate among scholars from egoistic
perspective leaves the followers in confusion (Al-Quran, 42:14). The similar
thing happened in case of Bangladesh. During the second FGD, all the participants agreed that mass people are getting out of Islam due to the debate
among Islamic scholars. There are several groups of scholars having diversified opinion among themselves on the same topic. Based on which they
sometimes become aggressive. In 2019, during the Iztima (religious gathering) of Tablig Jamat (a group of people work for Dawah), two group clashed
in which one person become dead and several others were wounded.
Lack Of Developing Substitutes To Secular Forces
De-Islamization in Bangladesh is accelerated by the forces of seculars. However, Islamist failed to develop appropriate substitutes in this regard. Jisan,
a university graduate in Quranic Science mentions, ‘we failed to show them
the right path and tell them what to do. That's why, they've been affected by
cultural assaults and immoral activities.’
Case-5
‘Z’ was a Madrasa student. After getting admitted into university, he get connected with a journalist from ‘Prothom Alo ’. ‘Z’ used to go to Prothom-Alo
office with him regularly. The journalist targeted this madras student in a
planned way. After few months, ‘Z’ stated wearing modern clothes and left
his previous uniform that he used while in madrasa. He became a fan of Prothom-Alo.
From this case, we see that, Islamists of the country failed to develop some
alternatives to protect madrasa students at least.
Lack of Hikmah
Islamic Dawah requires Hikmah as per Quranic guideline (Al-Quran: 16:125).
In the modern world, young people think more rationally the more they are
educated. However, Islamists failed to present Islam rationally. Burhan
Uddin, a masters student and a writer said during the FGD mentions, ‘we
the Islamists in Bangladesh presents Islam to the young people in a traditional way. But they think in a rational way that requires scientific arguments.’
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With the advancement of science and technology, human being prioritizes
their choice based on logic and argument. But the traditional way of preaching Islam does not follow scientific arguments. In recent times, some Islamic
scholars have been trying to present Islam in a more scientific way. But in
Bangladesh, such activism is not up to the demand of young generation. A
young professional Mr. Rahit Parvez during the interview said,
In recent years, some Islamic scholars like Dr. Mizanur Rahman Azharhi,
Moulana Amir Hamza in their lectures are trying to present Islam in a more
scientific way that young generations desires. There should be more Islamic
lecturers like them.
Geo-Political Interest Of Neighbouring Country
Geo-political interest of neighbouring countries can affect the ideological issues of a country. In case of Bangladesh, the role of neighbouring country
India is very significant in recent years.
During 2001 to 2006, the BNP (Bangladesh Nationalist Party) led government
was a pro-Islamic government. The other two main parties of the coalition
government are Bangladesh Jamat e Islami and Islamic Oikkojot. However,
the government failed to maintain a good relationship with the neighbouring
country India as they were accused of exposure of several smuggling cases
like Bogra ammunition haul and Chittagong 10-truck arms haul in 2003 and
2004 respectively. Later on, the cases revealed that the state machinery of the
then BNP-led government had been allowing Indian separatists to use the
Bangladesh territory to smuggle in arms for waging war in eastern India. For
this reason, in December 2008 general election, India supported the secular
party Bangladesh Awami League (BAL). Since then, India is trying to protect
the interest of BAL in all the aspects of political, economic, social and cultural
life of the people of Bangladesh.
After becoming prime minister for the second time in January 2009, Sheikh
Hasina radically overhauled Bangladesh's foreign policy approach toward
India and brought Dhaka much closer to New Delhi. Consequently,

119

Prothom-Alo is the top Bangla newspaper that promotes secular ideologies. In 2008, they published a cartoon humiliating Prophet Muhammed
(Sm.).
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Bangladesh-India bilateral relationship has improved significantly in the past
four years (Chakma, 2012).
In 2013, the demand for death sentence of Quader Mollah, a top leader of the
country’s largest Islamic party, a month-long mass gathering at Shahbag (one
of the busiest junctions of the capital Dhaka) was led by secularists. At the
Shahbag point Indian High commission set an office to monitor the movement.
Conclusion
De-Islamization is part of secularization. Secularization continues in a number of ways depending on the context and place.

In the context of

Bangladesh, under the secular regime, de-Islamization continues using both
state mechanism as well as non-state means. Moreover, people who are
working for spreading Islam also have some lacking. They failed to present
Islam as the necessity of present generation. Further, from the geo-political
interest of the neighbouring country, India want a pro-secular government
instead of pro-Islamic government.
The study is based on both theoretical understanding as well as qualitative
findings. However, it has limitations in time and sampling. Further researches can be conducted using large sample and in-depth study from historical perspective of de-Islamization in Bangladesh. As the paper provides
an in-depth analysis of the factors contributing de-Islamization process in
Bangladesh, various stakeholders working in Islamization can be benefited
from the study by adopting appropriate policies. Although, the study focuses
Bangladesh empirically, the arguments can be effective for many other Muslim majority countries under secular regime.
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Kavramsal Metafor Yöntemiyle Caynizm’deki
Bazı Kavramların Açıklanması
Mehmet Masatoğlu
Özet: Dini metinler insanoğlunun algısına hitap ettiğinden aşkın (transandantal) kavramları açıklamak için maddi kavramları kullanmaktadır. Bu kavramların açıklanması için somut örneklere
başvurulduğu görülmektedir. Bilişsel bilimin bir dalı olarak dilbilim ilahiyat alanındaki kavramları
açıklamak için kavramsal metafor teorisinden faydalanıp yeni bir bakış açısını ortaya atmaktadır.
Pozitivist ve materyalist düşünceye karşı çıkan bu görüş, dini metinleri baz alarak kavramları
bir anlam haritasında tasvir etmektedir.
Caynizm literatüründe Dharma kavramıyla insanın nasıl doğru “yolu” yaşayabileceği anlatılmaktadır. O halde yol metaforu genel çerçevesinde başka kavramlarda yer almaktadır. Bu çerçeve
dahilinde yol, yolcu, yolculuk, başlangıç noktası, varış noktası bulunmaktadır. Dharma yol anlamında ele alırsak o halde, Atman yolcu, Dharma’yı takip etmek yolculuk, doğum günü yolculuğun başlangıç noktası ve Mukti’ye ulaşmak da varış noktası sayılmaktadır. Caynizm’de varış
noktasına giden iki tür yol ve bu yolculukta 12 emir yerine getirilme zorunluluğu vardır. Bu 12
emir şunlardır: Anuvrata (5 Büyük Emir) Guravrata (3 Erdemli Emir) ve Shikshavrata (4 Eylem
Sahasına Ait Emir). Bu çalışmada söz konusu 12 emrin metaforik açıdan açıklanması ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kavramsal Metafor Teorisi, Caynizm, Dharma, Mokşa, Dvʼdaşa-vrata

Giriş
Dini kavramları açıklamada bilimsel yöntem kullanmak gerekirse genel
olarak baktığımızda iki saha içerisinde araştırma -kutsal metinler üzerine
yapılan çalışmalar ve dinin yaşayışı üzerine yapılan çalışmalar- yapılmaktadır.
Bunlardan ilki teorik araştırma yani kutsal metinlerden söz konusu kavramın
özelliklerini çıkartıp ona göre kavramın teorik bir tanımını yapabilmektir.
İkinci olarak söz konusu kavramın dini kültür sahasındaki karşılığı yani dindarların söz konusu kavramı dini hayatta nasıl algıladığı ve inandığının
tanımını yapabilmektir. Örneğin; Hıristiyanlıktaki teslis inancını ele alalım.
İlk yöntem ışığında bu kavramın ne olduğunu kutsal metinlerden çıkartıp
üç birdir bir üçtür bilgisini aldığımızı düşünelim. Hıristiyanlık kültürüne yabancı birisine göre bu tabir paradoks görünmektedir. Halbuki eylem sahasında Hıristiyan kültürde inanırlar bu inançla dini hayatını sürdürmekte
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ve kavramın anlaması zor olduğunu kabul etmekle birlikte inanması zorunlu
bir kavram olarak kabul görmektedir aynı zamanda paradoks olduğunu ise
hiçbir şekilde kabul edilmemektedir.
Çalışmamızda, Dinler Tarihi araştırmaları sahasında çok yeni bir yöntem
olarak kullanılmaya başlayan ve kavramların metaforik anlamlarını inceleyen bilişsel metafor yöntemini uygulamaya çalışacağız. Mesela
verdiğimiz örneği bu yeni yöntemle şu şekilde açıklayabiliriz:
“Bir üçtür ve üç birdir” anlayışı bildiğimiz sayısal sahada matematiksel
paradoks sayılmaktadır ancak bu kavramın temeli bir metaforik anlayış
olduğunu anladıktan sonra dini kültür içerisinde paradoks olduğu iddia
edilememektedir. (Barcelona, 2003: 2)
Bilişsel metafor araştırmalarına göre bir kavram ne zaman ilk semantik sahadan çıkıp başka bir semantik sahada kullanılsa o zaman ilk sahadaki kurallar geçersiz sayılmaktadır. Bu açıdan sayılar dini literatürde
kullanıldığında matematiksel hükümler -paradoks, toplama, çıkarma, bölme,
çarpma vs.- geçerli kılınmamaktadır. Çünkü sayılar, işlemler ve genel olarak
matematik kendisi metaforik bir sistem olarak tanıtılmaktadır (Lakoff, 1989).
Konunun anlaşılması için yaşadığımız İslami kültürden örnek vermek
gerekirse Kadir gecesi kılınan bir namazın bin namaz kılmak gibi olduğuna
inanılmaktadır. Ama bir inanır bu gecede bir namaz kılsa ondan sonra Allah
katında uhrevi “hesabında” bin namaz biriktirmiş zannederse matematiksel
düşünceden inanç sahasına birinci anlamda taşımış olur. Bu da hem Müslümanlara hem de belli ve kati İslami şeriata göre yanlış bir anlayış olmakla
birlikte aynı zamanda İslami kültüre uzak ve yabancı olan birisi için de anlamama ya da yanlış algıya yol açabilmektedir.
Lakoff’dan edindiğimiz bilgiler ışığında her metaforun bir temel şeması
olduğunu öğrenmekteyiz ve o şemalarla büyük bir harita içerisinde Caynist
kavramlarla ilgili olan diğer kavramları da bu çalışma içerisinde nasıl büyük
bir bilişsel bakış açısı (Cognitive Geshtält) ifade ettiğini açıklayacağız. Bu
yüzden kendi bahsimize girmeden önce kısaca bu yeni yöntemi, ne
olduğunu ve yukarda bahsettiğimiz iki yöntemden farklı olarak hangi avantaja sahip olduğunu ortaya koymaya çalışacağız.
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Yöntem
Bilişsel dilbilgisi dalında “biliş/cognition” hakkında çalışmalar yapan
George Lakoff, insanın bilişsel alanını tasvire ve deneye dayalı fenomenolojik
yöntemle incelemektedir. (Lakoff, Johnson, 1999: 95) İnsanın bilişsel hayatı
ve özellikle düşünme eylemi dört işlemden oluşmaktadır: çerçeveler, prototipler, imajinal şemalar ve metaforlar. (Lakoff, Johnson, 2003: 254) Genelde
metafor kavramı söz konusu olduğunda edebi bir sanat olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat Lakoff’a göre metafor bütün insanların düşünce sürecinde
bilişsel etkiye sahip olan bir işlemdir.
Metafor edebiyat sahasında genel olarak bir kavramı asıl kullanıldığı sahadan çıkarıp ikinci sahada kullanıldığı bilinmektedir. Örneğin;
Saha 1) Aslan cesurdur. / Ali cesurdur.
Saha 2) Aslan geldi. (Ali bir yere geldiğinde söylenir.)
Tabiatta aslan cesur bir hayvan olarak bilinmektedir. Aslan tabiri cesur olan
bir insan için kullanılırsa metaforik olarak kullanıldığı anlaşılır. Bu anlayışın
sebebi aslan ve insan arasında ortak konu cesarettir.
Yöntemin Avantajı
Bilişsel bilim interdisipliner özelliğe sahip olduğundan ne sırf metin çalışmaları gibi sadece sözel fenomenleri ne de kültürel çalışmalar gibi sadece insanın dini hayatını incelemekte, aksine bu iki özelliği birlikte metaforik
çalışmalar yöntemiyle incelemektedir. Fakat burada düşünülmemelidir ki
her iki özelliğe sahip olmak zaruretten aynı netice alınmalıdır.
Çalışmamızın odak noktası, yöntemi incelemek olmadığından ve asıl konu
üzerinde tatbik yapıldığında daha iyi anlaşılacağını düşündüğümüzden
dolayı Caynist kavramlar üzerinde metaforik çalışmamıza geçmeyi uygun
buluyoruz. Bu çalışmada sadece metaforik kavramları ele aldığımız zaman
bilişsel yöntemle diğer ilişkili kavramları Caynist literatürde inceleyeceğiz.
Çünkü Lakoff’a göre her araştırmanın en önemli yanı herhangi bir literatürde
temel kavramların metaforunu çözmek ve onunla ilgili olan diğer kavramları
bir mana haritasında yerleştirmektir.
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Dharma ve Yol Metaforu
Hinduizm, Budizm, Caynizm gibi doğu dinlerinde, Dharma kavramı, her
zaman en önemli semantik belirteç aynı zamanda başka kavramları anlamak
için ve büyük bir mana haritası belirlemek için de merkezi bir role sahiptir.
Sanskrit dilinde “yukarı kaldırmak, sürdürmek, devam etmek” anlamına
gelen Dharma kelimesi dhṛ filinden türetilmiştir. (Williams, 1872: 751) Söz
konusu dini kültürler her zaman İnanırlarına “yola devam edilmesi” ve “yol
kurallarına” uyulması gerektiği hususunda Dharma ve benzer terimlerle
tavsiyede bulunmaktadır.
Girişte bahsetmiş olduğumuz gibi metaforlar her zaman ikinci sahayı daha
iyi anlatmak için kullanılır. Neyse ki Dharma kelime olarak Sanskrit dilinde
böyle anlamı ifade etmek için kullanılmıştır ancak Caynizm’de tam olarak
ne olduğunu anlamak için Dharma ve benzer terimleri “yol” metaforik anlamıyla açıklayabiliriz. Bu yüzden ilk olarak ilk sahada “yol”un ne anlama
geldiğinden bahsedip ikinci sahada yani Caynizm’de nasıl bir anlama
geldiğini tatbik etmeye çalışacağız.
Her kültürde insanoğlu yol kavramını günlük yaşam tecrübesinden edinir.
Bu “biliş” + “basit gerçek” bu kavramın ne olduğunu insana anlatır. (Lakoff,
1990: 468) “A’dan B’ye gitmek için yürümek gerekir” bir basit gerçek önermesidir. O zaman bu bilgi çerçevesinde yani normal hayatımızda
edindiğimiz bilgi başka kavramları anlamak için metaforik yöntemle esaslı
bir anlam sahası olarak bilinir. Örneğin insanlar, hayat, aşk, arkadaşlık vb.
gibi kavramları da yol metaforuyla anlatma gereği duymuştur.
(Yaşam yolculuktur.)
İyi bir yoldaş bulamadığım için bu hayattan hiçbir şey kazanamadım.
Dünyaya geldik ama belli bir maksadım olmadığından yaşamdan
zevk almadım.
Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece, bilmiyorum ne
haldeyim gidiyorum gündüz gece…
Bu örneklerde net bir şekilde, yaşam sürmenin “yolculuk” halinde olmayı
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temsil ettiği anlaşılmaktadır.
Caynizm literatüründe Dharma kavramıyla insanın nasıl doğru “yolu”
yaşayabileceği anlatılmaktadır. O halde yol metaforu genel çerçevesinde
başka kavramlarda yer almaktadır. Bu çerçeve dahilinde yol, yolcu, yolculuk,
başlangıç noktası, varış noktası bulunmaktadır. Dharma yol anlamında ele
alırsak o halde, Atman yolcu, Dharma’yı takip etmek yolculuk, doğum günü
yolculuğun başlangıç noktası ve Mukti’ye ulaşmak da varış noktası sayılır.
Hint dinlerinde ortak doktrin olan karma, samsara, reenkarnasyon da yine
Dharma ile ilgili olduğu gibi yol metaforuyla da ilintilidir. Her yolcu hayat
yolculuğunda gerekenleri yaparsa karma’dan kurtulup mokşa’ya ulaşacaktır.
Eğer bu yolculukta engellere takılırsa samsara çarkına uğrayıp tekrar bedenlenecektir (reenkarnasyon). O halde bu dönüşümlülük (samsara) Dharma’nın
istediği gibi dikeysel değil dönüşümlüdür. İnanır yoldaki engellere takılır ve
ruhun bağlılıkları ve kötü huylarla bağlantılarını kesemezse sonsuza kadar
samsara’ya tabii olacaktır. Caynizm’de Tirthankaralar bu bağlantıları kesen
ve mokşa’ya ulaşan ve ulaştıran kişiler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Tirthankara kavram olarak “vahim sudan geçen” kişidir. (Stevenson, 1915:
112) Burada geçen su hayatı temsil eden bir kavram; suyun yanında vahim
sıfatı kullanıldığında bu dünyanın değersiz olduğunu anlatmaktadır.
Caynizm’de 24 Tirthankara bulunmakla birlikte Vardhamana Mahavira (MÖ
599 – 527) bunların sonuncusudur. Mokşa’ya ulaşmak için yola nasıl devam
edilmesi gerektiği ve bu yolculukla ilgili tavsiyeleri anlatılan Tirthankara her
şeyi bilendir (sarvajna). Caynizm’de Tirthankara’dan daha aşağıda bulunan
rütbeler de bulunmaktadır. Arihant (düşmanı öldüren), Arhan (tapılmaya
müstahak olan), Vitrag (engellerden kurtulan), Parameshti (zirvede yaşayan),
Sarvadarshi (her şeyi gören).
Caynizm’de varış noktasına giden iki tür yol ve bu yolculukta 12 emir yerine
getirilme zorunluluğu vardır. Bunlardan ilki “Sarvavirati” tabiri caizse otoban ki onu kullananlar (sadhu ve sadhvi) daha hızlı ve daha erken hedefe
(mukti) ulaşır. Bu kimselere; şiddete karşı olmak (Ahimsa Anuvrata), dürüst
olmak (Satya Anuvrat), hırsızlık yapmamak (Achaurya Anuvrat), bekarlık
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(Bhramacharya Anuvrat) ve sahiplenmeme (Aparigraha Anuvrat) tavsiye
edilmiştir. Bu yüzden “Gochari” bir riyazet ve mücahede olarak geçim için
bu sınıfa ait bir vazifedir. Bu sınıftaki Caynistlerin yaşam tarzları da diğer
Caynistlerden farklıdır öyle ki onların herhangi bir taşıta binmeleri yasak
olduğu gibi çıplak ayakla yürümeleri (Vihar ya da Padyatra) gerekmektedir.
Anuvrata (5 Büyük Emir)
Şiddete karşı olmak (Ahimsa Anuvrata): Bu yolu seçen kişiler olarak Sadhu
ve Sadhi’ler bilinçli olarak hiçbir mevcuda (insanlar, hayvanlar ve bitkiler)
zarar vermemekle yükümlü olmakla birlikte içsel olarak da (kötü düşünceler,
arzular ve hisler) bu duyguları beslememelidirler. Burada “içsel ve dışsal”
metaforu kullanılarak Ahimsa’nın ifade edildiğini görmekteyiz. Mahavira
Ahimsa’yı şu şekilde açıklamaktadır: Kimseyi incitmeyin, köle edinmeyin,
işkence etmeyin ya da öldürmeyin; hayvanlar, bitkiler hatta böcekler de bu
hükme dahildir (Jain, 1964: 45).
Caynizm doktrininde Ahimsa kavramı oldukça önemli bir yere sahip olduğu
için bu kavramı tefsir etmek gerekirse yol metaforuyla şu şekilde açıklayabiliriz. Şiddet nedir sorusuna çeşitli açıklamalar yapmak mümkündür. Bunlardan birisi de olaya ciddiyetle yaklaşmak ya da olayla muhatap olmaktır.
Ne zaman yolcuyu yolculuktan engelleyen bağlantılar bulunsa o zaman yolcunun asıl odak noktasını şaşırmaması ve hedefinden sapmaması için bu engellerle muhatap olmaması adına Ahimsa doktrini savunulmaktadır. Çünkü
Caynizm’de, söz konusu yolda herkes kendisinden sorumlu olduğu gibi aynı
zamanda ne başkasının kişiye engel olması ne de kendisinin başkasına engel
olması durumunda asıl hedefi unutturacağı düşüncesiyle böyle bir tutum
sergilenmesi beklenmemektedir.
Dürüst olmak (Satya Anuvrat): Bu kavramın anlamı yalan söylememekten
ziyade hakikati bilmek ve onu kabul etmektir. İnsanoğlunun bilgi kapasitesi
sınırlı olduğu için kendi bilgisi kadarıyla içsel gerçeğe göre devam etmesi
aynı zamanda dışsal gerçeği ve büyük hakikati inkar etmemesi gerekir. Bir
sadhu/sadhvi yalan söylememekle, mahkemede yalan tanıklık yapmamakla,
elinde olan emanete hıyanet etmemekle ve başkalarını kandırmamakla
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yükümlüdür. Kısaca bu kimseler düşüncelerinde ve eylemlerinde hem kendisine hem de başka insanlara karşı “dürüst” olduğu zaman kimseye zararı
dokunmamakta ve aslında bu hükümle de Ahimsa’yı uygulamış olmaktadır.
Hırsızlık yapmamak (Achaurya Anuvrat): Bu emirde dürüst olmak gibi şiddete de karşı olmayı ifade ettiğinden dolayı yasaklanmıştır. Dharma kelimesiyle düzen ifade edilmektedir. Hırsızlık ise kurulu düzene haksız bir şekilde
el koymak anlamına gelmektedir. Hırsız kişi yoldan çıktığı gibi yola da zarar
vermektedir.
Bekarlık (Brahmacharya Anuvrat): Caynizm’de evlilik vakit, duygu ve enerji
sarf edilen bir olgu olarak tanımlanmakta ve sadhu/sadhvi için söz konusu
yolculuklarında hedefe ulaşmaktan saptırdığı için yasak kılınmaktadır. Brahmacharya kavramı Brahma ve charya kelimelerinde oluşmakta; Brahma’ya
odaklanmak, ilgilenmek, uğraşmak anlamlarına gelmektedir. (Williams,
1872: 390) Rigveda’da (X, 136) ise bekarlık kelimesini karşılamak için kullanılmakta metafor olarak Brahma’ya ulaşmak amacıyla çıkılan yolculukta
evlilik, yola devam etmede bir engel sayılmaktadır.
Sahiplenmeme (Aparigraha Anuvrat): Sanskrit dilinde “parigraha” sahip
olmak anlamına gelmekte ve “a” ön eki ile olumsuzu yapılmakta böylece
sahiplenmeme anlamına gelmektedir. (Williams, 1872: 593) İnsan genel
olarak hayatı da yol metaforuyla düşündüğünden bu yolculuğa devam
etmek için güce sahip olmayı arzular ve dışsal imkanları sahiplenirler.
Caynizm bu yolculukta hedefe ulaşmak için içsel imkanların geliştirilmesini
ve dışsal bağlantılardan feragat edilmesini tavsiye etmektedir. İnsanın ruhu
tamamen gayri maddi olduğu için fiziksel bağlantıları ne kadar azaltırsa o
kadar hızlı karma’dan kurtulup mokşa’ya ulaşabilir. Yine bu tavsiyenin mantığını ahimsa kavramıyla açıklamak gerekirse sahiplenmek doğrudan değil
dolaylı yoldan halka zararı dokunur anlamındadır. Aynı zamanda adaletli
ve erdemli bir toplum kurmak için fiziksel imkanlar ne kadar az kullanılırsa
mutluluk, maddi anlamda herkesin ulaşabilmesi mümkün bir şey olacaktır.
İkinci yol ise sıradan inanır (shravak) için tavsiye edilen bir yöntem “deshvirati” bunlar da Guravrata (3 adet) ve Shikshavrata (4 adet)’dır.
Guravrata (3 Erdemli Emir)
Dik Vrata: Sanskrit dilinde “dik” kelimesi yön anlamına gelmekte ve bu
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kavramla Caynizm, İnanırlarına belli bir coğrafi sahası içerisinde yaşamasını
tavsiye etmektedir. Her inanır 10 yönde (aşağı, yukarı, kuzey, güney, doğu,
batı, kuzeydoğu, güneybatı vs.) kendi hudutlarını belirler ve ona göre
yaşamını sürdürür. Ne zaman sınırlardan çıksa bu çıkış himsa (şiddet) sayılmaktadır.
Bhoga-Upbhoga Vrata: Bhoga kelimesi bir kere kullanılabilir şeyler yani
yemek, su, tütün vs.; Upbhoga kelimesi ise birçok kez kullanılabilir şeyler
için yani elbise, mücevher, ev, eşya vb. anlamına gelmektedir. Her inanır bunların her ikisini de belli bir miktarını kullanmayı belirleyip ve bu miktardan
fazlasını kullanmak da himsa (şiddet) sayılır. Bir Caynist, mümkün
olduğunca az tüketim yapması gerekir ayrıca ruhu olan şeyleri örneğin etli
yemekler ve köklü bitkiler yemesi ise kesinlikle yasaktır. Burada sadece
yemek konusu değil para kazanımı da buna dahildir. Caynistlerin geçimlerini sağlamaları için özellikle ticaretle uğraşmaları tavsiye edilmektedir.
Geçimini sağlarken hiçbir canlıya zarar vermemelidir. Bu emirin ışığında
yemek yemek için 5 ve yemeği kazanmak ve maaş için 15 kural bulunmaktadır.
Anartha-danda Vrata: Sebepsiz şiddet anlamına gelmektedir. Beyhude işlerle
uğraşmak yani iki kişi tarafından gerçekleştirilen bir konuşma ya da bir
eylemin üçüncü bir şahsa zarar verebilmesi ihtimaline karşın bu tür şeylerden sakınılması gerektiği emredilmektedir. Bu emrin felsefesi ikinci bir
kişiyle uğraşmaktansa kişi kendisine zaman ayırmalı ve hedefinde yol kat
etmelidir. Ayrıca; Gıybet, dedikodu, silah üretmek ve kullanmak, duygusal
zevkler, gülmek ve güldürmek, boş yere konuşmak ve konuşturmak yasaktır.
Buraya kadarki bahsettiğimiz Guravrata emirlerinin muhtevası ne olursa
olsun Caynizm doktrinine göre sınırlı bir bölge içerisinde olabildiğince az
tüketim ve az eylemle yola devam edilmelidir. Öyle ki ister fiziksel olsun
ister metafiziksel her Caynist belirlediği sınırlar içerisinde hedefine devam
etmeli bu emirler dahilinde odağından sapmamalıdır.
Shikshavrata (4 Eylem Sahasına Ait Emir)
Samayik Vrata: Sanskrit dilinde “samayik”, huzur elde etmek anlamına
gelmektedir. İnanır, dini pratik olarak ruhunun ve zihninin hedefe ulaşmasına hazırlanmak için ve ona odaklanmak için meditasyon yapmalıdır.
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İnanır, orman, ev ya da tapınak gibi sakin bir yerde 48 dakika boyunca
tefekkür etmelidir. Bu süreçte hem içsel hem de dışsal huzur elde etmek için
benliğini kabul edip Dharma yoluna devam etmeye karar vermelidir. Bu
duyguya sahip olmak için dua edebilir, dini metin okuyabilir, meditasyon
yapabilir. Yeter ki inanır, bu yolculukta kendini azimli bir yolcu görmeli ve
ruhunun özgürlüğünü içten istemelidir.
Desavakasika Vrata: İnanır, dik vrata’da belirlediği sınırları burada daha da
daraltır ve sınırın hatlarını kesinleştirir. Örneğin işyerine gitmek için hangi
sokak ve caddeleri kullanacağı yeri önceden belirlemesi gerekmektedir.
Hatta bu emre göre gidiş geliş süresini ve ne zaman gidip geleceğini de belirlemesi gerekir. Bu kuralın bir zorunlu kuralı da bu yolları herhangi bir
işaretle belirlemesidir. Böylece inanır yolunda giderken başkalarına zarar
vermemek ve rahatsız etmemek için sinyaller (öksürmek, önceden başkasını
yollamak, işaretler koymak vs.) göndermiş olur. Yine bu emir de Ahimsa
doktrini ile alakalıdır.
Pausadha Vrata: Sanskrit dilinde “pausadha”, ruhu manevi açıdan beslemek
anlamına gelmektedir. Bu pratik samayik vrata gibidir fakat 12 ya da 24
saatte gerçekleştirilir. Ayrıca bu sürede oruç tutmak da tavsiye edilmiştir.
Vücuda acı vermek (yemek yememek, cinsel ilişkide bulunmamak, çalışmamak, hareketsiz kalmak) suretiyle ruhun beslendiği ve maddi bağlantıların
kesildiği bir süreçtir. Yılda en az bir gün her inanırın yapması gereken bir
emirdir.
Atithi Samvibhaga Vrata: Shikshava vrata içerisinde en önemlisi sayılan Atithi
Samvibhaga Sanskrit dilinde iyi yemekler ve içecekler uygun bir zamanda ve
uygun bir yerde rahiplere ısmarlamak anlamındadır. Bu emir dini bir farz sayılır.
Rahiplere kendi yolculuklarında yardım etmek ve maddi ihtiyaçlarını karşılamak aslında onların maddi bağlantılarından uzaklaştırmak anlamına gelmektedir.
Ne zaman bir inanır 12 emri layıkıyla yerine getirse ölüm anında kendini bütün
dünyevi bağlantılardan feragat ettiğinin farkında olur ve ölüm korkusu yaşamaz
böylece huzurlu ölüm (Sallekhana) gerçekleşmiş olur. İyi bir yolcu ölümüyle
hem içsel hem de dışsal bağlantılarından kopmuş ve neticede karma’dan kurtulmuş mukti’ye ulaşmış olur. Felsefi bir tabirle acının kaynağı ve asıl sebebi
olan “benlik” ölümle yok olduğu için gerçek özgürlüğe kavuşur.
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Sonuç
Bir dilden başka bir dile bir kavramı aktarmada sadece sözlük anlamını vermek anlaşılabilirliği açısından yeterli görünmemektedir. Ayrıca söz konusu
dini kavramlar olduğunda dini literatür içerisinde başka anlamları ifade etmektedirler. Belki bu yüzden analitik din felsefeciler din dili tabiriyle yeni
anlam haritasını çizmektedirler. Söz konusu Hint dinleri olduğunda kavramlar kültürümüze ve dilimize uzak olmasından dolayı anlamlandırmak daha
da zorlaşmaktadır. Kavramsal metafor teorisinin bir iddiası da metaforun
her dilde aynı anlamı taşıdığıdır. Dolayısıyla bir kavramın metaforunu
çıkarıp bunun üzerinden bağlantılı diğer kavramlar ele alındığında dilimize
uzak olan kavramların anlaşılırlığı daha belirgin hale gelmektedir.
Yol metaforu üzerine bina ettiğimiz ve Caynizm’de kurtuluşa götüren 12
emiri ele aldığımızda bu karmaşık ama birbiriyle bağlantılı kavramları bir
düzen ve tertip içerisinde haritalandırarak dilimize aktarılmasında kolaylık
sağlamaya çalıştık. Yabancı bir kültürden ve antik bir dinin ana kavramlarını
asıl anlamını kaybetmeden en kolay ve anlaşılabilir dille ifade etmeye çabaladık. Bunun için herkesçe bilinen yol metaforunu ele alarak sofistike anlamlar taşıyan Caynist kavramları açıkladık.
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