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• 
I nsanlan birleştiren, millet Qlarak bir bütün 

halinde yaşatan, birbirleıine yaklaştıran bir 
takım değerler vardır. Dinf günler, milli gün-

ler, özellik arzeden haftalar; halasa milletin topluca 
sevindiği veya üz.üldüğü olaylar, yani milletin müşterek
leıi ... 

Köklü bir tarihe ve medeniyete sahip olmayan mil
letlerde bu tür müşterekler çok az olduğundan, bu mil
letler insanlannı birbirlerine yaklaştırmak ve 
kaynaştırmak amaayla çeşitli vesilelerle değerler 
üretme çabası içinde olurlar. 

Türk milleti ise bu manada hiç bir milletin ulaşama
yacağı bir değerler hazinesine sahiptir. 

Her gün değerlerimizden kaynaklanan bir 
müşterekimizi paylaşıyoruz ve bunlan iç içe yaşıyoruz. 
Mesela çok yakın bir geçmişte veda ettiğimiz üç aylan 
yaşadık. Üç aylann içinde onbir ayın sultanı Ramazan 
vardı. Ramazanın içinde çok önemli gecelerin yanında, 
namütenahi bir gece olan "Kadir Gecesi" vardı. Bütün 
bunlann sonunda da bu mubarek gün, gece ve aylann 
feyiz ve bereketiyle yoğrulmuş, insanımızın 7'den 70'e 
sevgiyle kucaklaştığı Ramazan Bayramımızı kutladık. 

Geçmişte biz bu günlerimizi hep dolu dolu yaşadık ve 
birbirimize sevgi ve saygıyla yaklaştık; kısaca değerleri
mizi yaşadık ve mutlu olduk. Dost, düşman herkesin 
hakkını verdiği bir medeniyet kurduk. XIX. yüz.yılın 
başlanndan itibaren, pozitivizm ve materyalizm 
akımlannın yaygınlaşması ve dünya gündemine girmesi, 
beşeriyetin manevi değerlerden uzaklaşarak, herşeyi 
maddi açıdan değerlendiren bir konuma getirdi. Bu 
akımlann revaç bulması ve insanlarda manevi 
değerlerin azalması neticesi de; Bosna-Hersek oldu, 
Ahıska oldu, Kınm oldu. Bütün bu acı tecrübelerin 
sonunda; sadece biz değil, topyekün insanlık yeniden 
dine ve değerlerine yöneldi ve artık 21. yy. 'ın bir ma.na
da dine yöneliş asn olacağı anlaşıldı. Bu sebeple bize 
düşen kadınıyla, erkeğiyle toplumun her kesimini 

Mehmet Kervancı 
Genel Miufur 

harekete geçirecek değerlerimizi yeniden ihya etmek ve 
geçmişin güzelliklerini geleceğe taşıyarak, geleceğe 
hazırlanmaktır. 

Türkiye Diyanet Vakfı olarak bizlerin bu güZelliklerin 
ihyası için devamlı bir bir gayret içinde olduğu bülteni
mizi takip eden sizlerin malumlandır. Bir Kutlu Doğum 
Haftası; Vakfımızca ihdas edildi ve toplumun her kesi
minden kabul gördü. Ramazan ayı içerisinde düZenle
diğimiz dint yayınlarfuarlan ve fuarlarda düZenlenen 
şiir gecesi, aşıklar gecesi, Kur'an-ı Kerim okuma 
yanşması, paneller vb. kültür etkinlikleri; geçmişteki 
güzelliklerin günümüze taşınmasıydı. 

Değerleıimizi taşırken, toplumumuzda uzun süre 
büyük ölçüde ihmal edilmiş bir kesim olan 
kadınlanmızı da eskiden olduğu gibi sosyal ve kültürel 
çalışmalara ortak etmek gerekiyordu. Bu amaçla 
kurduğumuz Kadınlar Kolumuz da düZenlediği kültürel 
etkinliklerle sesini duyurmuştur. Bu meyanda Vakfımız 
Kadın Kollannca tertiplenen "Osmanlıda Kadın" 
konulu konferansda Sayın Prof Dr. Mehmet Ipşirli 
Bey'in bizlere tekrar hatırlattığı şu örnek çok çarpıcıydı: 
"1546 ytlmda, Rumeli kazaskeri Fenari Efendi 
tarafından sadece orta düzeydeki vakıjlann 
(Valide Sultan, vezir, vüzera gibilerinin yaptıklan 
va1njlar hariç) bir tesbiti yapılmış ve lstanbul'da 
2517 vakıf tesbit edilmiştir. Bunlardan 930 tanesi 
hanımlar tarafından tesis edilmiştir. Bugün dahi 
bu ra1ıama ulaşmak mümkün değildir." Bu örnek 
dünyaya medeniyet sunarken, yükü kadın-erkek birlikte 
omuzladığımız gerçeğinin ve sosyal bünyemiz için 
vakiflann çok önemli olduğunun bir göstergesidir. 

Saygılarımla 



15. Dimi 
Büyük İlgi 

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 
düZenlenen 15. Dini Yayınlar Fu
an; 17 Ocak'ta, Ankara Kocatepe 
Camii avlusunda, 18 Ocak'ta da ls
tanbul Sultanahmet Camii avlusun
da düzenlenen bir törenle açıldı. 

Birincisi 1983 yılında Ankara'da 
düzenlenen ve yayıncılar ile halkı
mız tarafından büyük ilgi gösterilen 
Dini Yayınlar Fuan, 14 yıldır ara
lıksız olarak sürdürülmüş ve bir ge
lenek halinde bugünkü seviyeye ula
şılmıştır. Dini Yayınlar Fuan Anka
ra'nın yanı sıra ilk defa 1984 yılın
da da Istanbul Sultanahmet Camii 
avlusunda gerçekleştirilmiştir. Fuar 
organizasyonlan 1983 yılından iti
baren Ankara Kocatepe Camii ve 
Istanbul Sultanahmet Camii avlula
nnda her yıl düZenlenerek gelenek
sel hô.le getirilmiştir. 

Türkiye Diyanet Vakfı, düzenle
miş olduğu Dini Yayınlar Fuan'nda 
kitapla okuyucuyu buluşturarak 
ilim, kültür ve medeniyet hayatımı
za katkıda bulunmaya çalışmakta
dır: 

Bu yıl Ankara'da 17 Ocak - 4 Şu
bat, Istanbul'da 18 Ocak - 4 Şubat 
tarihleri arasında 15.'si düzenlenen 
Dini Yayınlar Fuarına Ankara'da 
110, lstanbul'da ise 130 yayınevi iş
tirak etti. Hergün saat 10.00 -
22. 00 arası açık olan fuarda, yayın
cılar okuyuculara % 20-40 arasın
da değişen oranlarda indirimli sa
tışlar yaptı. Aynca Ankara'da bu 
münasebetle fuar alanının içerisin
de III. Geleneksel Türk-lsla.m Sa-

natlan Sergisi açıldı. Diğer taraftan 
fuar boyunca Ankara Kocatepe Ca
mii Konferans salonunda kültür et
kinlikleri kapsamında panel, tasav
vuf musikisi konserleri, aşıklar ge
cesi ve Kocatepe Camii'nde Kur'a.n-ı 
Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 
düzenlendi. 

15. Dini Yayınlar Fuan'mn açılışı 
münasebetiyle bir tören düzenledi. 
Törene Devlet Bakanı Nevzat Er-

oTLiRKIYE Oh 

Konuşmasına tarihimizde sosyal hiz
metlerin her zaman kültürel hizmetlerle 
birlikte verildiğini belirterek başlayan 
Mehmet Nuri Yılmaz; Cami, imarethane, 
darülşifa, medrese ve kütüphanelerin 
Türk-lslam kültüründe külliyeler halinde 
hep bir arada bulunduğunu belirterek, 
Dini Yayınlar Fuan'nın Kocatepe Camii 

can, Diyanet Işleri Başkam ve Vak
fımız Mütevelli Heyeti Başkanı 
Mehmet Nuri Yılmaz, bazı milletve
killeri, Keçiören Belediye Başkanı 
Turgut Altmok, Yenimahalle Beledi
ye Başkam Abdurrahman Oğultürk 
ve kalabalık bir topluluk katıldı. 
Tören Diyanet Işleri Başkanı ve 
Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı 
Mehmet Nuri Yılmaz'ın konuşma
sıyla başladı. 

Mehmet Nuri YILMAZ 
(Diyanet işleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı 

Mütevelli Heyeti Başkanı) 

avlusunda tertiplenmiş olmasının , ilim 
ibadet birliğinin güzel bir örneğini teşkil 
ettiğini söyledi. 

Kitabın bizde ve dünyada çok önemli 
olduğuna ve medeniyetlerin kitap üzerine 
inşa edildiğine işaret eden Mehmet Nuri 
Yılmaz , "Kültürsiız, ilimsiz, iıf ansız milletle
ıin yaşaması mümkün degildiı: Eğer bir mil
let medeni olmak istiyorsa, yücelmek istiyor
sa, mutlaka kitaba değer vermelidir. lmanı
mızı kuvvetlendiren de yine kitaptır, ilimdir. 

Hz. Ali'nin güzel bir sözü var. Diyor ki; 
"Biz Allalı'ııı talıdiriııe razı olduk Bize 
ilim verdi, düşmatılanmıza mal verdi. 
Mal lıarcaııdıkça tükenir, ilim lıarcandık
ça artar." 



Bizim bahtiyar biz mazimiz vardır. Batı 
cehalet içerisinde yüzerken, bizim insanı
mızın gönlü zengin, kafası hayli sıhhı idi 
ve muhteşem bir medeniyete sahiptik. 
Ortaçağ karanlığı lslam dünyası için söz 
konusu değildir. İşte biz o ihtişamlı me
deniyeti ilim üzerine kurmuştuk, kitap 
üzerine kurmuştuk. Onun için bütün ci

hana hükmettik, 4 kıtaya medeniyet sal
dık. Ne zaman ki müslümanlar okumayı 
bir tarafa bıraktılar, ilme gereği gibi değer 
vermediler ve işte bu gün müşahade etti
ğimiz bu hale düştük. Nedir bu hal derse
niz; bu hal geri kalmışlıktır. Geri kalmış
lıktan kurtulmanın tek çaresi kitaba, ilme 
sarılmaktır." dedi. 

Müslümanın; gönlü zengin, kafası ilim
lerle aydınlanmış, ruhu ahlaki değerlerle 
bezenmiş insan manasına geldiğini ve 
müslümanı böyle tarif etmek gerektiğini 
ifade eden Mehmet Nuri Yılmaz, "Bu gün 
özellikle son zamanlarda yaşanan ve ibretle 
izlediğimiZ bu olaylann temelinde de cehalet 
vardır. Okumamız lazım. Bizim kitabımızın 
ilk sözü oku diye başlıyoı: Hangi dinin sözü 
ohu diye başlar, değerli dinleyenlerim. Böyle 
bir dinin mensuplannın kitaptan uzak kal
ması, ciddeıı çok üzüc(i ve düşündürücüdür. 
Bu gün kitap okuyanların sayısı (istatistiki 
bilgilere göre söylüyorum) çok az. Türkiye'de 
gazete okuyanlann saym 3 milyon civann
dadıı: Mıitef ekkiıimiZ az, gerçek manada ay
dınımız az, ilim adamlanmız az, düşünürle
rimiz. az, bu halde nereye gidebiliriz? 

Şimdi bir şairimizin sözünü hatırladım di
yor ki; "Bıı nasıl bir düııya, lıilıayesi zor. 
Mekam bir satılı, zamaııı ııehir. Bütiin 
bir 1ıaiııat muşamba dekor, bütı1n bir in
sanlılı yalana teslim." ôyle btr dünyada 
yaşıyoruz ki; topyekün insanlık yalana tes
lim olmuş. Buna bir de cehaleti eklersek, ya
lana ve cehalete teslim olmuş bir toplumuz. 
Bu dünyanın yalan tarafını, sahte yüzünü 
gösterip gerçeğe götürecek tek yol kitaptır. 
Kitapların başında da Kur'an gelmektedir. 
"Bu Allah'ııı gönderdiği öyle bir lıitaptır 
hi, O'nda şüphe yolıtıır'' Dünyanın gerçek 
yüZünü sahte yüzanden ayırt edecek kabili
yeti insana verecek olan, öğretecek olan o yü
ce kitap Kıır'an'dır. Başta onu okuyalım. 

Sağlam dinı yayınlar okuyalım. Her şeyi 
okuyalım; ama bizi güzele, doğruya, iyiye 
götürecek her şeyi okuyalım." dedi. 

Diyanel işleri Başkanı ve Türkiye Diya
net Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Meh
met Nuri Ytlmaz, okumanın hem sevap, 
hem de bir ibadet olduğunu belirterek, 
"Hz. Peygamberimizin Ebu Hüreyreye söy
lediği sözü burada söylemekten geçemeyece
ğim: "Sabahleyiıı, lmşluk valıti gelip, ben
den bir meseleyi öğrenmen, 60 yıl nafile 
namaz kılmandan hayırlıdır. " buyurmuş

tur. Kur'an-ı Keıim'in başından sonuna ka
dar konusu ilim, iıfandan ibarettir. Kur'an-ı 
Kelim hep tefekkürü, tezekkürü emreden bir 

----- dindir. "Dılşümıııiyor musunuz, ahlmız 
yoh ınıı? De hi bilenlerle bilmeyenler bir 
olur mıı? .. Ya Muhammed (SAV) Rabbım 
benim ilmimi artır" diye dua et diyor, 

oTlfRKfYE DİYANET VAKFI YAYIN MAT. Kur'an. Ilimden daha yüce, ilimden daha bü-
~ • yük bir makam, bir fıtrat olamaz. Hz. 
,--~ ... Ali'nin yine biZ sözü vardır "Iıısanlar eşit-
, • fJ tir. Ancalı bir zümrenin imtiyaz hakkı 
ıı vardır. Biri ilim adamlan, diğeri de edep 

sahipleridir. füm ve edep." diyor'' dedi. 

Mehmet Nuri Yılmaz, fuarın ilim, irfan, 
kültür ve manevı hayatımıza önemli kat
kılar sağlamasını ve fuarın hayırlı ve 
uğurlu olmasını dileyerek sözlerini ta
mamladı. 



15. Dini Yayınlar Fuan'nın açılışı mü
nasebeliyle Devlet Bakam Nevzat Ercan 
da bir konuşma yaptı. Devlet Bakanı Nev
zat Ercan'ın yaptığı konuşmayı aşağıda 
veriyoruz. 

Türkiye Diyanet Vakfı'nın onbeşincisini 
düzenlemiş olduğu Dini Yayınlar Fuarı 
vesilesi ile bir arada bulunuyoruz. Kur'an-ı 
Kerim Ramazan ayında indirilmiştir. Bu 
sebepten Ramazan ayının müslümanın 
hayatında çok müstesna bir yeri ve çok 
özel bir anlamı vardır. 
Kur'an-ı Kerim, insanlığın dünyevi ve 

uhrevi mutluluğunu sağlamak üzere, Yü
ce Allah tarafından gönderilmiş kutsal bir 
kitaptır. Gerçekten de Kur'an; geçmişte 
kurulmuş olan lslam medeniyetinin mu
harrik gücü ve ana kaynağı olmuştur. Yü
ce kitabırntz; insanlığı karanlıklardan ay
dınlığa çıkarmış; cehalet zilletinden ilmin 
ışığına kavuşturmuştur. Getirmiş olduğu 
inanç sistemi, ibadet anlayışı ve topyekün 
dünya görüşüyle, insanlığa yepeni bir ruh 
ve karakter kazandırmıştır. Günümüz in
sanının bu gün içinde bulunduğu sıkıntı
lann kaynağında, Kur'an'ın getirmiş oldu
ğu bu hamleci ve fazilet dolu anlayıştan 
uzaklaşma bulunmaktadır. 

Dinimiz ile ilgili bilgilerimizin ilk kay
nağı, Allah-ü Zu'l Celalin vahyettiği 
Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'i, Yüce 
Allah, Bakara suresinin ikinci ayetinde; 
"Kendisinde şüphe olmayan Kitap" şek
linde tarif eder. Kur'an'da şüphe olmama
sının sebebi, şüphesiz onun kaynağı ile il
gili bir keyfiyettir. Çünkü O'nun kaynağı 
ilahidir. Kur'an'ın verdiği bilgi üzerinde 
şüphe edilemez. Zira yanlış olma imkanı 
yoktur. Çünkü O, bütün mükemmel sı
fatları Zat'ında toplayan Allah'ın bildirdiği 
bilgidir. Bu sebepten dinl konuda, müslü-

Nevzat ERCAN 
(Devlet Bakanı) 

manın müracaat edeceği ilk bilgi kaynağı, 
Kur'an olmalıdır. Allah'ın Kur'an'ı vahyet
miş olması, bu açıdan insanlık için büyük 
bir lütuftur. 

Kaynak açısından Kur'an'daki bilgiler
le, yani Kur'an ayetleriyle, tabiattaki ayet
lerin farkı yoktur. Çünkü her ikisini de 
koyan Allah'tır. "Seıııavdtm ve yeryıizü
nüıı yaratılışında, gece ile giindı1ztiıı ar
darda gelişinde akıl sahipleri için ayetler 
vardır. " (Al-i lmran : 190) ayet-i kerimesi 
üzerinde bu bakış açısıyla düşünmemiz 
gerekir. Çünkü bu ayet-i kerime, bir ta
raftan tabiattaki ayetlerin varlığına dikkat 
çekmekte, diğer taraftan da tabiatta bulu
nan bu ayetlerin akıl sahiplerine hitap et
tiğini vurgulamaktadtr. 

Tabiattaki ayetlere bilinı dilinde "tabiat 
kanunları" denilir. Bu kanunları koyan 
Allah'tır. Allah'ın koyduğu kanunlan kav
rayacak olan da insandır. lşte nasıl tabiat
taki ayetlerde bir değişiklik olmazsa, 
Kur'an ayetleri de aynı şekilde değişmez. 
Bunu ifade etmek için, Kur'an'daki bilgiye 
"mutlak" adını veriyoruz. lşte bu mutlak 
karakterdeki bilgileri anlamak durumun
da olan insanın anlama kapasitesi sınırlı ol
duğundan, 15 asırdtr kur'an'ın arılaşılması 
uğrunda yürütülen beşer1 faaliyetler, hiç 
bir zaman durmamıştır ve durrnamalıdtr. 

Fuar da sergilenen kitapları, Kur'an'ı 
anlama faaliyetinin birer ürünü olarak 
görmemiz yanlış olmaz. 

Bu fuar vesilesiyle ilahı bir kitap olarak 
Kur'an'ın dinimizdeki yeri üzerinde kısa
ca durmakta fayda vardır. Bir kere Kur'an, 
dinimiz ile ilgili bütün bilgilerin ana kay
nağıdır. Bu özelliği ile Kur'an, insanın 

Asılsız menkibeler, bid'at ve hürafeler
den arınmış bir din anlayışına sahip 
olmak için başvurulacak ilk kaynak 
Kur'an ve Hz. Peygamberin sahih sünne
tidir. Eger dinı prensipler; bu iki ana kay
naga dayanmazsa; insanlar din adına 
uydurma hikayelere inanmaya başlarlar. 
Kişinin Cenab-ı Hakk ile kurdugu ilişki ve 
iletişim, ancak Kur'an ölçülerine uygun 
olarak gerçekleştigi takdirde, dinı bir an
lam ifade eder. Aksi halde, yani Kur'an 
ölçülerine uymadıgı takdirde, bu ilişkinin 
mistik ve psikolojik bir tecrübe olmaktan 
öteye, dinı hiç bir kıymeti olmaz. 

sosyal hayatını düzenlerken baş
vuracağı sabit ve değişmez bir öl
çü durumundadır. Başka bir ifa
deyle; efsane, asılsız menkıbeler, 
bid'at ve hürafelerden arınmış bir 
din anlayışına sahip olmak için 
başvurulacak ilk kaynak Kur'an 
ve Hz. Peygamberin sahih sün
netidir. Eğer dini prensipler; bu 
iki ana kaynağa dayanmazsa; in
sanlar din adına uydurma hika
yelere inanmaya başlarlar. Kişi
nin Cenab-ı Hakk ile kurduğu 
ilişki ve iletişim, ancak Kur'an 
ölçülerine uygun olarak gerçek
leştiği takdirde, dini bir anlam 
ifade eder. Aksi halde, yani 



Kur'an ölçülerine uymadığı takdirde, bu 
ilişkinin mistik ve psikolojik bir tecrübe 
olmaktan öteye, dinı hiç bir kıymeti ol
maz. 

Demek ki, lslam Dini'nin müslümanın 
şahsiyetini oluşturması sürecinde olduğu 
gibi; dini olan ile gayr-i dint olanın birbi
rinden ayırt edilmesinde de, Kur'an'ın 
merkezl rolünü icra edebilmesi ise, doğru 
olarak anlaşılmasına bağlıdır. Layıkıyla 
anlaşıldığı ve hayatımıza tatbik edilmediği 
takdirde, Kur'an'ın insan üzerinde olumlu 
bir tesir bırakması imkansız olur. 

ldeal anlamda olması gerekenleri bir 
tarafa bırakarak, mevcut durumu tespit 
için kendimize şu soruyu soralım: Acaba 
müslümanlar olarak bizler, Allah'ın kela
mı olduğuna inandığımız Kur'an-ı Kerim'i 
niçin okuyoruz? Layıkıyla öğrenip, anla
yıp hayatımıza O'nun ölçülerine göre yön 
verebiliyor muyuz? 

Öyle görülüyor ki; bir kaç asırdan bu 
yana müslüman, Kur'an-ı Kerim'i gerçek 
manada anlamak için değil de, sadece se
vap kazanmak için okumakta ve evinin 
müstesna bir köşesine koyduğu kutsal 
ziynet olarak görmektedir. Daha fazla se
vap kazanabilmek için de, öncelikle kan
dil geceleri, cuma akşamlan ve özellikle 
de Ramazan Ayı tercih edilmekte; okunan 
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Kur'an'dan hasıl olan sevap ahirete intikal 
edenlerin ruhlarına bağışlanmaktadır. lş
te, şairin 60, 70 sene önce şikayet ettiği 
tavır budur. Merhum Mehmet Akif bu re
aliteyi şu veciz mısralarıyla şöyle dile ge
tirmektedir: 

"Ya açar Nazm-ı Celilin bakarız yaprağına, 

Yahud üfler, geçeriz bir ölünün toprağına." 

lşte, bir ölünün toprağına okuyup geç
tiğimiz Kur'an karşısında, müslümanın 
takındığı bu olumsuz tutum, bir asırdır 
ne yazık ki değişmemiştir. Bundan dolayı 

da Kur'an'ın gösterdiği 
hedefe ulaşılamamıştır. 
Halbuki Kur'an; ölü ki
tabı, sadece ölülerimiz 
üzerine okunmak için 
gönderilen bir kitap de
ğil, okuyup anlamak ve 
ölümsüz mesajlarım ha
yatımıza düstur edin
mek için gönderilmiş 
ilahi kelamdır. 

Aslında Kur'an'ın na
sıl okunması gerektiği

ni, bizzat Kur'an şöyle 
ifade etmektedir: "Sana 
bu nıiibareh lıitabı, 

ayetleriııi tedebbür et
siııler, akıl sahipleri te
zekkür etsiııler (düşü
nüp, anlayıp ibret al
sııılar) diye indirdik." 
(Sa'd Suresi: 29) 

I il 

• • • • • • • • • • 
Kur'an; sadece ölüleri
miz üzerine okunmak 
için gönderilen bir kitap 
degil, okuyup anlamak 
ve ölümsüz mesajlarını 
hayatımıza düstur 
edinmek için 
gönderilmiş 
ilahi 
kelamdır. 

Oysa günümüzde müslüman; Kur'an'ın 
manasını anlamak ve O'ndan ders almak 
için okumamaktadır. Anlaşılmayan bir 
şey üstünde fikir yürütmek ise mümkün 
değildir. Her insanın, Kur'an-ı Kerirn'den 
kendi bilgi kapisitesi oranında alacağı 
dersler vardır ve almalıd_ır. Aksi halde bu 
gün dinI alanda karşılaştığımız bazı olum
suzluklarla her zaman karşılaşmak, kaçı
nılmaz bir sonuç olur. 

Ben bugün 15. si yapılan Dini Yayınlar 
Fuarı'nın irfan ve kültür hayatımıza 
önemli katkılar sağlayacağına, hepsi ilha
mını yüce Kitabımızdan ve Peygamberi
mizin sünnetinden, örnek ve eşsiz haya
tından alan dini yayınlann, Kur'an'ı daha 
iyi anlama yönünde son derece faydalı 
olacağına yürekten inanıyor ve organiza
törlerini kutluyorum. 15. Dini Yayınlar 
Fuan'nın hayırlara vesile olmasını Yüce 
Allah'tan niyaz ediyorum. 



Her yıl oldu~ gibi bu yıl da Raına
zan Ayı münasebetiyle, Türkiye Diya
net Vakfı tarafından, f ahir ve yardıma 
muhtaç vatandaşlara yiyecek yardımı 
yapıldı ve geleneklerimiZe uygun ola
rak ç_e;itli kurum ve kuruluş mensupla
nna ijtar yemekleri veıildi. 

Birliğin, beraberliğin, sevgi ve mu
habbetin bir göster~i olan iftar yemek
lerinde bir araya gelen davetliler huzur 
dolu saatler yaşaaılar. Bu i(tar yemek
leıindeıı biri de Dedeınan Ôteli'nde dü
zenlenen, Başbakan Necmettin Erba
kan, IB.M.M. Başkan Vekili Yasin Ha
tipoğlu, Devlet Bakanı Nevzat Ercan, 
bazı bakanlar, miletvekilleri ve protoko
le dahil bir çok zevatın katıldığı iftar 
yemeği oldu. 

iftar yemeğini mütaakip, Diyanet lş
leri Başkam ve Vakfımız Mütevelli He
yeti Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, 
Devlet Bakanı Nevzat Ercan ve Başba
kan Necmettin Erbakan duygulanm di
le getirdikleri birer konuşma yaptılar. 

• 

D 
Allah Resulü 15 asır önce abdest alınız, namaz 

kılınız, oruç tutunuz diyor. Bakınız 15 asır sonra 
bu emre uyarak iftar sofrasında biraraya geliyoruz. 
Cenab-ı Hakk'a şükrediyoruz. Böyle asırlarca in
sanları, kitleleri peşinden sürükleyen hangi güç 
vardır. 15 asır önce oruç tutunuz diye emretmiş, 
dünyanın dönbir tarafında mılslümanlar bu emri 
yerine getiriyor, oruç tutuyor. işte bu güç vahiy gü· 

Türkiye Diyanet Vakfı 
1 

Ramazan iftar Yemekleri 
• ~ 

Mehmet Nuri YILMAZ 
(Diyanet işleri Baş.kanı ve Türkiye Diyanet Vakfı 

Mütevelli Heyeti Başkanı) 

"İslôm Dini sevgi dinidir, 
muhabbet dinidir. 
Peygamberimizin yolu 
sevgi yoludur." 
cüdür. Bu güç sonsuza kadar da devam edecektir. 
Hiç bir komutan, hiç bir kahraman, hiç bir devlet 
adamı böyle asırlarca kitleleri peşinden sürükleme
miştir. 

Bu nurlu iftar sofralarımız, sevginin anmasına 
vesiledir. Peygamberimiz (S.A.V.) iftar sofralarında 
eşin-dostun, akrabaların, yoksulların çagınlmasını, 

bir arada bulunmalarını emir ve tavsiye etmişlerdir. 

Bugün sevgiye çok ihtiyacımız var. Dünyada eksik 
olan şey nedir diye soracak olursanız. Başta sevgi
dir derim. lslam Dini sevgi dinidir, muhabbet dini
dir. Peygamberimizin yolu sevgi yoludur. iki şey 
vardır, paylaşıldıkça aıtar, biri ilim, diğeri sevgidir. 
timi ne kadar sarfederseniz o kadar anar, sevgiyi 
ne kadar harcarsanız o kadar artar. 

Cenab-ı Hakk birbirimizi sevmeyi bizlere nasip 
etsin. Sevgiden mahrum olan milletler maddi ve 
m~nevi yolda ilerleyemezler. Maddt ve manevi yol
da ilerlemenin, kalkınmanın başında birlik, bera
berlik, sevgi gelir. 

Nevzat ERCAN (Devlet Bakanı) 

. 
Diyanet işleri teşkilatımız 
ülkemizle, milletimiz için 
son derece büyük ve 
fevkalade yararlı 
hizmetler vermektedir. 

Diyanet işleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet 
Vakfı'nca düzenlenen böyle mübarek bir günde Ra
mazan orucunun iftar sofrasında birlikte olmaktan 
ve iftarın manevi lezzetini, sevincini paylaşmaktan 
mutluyuz ve sevinçliyiz. Hiç şüphe yok ki bütün 
ibadetler, oruç olsun, namaz olsun, hac olsun, ze
kat olsun, fitre olsun, bütün dini ibadetlerde olayın 
bir dini tarafı , bir de sosyal tarafı vardır. Öyle zan
nediyorum ki, ferdi ve içtimai hayatımızda. sosyal 
yönü itibariyle bu iftar sofralarının ayn bir yeri ve 
önemi vardır. 

Bakınız öyle bir gelenek ki bu, herkes birbiriyle 
yanşıyor. Şahıslar, vakıflar, dernekler, müesseseler 
müslüman kardeşlerine izzet ve ikramda bulun-
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mak için, birlikte manevt doyumluluk tadabilmek 
için yarış halindeler. işte bu bizim milletimizin, 
mensup olduğumuz yüce dinimizin güzel bir fazi
leti ve güzel bir geleneksel uygulamasıdır. 

Bunları tabii şüphesiz bir yandan maneıı'i do
}'llm, diğer yandan da sevgi ve içtimai hayatın sos
yal yönü itibariyle birbirimizi tanımanın, kaynaş
manın, dayanışmanm, yardımlaşmanın; o noktada 
her şeyi hülasa edebiliriz. Sevgi bağlannın güçlen
mesi, saygı ve bunun ötesinde küskünlüklerin, 
dargınlıkların geride bırakılması , izale edilmesi, 
dostlukların kurulması ve din kardeşliğin -hiç şüp
hesiz en önemlisi, hemen her şeyin ötesinde- bü
tün bu davanın güçlenmesine vesile olması bakt
mmdan da sosyal yönü itibariyle bu Ramazanın ve 
iftar sofralarının ayn bir önemi vardır. 

Diyanet teşkilatımızın, Diyanet işleri Başkanlığı
mızın bir iftar davetinde biklikteyiz. Bu vesileyle 
ben Diyanet teşkilanyla ilgili bir kaç şey arzennek 
istiyorum. 

Di)•anet işleri teşkilaıımız ülkemizle, milletimiz 
için son derece büyük ve fevkalade yararlı hizmet
ler vennektedir, görmektedir. Bunun altını çiziyo
rum. Yun sathında en ucra mezrasından, kasabası
na, köyünden şehirdeki, kentindeki, mahallesine 
kadar hemen her yerleşim merkezinde hizmet ve
ren, hizmet sunan, bu güzide teşkilanmızın men
supları, bir manevi ordu olarak da değerlendirilebi
lir. Evet tekrar ediyorum manevi bir ordu. Bundan 
çok iyi yararlanmalıyız. Toplum olarak, devlet ola
rak, kurnrnlar olarak, müessese olarak, fenler ola
rak bu manevi ordumuzdan yararlanmalıyız. 

Fevkalade güzel hizmeıler veriyor diyorum. 
Yurtiçinde, yurıdışında yeterince anlatıldığını san
mıyorum. Bunu fevkalade büyük bir eksiklik ola
rak görüyorum. Değerli arkadaşlarım bu teşkilat, 
tekrar ediyorum, yurıiçinde, yurdun her köşesinde 
dinl topluma aktamıa noktasında, dosdoğru anla-

Diyanet işleri teşkilatımız ülkemizle, 
milletimiz için son derece büyük ve 
fevkalade yararlı hizmetler vermek
tedir, Yurt sathında en ücra mezra
sından, kasabasına, köyünden şehir
deki, kentindeki, mahallesine kadar 
hemen her yerleşim merkezinde hiz
met veren, hizmet sunan, bu güzide 
teşkilatımızın mensupları, bir mônevi 
ordu olarak da degerlendirilebilir. 

mak, )'l1ce dinimizi ve lslAm'ı doğru anlatmak nok
tasında, yüce dinimizin inanç prensiplerini, ahlak 
kurallannı aktarmak ve anlamıak noktasında çok 
önemli görevler üstlenmiş ve aynı zamanda bu teş
kilat yundışında da, Adriyatikten-Çin'e kadar, Ja
ponya'dan-Amerika'ya kadar, Avusturalya'ya kadar 
ve Avrupa'nın bütün ülkelerinde, dünyanın hemen 
her yerinde, vatandaş, soydaş ve din kardeşlerimi
ze, dini hizmetler, fevkalade güzel hizmetler sun
maktadır, dinı ve hayrı hizmetler sunmaktadır. O 

Necmettin ERBAKAN (Başbakan) 

Önce Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler ediyo
rum. Mübarek Ramazan Ayı'ndayız. Ankara'mızın 
güzel salonunda Diyanet lşleıi Başkanımız ı-e Diya
net Vakfı'ııın adına tertip edilmiş olan bu güzel if
tarda, muhterem arkadaşlarımızla birarada bulun
mak nasip olmuştur. Bundan dolayı kalpten Ca
nab-ı Hakk'a şükürlerimi arz ediyorum ve bu güzel 
ifıan tertip ettikleri için sayın Diyanet işleri Başka
nımıza teşekkürlerimi arz ediyonım. Bu iftara teş
rif eden bütün misafüleri de kalpten, muhabbetle 
kucaklıyorum, teşriflerinden dolayı ayrıca teşek

kürlerimi sunuyorum. 
iftarlar hakikaten mübarek Ramazan ayının en 

güzel vakitlerinden birisidir. Bir araya gelip, kar
deşler arasındaki sevginin, muhabbetin artmasının 
en güzel vesilelerinden birisidir. iftarlarda da uzun 
kısa bazı sohbetlerin yapılması, aynca milletimizin 
en güzel ananelerinden birisidir. Bu münasebetle 
bir kaç kelimeyle huzurlarınızda bir kısa sohbet 
yapmayı arzu ediyorum. 

halde böylesine hizmet alanı genişlemiş, adeta 
dünyanın her köşesinde görev ve sorumluluk üst
lenmiş bu teşkilata herkesin kulak vermesi lazım. 
Bu teşkilatın daha güçlü, daha, fonksiyonel hale 
gelmesi, daha verimli ve etkin din hizmetleri suna
bilmesi için yapılacak ne ise onlan biz söylemeye 
devam edeceğiz. Ama huzurlannızda hazır Başba
kanı bulmuş iken, sadece bir parantez açarak söy
lüyorum. Yasaysa yasa, mevzuat boşluğuysa mev
zuat boşluğu, kadroysa kadro, hizınetiçi eğitimse 

hizmetiçi eğitim ... Ve hayatları pahasına, ~vet bu
gün doğuda ve güneydoğuda 40'ı aşkın din görev
limiz şehit olmuştur- çok zor şanlarda ve çok dü
şük ücretlerle, maaşlarla çalışan bu insanlara, özlük 
haklannı da vennek, gecikmiş haklarını da teslinı 
ermek üzere, bu insanlara ve bu teşkilata önem at
fetmemiz gerekir. Bunda mane\11 vebal var. Bunu 
söylüyorum ve diliyorum. inşallah en kısa zaman
da bu teşkilat arzu ettiği gücüne ve fonksiyonuna 
kavuşmuş olacakur. 

Ramazanınız mübarek olsun, sağlık diliyorum, 
mutluluk diliyorum, daha nice Ramazanlar diliyo
rum. 

"70 milyona yaklaşan 
nüfusumuz ile Türkiyemizin 
bütün her tarafına yayılmış 
olan Diyanet teşkilatımız, 
milrr yapımızın en önemli 
kuruluşudur. Kim bunu 
idrak etmiyorsa, sadece 
nasipsizdir." 

Sayın Devlet Bakanımız demin söyledi, Diyanet 
teşkilatının büyük önemi, faydası ve zarureti üze
rinde kısaca dumıak istiyonım. Bunu şöylece açık
lamak istiyorum. 

Hepimizin bildiği gibi son yıllarda dünyada bil
hassa genler, kromozomlar üzerinde büyük para
lar harcanarak, çok çalışmalar yapıldı. Tarım mak
satlı, ubbi maksatlı bu çalışmalarda mesela; daha 
büyük iri domates elde edelinı, buna göre buğday 
türlerini geliştirelim veya ırsi hastalık yeni doğan 
çocuga geçmesin, henüz daha ruşeyn haldeyken bu 
hastalığı tedavi edelim gibi maksatlar için büyük 
paralar harcanarak son 30-40 yılda yapılmış olan 
araştırmalar çok önemli gerçekleri ortaya koydu. 
Bu gerçeklerin başında şu geliyor. Bütün canlılar 
netice itibariyle bir erkek hücre ile bir dişi hücre
nin birleşmesinden meydana gelmiş bir tek hücre
den doğmaktadır. 

Bir buğday tanesi, bir tek hücreden gelişerek 



Diyanet ve din ile ilgili teşki
lat, insanlığın zaruri bir parça
sıdır ve ilk insandan beri gü
nümüze kadar her zaman var 
olmuştur. Halbuki varolmakla 
kalmamış, ne zaman bu teşki
lat görevini en iyi şekilde yap
mıssa, o dönemlerde en bü
yük fetihler yapılmış en büyük 
medeniyetler kurulmuş, insan
lar saadet içinde olmuştur. 

meydana geliyor. Bir kedi, bir hayvan aynı şeyden 
meydana geliyor. Bir insan da aynı şekilde bir tek 
hücreden meydana geliyor. Bıitıin bu canlıları 
meydana getiren hücrelere dışardan baktığımızda, 
bunların birbirine benzer olduğunu görüyoruz. 
Hepsinin hücrelerinin kabuğu var, içinde plazma
lan var ve içinde çekirdekleri var. Ancak birisinden 
buğday, diğerinden kedi, öbıiründen_ insan meyda
na geliyor. Nasıl oluyor bu dendiği zaman, bu ya
pılan araştırmalar bu konuya açıklık getirmektedir. 

Şöyle ki; bütün bunları meydana getiren, çekir
değin içindeki kromozomdur. Bu kromozom ade
ta bir video bant gibidir. Hangi film içerisine kon
muş, özetlenmiş, yazılmış ise ilahi bir nium içeri
sinde, ortam şanlanyla karşılaştığı zaman o kromo
zomdan yavaş yavaş bir buğday meydana geliyor. 
Çünkü onun içerisine o yazılmıştır. Öbür taraftan 
bir bakıyorsunuz ki benzeri bir başka kromozom
dan bir kedi meydana geliyor ve bir insan meyda
na geliyor. işte yapılan araştırmalar şu önemi ona
ya koyuyor ki, her ne kadar bunlar birbirine ben
zer ise de nebatları meydana getiren kromozomlar, 
genler, tek merkezli bir kromozomdan meydana 
geliyor. Hayvanlar iki ayn merkezli kromozomdan 
meydana geliyor. insanlar ise üç ayn kromozom
dan maydana geliyor. Bundan dolayıdır ki bütün 
bu çalışmalardan sonra, artık eskiden kabul edilen 
veya düşünülen Darvin nazariyesi bugün ilmen ge
çersiz hale gelmiştir. Yani maymundan bir insan 
olmaz. Çünkü, maymun bir hayvandır. Bunun kro
mozomunda iki tane merkez vardır. insanı insan 
yapan akıl, hasletler, bu üçüncü merkezden mey
dana geliyor, o olmazsa, insan olamaz. 

Nedir insanı insan yapan, hayvandan ayıran? 
Eski Yunan'da bilindiği gibi insanı konuşan hay
van diye tarif etmeye çalıştılar. Bu geçerli olmaz, 
çünkü bir çok hayvanlar da konuşuyor. Hatta ba
lıklar çok uzak mesafelerde birbirleriyle manyetik 
dalgalarla konuşuyorlar. Öbür tarafta gülen hay
vandır diye ıarif etmek istediler. Bir takım may
munlar da gülüyor, hatta kahkaha bile atıyor. Bu 
tariflerin hiçbirisi ilmi tarif olamaz. 

Öyleyse insanı insan yapan nedir? işte yapılan 
incelemeler gösteriyor ki insanı asıl insan yapan bu 
kromozomun ıiçüncıi merkezinin meydana getir
miş oldugu dön ıane mühim haslet, meziyet, özel
liktir. Bunların birincisi; insan öyle bir mahluk ki, 
doğruyla yanlışı ayırabilir. 7 yaşındaki 8 yaşındaki 
kerat cetvelini ezberlemiş olan bir ilkokul çocuğu-

nun yanında bile ·2 kere 2 yedi eder 'derseniz, 
"yok amca dört eder." Neden? Çunkı1 doğruyla 
yanlışı ayırabilir. insan yavrusudur. Bunu hayvan
lar, nebatlar yapamazlar. insanı insan yapan ikinci 
bir özellik ise insanın iyiyle, kötüyü, güzelle, çirki
ni ayırabilme kabiliyetidir. Bu da hayvanlarda yok
tur. Nitekim hiç birimiz hayatımızda, "bir parkta 
dolaşıyoruz, bir kedinin, önümüzde giderken geri 
dönı1p parkın köşesindeki çiçeğe bir kere daha ba
kayım demiş, sonra yoluna devam etmiş," böyle 
bir olay yaşamıyoruz. Çünkü kedi parkta dolaşır 
ama etrafındaki güzellikleri ayıramaz. Çünkü çirki
ni ayırmak, iyiyle kötüyü ayırmak insanoğlunun 
bir hasletidir, meziyetidir. 

Bir üçüncü ôzellik ise; insanoğlu zulüm ve ada
leti ayırabilir. Bu da insanı insan yapan en önemli 
temel meziyetlerden birisidir. Bir dördüncü özelllk 
ise; insanoğlu, faydalıyla, zararlıyı ayırabilir. Hay
vanlarda ve nebatlarda bu özellikler yok. Nitekim 
kediler asırlardan beri çe.şitli mamaları yiyorlar ama 
hiç bir ormanın kenarında kendilerine bir tesis 
kurmuşlar, daha ucuz, daha bol marna üretiyorlar, 
böyle birşey söz konusu olamıyor. Çünkü ne ya
parsa daha faydalıdır, daha ucuza bunu üretebilir, 
bunu hayvanlar idrak etmezler, bôyle bir tesis de 
kurmazlar. Bütün bu meziyetler insanoğluna veril
miş olan meziyetlerdir. Bir insan bu meziyetleri 
isabetle ve suratle kullanıyorsa, o insana akıllı in
san diyoruz. 

işte insanı insan yapan özellikler bunlardır. in
sanoğlu bu dört tane meziyete sahip olarak mey
dana gelmiş olan bir canlı mahluk olduğundan do
layıdır ki ve tabi şerefli mahlukattır. insanoğlunun 
bu ôzellikleri toplum hayatında doğruyu ve yanlışı 
ayırma özelliği, ilim müessesini meydana getirmiş
tir. Gı1zel ile çirkini, kôtü ile iyiyi ayırma kabiliyeti 
ise, din ve ahlak müessesini meydana getirmiştir. 
Zuliım ve adalet ayırma kabiliyeti ise, hukuk ve siya
seti meydana getirmiştir. Faydalı ve zararlıyı ayırma 
kabiliyeti ise, ekonomiyi meydana getirmiştir. 

Bu açıklamaları niçin yaptığımı tahmin ediyor
sunuz. Bunlarla şunu demek istiyorum ki, doğruy
la yanlışı bize öğreten ilim müesseseleridir. Dini 
mı1sseselerde zorunluluk, kaçınılmazlık herşeyden 
önemlidir. Çünkü siz bir ilim mı1essesesinde bir 
gence 7-6'dan büyüktür diye öğretebilirsiniz. Ama 
eğer bu insan 6 helal kazancın 7 haram kazançtan 
daha iyi, daha güzel olduğunu öğrenmemişse, 
7'nin 6'dan buyuk oldugunu öğrenmesi bir şey ifa
de etmez. Siz bir insana matematik öğretebilirsi
niz, fizik, kimya öğretirsiniz; eğer bir insan bu öğ
rendiklerini kasa soygunculuğunda iyi plan yapa
bilmek için kullanıyorsa, insan öldı1nnekte, suikast 
yapmakta, iyi plan yapmak için kullanıyorsa; bu 
ilimler ne işe yarar. Bundan dolayıdır ki doğruyla
yanlışı bilmek yetmez, iyiyle-güzeli mutlaka bil
mek mecburiyetindeyiz ki, kamil insan olalım, 
faydalı bir insan olalım, yararlı bir insan olalım. iş
te bundan dolayıdır ki Diyanet ve din ile ilgili teş
kilat, insanlığın zaruri bir parçasıdır ve ilk insan
dan beri güniımiıze kadar her zaman var olmuştur. 
Halbuki varolmakla kalmamış, ne zaman bu teşki
lat gömrjni en iyi şekilde yapmışsa, o dönemlerde 
en biıyı1k fetihler yapılmış en büyük medeniyetler 

kurulmuş, insanlar saadet içinde olmuştur. Hatta 
açık bir şekilde tarihimizden de gôrdıiğümiız gibi, 
Osmanlı Devleti tarihin en büyük devletidir. Os
manlı Devleti diye bir devleti kuran bü}'11k insan, 
Sultan Osman var ise, bu Edebali hazretlerinin bü
yüklüğünden aldığı dersle Sultan Osman olabil
miştir. Bir Sultan Fatih, Akşemsettin Hazrelieri var 
olduğu için var olabilmiştir. Bir Ulubatlı Hasan, 
kendi köyündeki bir din aliminden insanlık nedir? 
şehitlik nedir? Bunları öğrendiği için Ulubatlı Ha
san olabilmiştir. işte tarihin ortaya koyduğu ger
çek budur. Sizin bir fabrikadaki işçiniz şu makina
ya nasıl sabotaj yapayım da fabrika sahibi görme
den kırayım, diye düşünen bir mahluk olursa, siz 
o fabrikada üretim yapamazsınız. Tam tersine; ne 
yapayım da bugün daha fazla üretim yapayım, bu
nu ibadet telakki ediyorsa, o zaman da çok gı1çlü 
üretim yaparsınız. 

Bu sebepten dolayıdır ki, bütün tarihin göster
diği bu gerçeğin karşısında 70 milyona yaklaşan 
nüfusumuz ile Türkiyemizin bı1tün her tarafına ya
yılmış olan Diyanet teşkilatımız, milli yapımızın en 
ôneınli kuruluşudur. Kim bunu idrak etmiyorsa, 
sadece nasipsizdir. Yoksa bu apaçık bir gerçektir. 
Bugün Diyanet teşkilatımız, Türkiye'deki 60 bin
den fazla mescidimiz ile, 70 binden fazla mensu
buyla ve gerek Diyanet işleri Başkanımız ve gerekse 
Devlet Bakanımızın buyurduğu gibi, ülkemize, 
milletimize en hayırlı hizmetleri yapmaktadırlar. 
Çünkü her işin temeli ahlAk ve maneviyattır. Ma
nevi kalkınma olmadan, maddi kalkınma da ol
maz. Kimse bu gerçekleri görmemezlikten gele
mez. Türk ordusu dünyanın en güçlü ordusudur, 
neden? Temeli m~neviyata dayanıyor da onun 
için. Hücuma kalknğı zaman Allah, Allah diye hü
cuma kalkıyor da onun için. Cennet nedir biliyor 
da onun için. Yoksa silahlan daha üstı1n olduğtı 
için değil, maneviyatı üstün olduğu içindir. Bun
dan dolayıdır ki, kimse bunu görmemezlikten ge
lemez. Bugün, bakın çok şükür, ordumuzun res
men hucum harekatı, • Allah, Allah "la yapılıyor. 
Gemilerimizin demir atması "besmele" ile yapılır. 
Harp gemilerimizin direklerinde Kur'an-ı Kerim 
asılıdır. Çünkü m~neviyat her şeyin temelidir. 
Asırlar boyu kazandığımız zaferlerin temelinde de 
hep zaten bu gerçekler var olmuştur. 

Diyanet teşkilatı sadece yurt içinde değil, yine 
muhterem Bakanımız ve Diyanet işleri Başkanımı
zın ifade buyurdukları gibi, bugün artık yurt dışın
da da büyı1k hizmetler ifa etmektedir. Asya'daki 
bu devletlerde camiler yapılması, büyük ilahiyat fa. 
kültelerinin kurulmuş olması, bu bôlgelere yapıl
makta olan en hayırlı hizmetlerdir. Kaldı ki bunla
rın çok daha anarak devam etmesi gerekir. Demin 
muhterem Bakanımız Asya'ya yapılan hizmetlerden 
bahsettikleri sırada bendenizin hatırıma rahmetli 
ilahiyat Fakültesi hocamız, Tayyip Ôziç hocamız 
geldi, kendisi bilindiği gibi Bosna-Hersekli bir bü
yük din alimidir. Ancak bizim her özel sohbetimiz
de şu sôzü hiç bir zaman ağzından eksik bırak
mamıştır. "Ben gece gündüz Murad-ı Hüdavendi
gar'a dua ediyorum. Çünkü O Sultan Murad'lar 
eğer Bosna-Hersek'e gelip de lslamı getirmeselerdi, 
ben de şimdi şu sı rplar gibi hakikaten bir nevi 



inşallah Türkiye'mizde, bü
tün kardeş ülkelerde, gerek 
Diyanet teşkilatımızın gayre
tiyle, gerekse bu ülke/erin 
gayretli çalışmalarıyla yeni
den ahlôk ve mônev/yata 
dönecegiz ve her zaman en 
önde yürüyen bayragımız ah
lak ve maneviyat olacaktır. 

vahşi bir mahluk olacaktım. Allah'a şükürler olsun, 
eğer lslaın'ı öğrendiysem, ahlakın, maneviyatın 
kıymetini bildiysem. dünya nedir? Ahiret nedir? 
Tanıdıysam bunu Bosna-Hersek·e nıüslüınanlığı 
getiren büyük Osmanlı önderlerine borçluyum. 
Gece gündüz onlara dua ediyorum." derdi. 

$imdi konuyla ilgisi şöyledir. Hicaz'dan lslam 
butıln dünyaya yayılırken , hepimizin bildiği gibi 
önce Asya'ya giııi. Asya'dan Alparslan'la Anado
lu'ya geldi. Onun için biz de Asya'da yetişmiş olan 
büyük altmleri ve o parlak devirleri elbeıte şükran
la yadeımek mecburi)'etindeyiz. Bugün Anado
lu'da bu büyük medeniyet, bu büyük insanlık, bu 
büyük millet var ise, Asya'daki büyük insanların 
varlığının bir sonucu olarak vardır. Dolayısıyla 
ferman gelip buralara bu medeniyeti gelirmiş ol
malarından dolayı, şimdi biz 70 yıllık bir komü
nizm mezaliminden sonra oralarda yeniden müslü
manlığın gelişmesi için eğer elimizden gelen gayreti 
gösteriyorsak, en doğal görevimizi yapıyoruz, en 
ıabii vecibeyi yerine getiriyoruz. Onlar nasıl bunu 
bize getirdilerse, bizim de bütün gıicüıııüzle oraya 
götümıemiz doğal bir vazifemizdir. Bu sebepten 
dolayıdır ki , Asya cumhuriyetlerinde yapılan çalış
maları çok daha hızlandırmak, anırmak gereklidir. 

Bu meyanda yavru vatan Kıbns'ta mmlaka din, 
nıaneviyaı ve ahlak konularına bundan böyle çok 
daha geniş çapta önem vermek mecburiyeıindeyiz. 
Karşımızda Rum, Makaryos kan davasını yürütü
yor. Biz niçin hak davamıza dört elle sanlınayalım. 
Kardak Adası'na geldikleri zaman papaza bayrak 
diktiriyorlar, biz niçin nıaneı~yaıımıza, özümüze, 
dinimize sarılmayalım. Bunun için, ülkemizin her 
yerinin güçlü olması için, sosyal yapımızın gı:ıçlü 
olması için mutlaka manevi kalkınmaya büyük 
önem vermek mecburiyetindeyiz. Yurdumuzun 
her yerinde bunu yapmaya mecbur olduğumuz gi
bi, yavru vatanda da bundan sonraki dönemde 
mutlaka evlatlarımızın manevi ve ahlaki değerlere, 
milh ve manevi değerlere sahip olması için, manevi 
eğitime büyük ağırlık vermek mecburiyetindeyiz. 

inşallah önümüzdeki dönem, hem Türkiyenıiz
de, hem yavru vaıanda, hem bütün müslümaıı ül
kelerde yeniden ahlak ve maneviyata sarılma dö
nemi olacakur. Zaten insanlık şu geçmiş olduğu

muz dönemde Sıalinler, Hiıler, Musolinler gibi 
materyalist insanlann insanlığa birşey getirmedik
lerini, faşizm, zulüm, komünizmin sadece insanlan 
bedhahı eıliklerini apaçık gördükten sonra, anık 
2000'li yıllara giderken yeniden maneviyata dön
mektedir. Bu dönmekte de haklıdır ve isabetlidir. 

Bu münasebetle Diyanet teşkilatımızın, bu güzel 
ifıanna candan teşekkürlerimi arz ediyorum. inşal
lah Türkiye'nıizde, bütün kardeş ülkelerde, gerek 
Diyaııeı teşkilanmızın gayretiyle, gerekse bu ülke
lerin gayretli çalışmalarıyla ı•eniden ahlak ve mane
viyata döneceğiz ve her zaman en önde yürüyen 
bayrağımız ahlak ve maneviyat olacakıır. Diyanet 
teşkilatmın gıiçlennıesi, sadece ülkenin gı:ıvenliği, 
sosyal yapının güçlenmesi bakımından değil, hatıa 
sorarım size, bir hasıabakıcı hastasına gece gün· 
düz ibadeı aşkıyla hizmeı etmesinin temelinde sa
dece maddi para yeterli olabilmiş mi? Ben şu insa
na canla başla hizmeı edeyim, yarın ahireıde bu
nun mükafaıını alacağım diye düşünen bir insan, 
bu hizmeti layıkıyla yapabilir. Onun için sağlık 
hizıneılerinin la)ııkıyla yapılmasını istiyorsanız, ge
ne ahlAk ve m~neviyaıa, diyanete dönmek mecbu
riyelindesiniz. 

Çevre bakımından, kimse gömıeden şu ormanı 
keseyim, zengin olayım diye düşünürseniz, çevreyi 
koruyamazsınız. Ama ben, bunu yaparsam dünya 
ve ahireıte büyük bir manevi nıesuliyete düçar olu
nını diye düşünen bir insan, bu insan Allah ması 
için bu eksperıizi yapıyorsa, o yapıığı ekspertize 
iıimat edilir. Bilirkişilik yapan bir insan Allah rızası 
için bunu yapıyorsa, o bilirkişinin çalışmalanna iti
mat edilebilir. Onun için ıoplum hayatının her saf
hasında diyanet, ahlak ve maneviyat temeldir. 
Hangi ülke bunun kıymetini bilir, bu yolda elin
den gelen gelişmeı1 )'aparsa, o ülke kuwetli olur. 
Biz asırlar boyu böylece en kuweıliydik. Yine en 
kuweıli olacağız inşallah. 

Bu dilekle, Ramazanlarınızı ıebrik edi)•orum, if
ıar sahibimize teşekkürlerimizi arz ediyorum ve 
hepinizi Allah'a emanet ediyorum. 

Vakfımızın ilişkide bulundu§u kuruluş temsilcilerine 
verilen yemek. 

Türkiye Diyanet Vakfı Birim Amirlerine 
verilen yemek. 

A Ü. ilahiyat Fakültesi Ö§retim Üyelerine 
verilen yemek. Basın mensuplarına verilen yemek. 
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İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

ÖGRENCİLERİ 

Türkiye 
Diyanet Vakft'nda 

Güney Dağıstan Üniversitesi 
Rektörlüğü. ile Türkiye Diyanet 
Vakfı tarafından imzalanan 
protokol çerçevesinde 1996-
1997 öğretim yılında Türkiye 
Diyanet Vakfı tarafından 
Dağıstan'a bir ilahiyat fakültesi 
açılmıştır. Sözkonusu protokol 
gereğince bu fakülteye seçilerek 
alınan 41 öğrenci, hazırlık ve 
birinci sınıftan ülkemizde oku
mak üzere Türkiye Diyanet 
Vakfı tarafından ülkemize 
getirilmiştir. Türkiye'ye 
getirilen ve Kayseri'de, 
Erciyes Üniversitesi ilahiyat 

Fakültesi'nde eğitime tabi tutu

lan bu öğrencilerin iaşe, ibate 
ve diğer bütün masraftan da 
yine Türkiye Diyanet Vakfı 
tarafından karşılanmaktadır. 

u fakültede okuyan Dağıstanlı 
öğrenciler geçtiğimiz günlerde, 

kendilerine bu imkanı sağlayan Türkiye 
Diyanet Vakfı'm ziyaret ettiler. Öğrenci
leri kabul eden ve bir süre görüşen Vak
fımız Genel Müdürü Mehmet Kervancı , 

öğrencileri Türkiye Diyanet Vakfı'nda 
görmekten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, eğitim ve öğretimlerinde başa
nlar diledi. 

Türkiye Diyanet Vakfı'nın Dağıstan'da 

ilahiyat fakültesi açmasının neden1erini 
anlatan Mehmet Kervancı, "Bizim bu 
hizmeti sizlere götürmekteki gayemiz şu
dur: Biz Anadolu Türkü, Kırgız , Kazak, 
Azeri, Türkmen vs. hepimiz, isimlerimiz 
farklı farklı, fakat bizler aynı ailenin ço
cukları gibiyiz. işte bu aynı kökten, aynı 
soydan, aynı aileden olmamız sebebiyle, 
biz Rusya'nın dagılmasmdan sonra, sizle
rin orada daha iyi yetişmeniz ve dini hiz
metlerde bulunmanız açısından, büyük
lerinizin de isteği üzerine bir fakülte aç
maya karar verdik. Bu fakültenin ilk ta
lebeleri olarak da sizler seçildiniz." dedi. 

Toplum hayatında dinin çok önemli 
olduğuna işaret eden Mehmet Kervancı 
"Eğer insanlar bir toplumda iyi dindar 
oİurlarsa , dinlerini iyi bilirlerse, dinlerin
den aldıkları heyecanla, yaşantılarında 
önemli değişiklikler olur. Dolayısıyla bir 
toplumun gelişmesinde, kalkınmasında 

dint duyguların büyük etkinliği oluyor." 
dedi. 

Öğrencilerin ilahiyat fakültesinde oku
duktan müddetçe mevcut dinler içerisin
de en mükemmelini öğreneceklerini de 
ifade eden Mehmet Kervancı "Sizler eği
timiniz boyunca en mükemmel, en bi-

!imsel. akla en uygun olan ve Allah'tan 
geldiği gibi, kuralları, kitabı korunan ve 
muhafaza edilen lslam Dinl'ni çok iyi 
öğreneceksiniz. Bizim bütün isteğimiz de 
sizin çok iyi bir şekilde yetişmenizdir. 
Tabii ki iyi yetişmeniz için de çok çalış
manız gerekiyor. Gayretli olmalı ve Tür
kiye'de bulunduğunuz dönem içerisinde 
Türkçe'yi, Arapça'yı ve lngilizce'ye çok 
iyi öğrenmeniz gerekiyor" dedi. 

Türkiye Diyanet Vakfı olarak, öğrenci
lerin iyi bir eğitim almalan amacıyla, de
neyimli ve konularında uzman öğretim 
üyelerini seçtiklerini belirten Kervancı, 
öğrencilerin bu hocaların bilgilerinden 
istifade etmelerinin gerekliliği üzerinde 
durdu. 

Öğrencilerin Türkiye'de ilahiyat fakül-

65655665665 
Biz Anadolu TOrkü, Kır

gız, Kazak, Azeri, Türkmen 
vs. hepimiz, isim lerimiz 
farklı farklı, fakat b izler 
aynı ailenin çocukları gi
biyiz. 



tesinin hazırlık ve birinci sınıflarını 
okurken, Türkiye Diyanet Vakfı tarafın
dan da Dağıstan'da ilahiyat fakültesi bi
nasının hazırlayacaklarını ifade ederek 
"Sizler inşallah orada da üç sene eğitim 
görup mezun olunca, hocalarınızın ilim 
adamı olabilir dediği, çalışkanlıgı ile ilim 
adamı olacağını onaya koyan öğrencileri 
Türkiye'ye getireceğiz ve Türkiye'de siz
lere 5-6 ytl çalışma imkanı sağlayarak, 
master ve doktora imkanı temin edece
ğiz. Doktorasını tamamlayanlar da Da
ğıstan llahiyat Fakültesi'ne öğretim üyesi 
olacaklar" dedi. 

Mehmet Kervancı, öğrencilerin ilk gö
revinin iyi bir din bilgini olmalan gerek
tiğini ve mezun olduktan sonra ülkeleri
ne büyük hizmetler götüreceklerine 
inandığını söyleyerek "Sizlerden ülkeni
ze büyük hizmetler bekliyoruz, kendini
zi bu idealle yetiştirin. Mutlaka din ada
mı olacaksınız diye bir şey söylemiyo

rum. Ama iyi yetişmiş insan olun, ahlak
lı , doğruluktan ayrılmayan insan olun. 
Bütün insanlığın muhtaç oldugu, ah~klı 
insan tipidir. Bugün Türk cumhuriyetle
rinin olduğu bölgede, insanlar, toplum

da bulunması gereken hak, hukuk, ada-

let kurallarından biraz yoksun görünü

yor. Bunlan sizin gidereceğinize inanıyo

rum. 

Sizden şunu unutmamanızı istiyorum. 

Bir toplumda yalan, rüşvet, haksızlık, 

hırsızlık vs. olmayacak, bunlar olmaytn

ca o toplumda huzur olur, barış olur. 

Eğer insanlar, her sahada yetişmiş olur

larsa ve bunlar işlerini en güzel şekilde 

yaparlarsa o toplumlar kalkınır. Ama bu

nun yanında insanlar birbirlerirıi sev

mezlerse, birbirlerine saygı duymazlarsa, 

ilmin peşinde değil, kötülüklerin peşin

de dolaşırlar , yalan söylerlerse, ahlaki 

kurallara bağlanmayıp, ahlaki kurallara 

aykırı yaşarlarsa işte o toplumda ciddi 

problemler, ciddi sıkıntılar meydana ge

lir." dedi. 

Mehmet Kervancı, Türkiye Diyanet 

Vakfı'nın bunlan gözönünde bulundura

rak, öğrencilerin bilgili, ahlaklı , örnek 

bir insan olması için her türlü imkanı 

sunmaya hazır olduklannı ifade etti. 

Öğrencilere hitaben kısa bir konuşma 

yapan Türkiye Diyanet Vakfı Dış Hizmet

ler ve Bağlı Kuruluşlar Koordinatörü Niya

zi Baloğlu da dünyadaki bütün Müslüman 

ülkeler arasında , din eğitimini en modem, 

günün şartlanna uygun ve en güzel şekil-

-------------------------------. de Türkiye'nin gerçekleştirdiğini söyledi. 
Ben önce Türkiye Diyanet 

Vakfı 'na bize sağladığı bu 
imkanlardan dolayı , hem 
kendim, hem burada okuyan 
arkadaşlanm, hem de ülkem 
adına teşekkür etmek istiyo
rum. Malumunuz bizler yıl
larca Komünizmin baskısı al
tında, dinden uzak ve baskı 
altında bir hayat sürdük Di
ni ulaşılması uzak bir hayal 
olarak gördük. Ama şimdi 
şükrediyoruz, Rusya'nın da
ğılması neticesinde, ulaşılma- Abdullah Aliyev (Dağıstanlı Öğrenci) 
sı güç bir hayal durumunöa olan lslam'ı öğrenme, yaşama fırsatı çıktı 

önümüze. 

Fakat bizler lslam'ı nereden öğrenip yaşacaktık. Bu konuda büyük 
bir çıkmazımız vardı. Diğer Türk cumhuriyetlerinin durumu da biz
den farklı değildi. lşte Türkiye Diyanet Vakfı bize bu fırsatı verdi. Da
ğıstan'da bir ilahiyat fakültesi açtı ve bizleri de hazırlık ve birinci sını
fı okumamız amacıyla Türkiye'ye getirdi. Bizim arzumuzda, özümüz 
bir olan, kardeş olduğumuz Türkiye'de eğitim görmekti; bu arzumuz 
da gerçekleşmiş oldu . inşallah ilahiyat fakültesini tamamladıktan 
sonra, bizler Dağıstan'da dini alanda hizmet vermeyi düşünüyoruz. 
Halkımızı din alanında aydınlatmayı düşünüyoruz. 

Türkiye'de 500 civarında imam-hatip lise-

si ve 25 adet de ilahiyat fakültesi bulundu

gunu ifade eden Niyazi Baloğlu, "Türki

ye'de din eğitimi ilkokuldan başlar ve eği

timin her kademesinde devam eder. Tür

kiye gerek kütüphaneler bakımından, ge

rekse ilahiyat fakültelerinin seviyesi itiba

riyle dünyada bütün lslam ülkelerinin 

önünde gelir. Ülkemizde profesör, doçent 

ve doktor seviyesinde yüzlerce yetişmiş 

eleman vardır. lşte siz bu yetişmiş eleman

lardan ders alıyorsunuz." dedi. 

Son olarak kısa bir konuşma yapan 

Türkiye Diyanet Vakfı Baş Hukuk Müşa

viri Ethem Alimoğlu da öğrencilerin dirı 

ilmini mutlaka iyi öğrenmeleri gerektiği

ni belirterek, öğretimlerini tamamladık

tan sonra başka mesleklere de yönelebi

leceklerini söyledi. Alimoğlu "Ben öğren

cilerin böyle yetiştiği Türk cumhuriyetle

rini 1 O sene sonra görmek istiyorum. Bu 

benim için büyük bir mutluluk olacak

tır." diyerek sözlerini tamamladı. 



Tiirk ~ İslam 
Dünyası 

iRiM 
Bültenimizin bu 

sayısında siz degerli 
okuyucularımıza Kı

rım' ı tanıtacag ız. 

Yaln ız Kırım 'ı dlger 
sayılarımızda oldu
gu gibi cografya, 
tarih, ekonomik ya
pısın ı ayrı ayrı degil, 
bu konuları, alanla
rında uzman olan 
şahısların makalele
riyle tanıtmayı uy
gun bulduk. 

KIRIM'IN KISA TARİHÇESİ 
Miladl 4 30'dan sonraki yıllarda 

Atilla'nın amcası Aybars'ın hakimi
yetine giren Alanlar'ın daha m. yüz
yılda kurulan Sudak (Soğdak) ve 
Aradav'da (sonraları Feodosya, Kaffa 
ve Kefe adlarını aldı) şehirlerini al
masıyla Kırım Yanmadası'nm Türk 
tarihi ile ilgisi başlamıştır. Hun Türk 
tmparatorluğu'nun yıkılışından son
ra Kuban, Azak ve Don nehri ağızla
nnda çeşitli Türk boylan ve bunlar 
arasında Bulgar Türkleri oturuyor
du. Vl. yüzyılın son yansında Avar
lar ve diğer Türk boylarının akınları 
olmuştur. Kersones, Sudak ve Kerç 
bunlara karşı Bizans'ın dayanak nok
talan idi. VII. yüzyılda Kmm'ın boz
kulan Hazar Türkleri'nin idaresine 
geçti. Bunlar Kınm'ı, Göktürkler'de 
olduğu gibi, Tudun veya Todun ün-

vanlı valilerle yönetiyorlardı. Sonra 
VIU. yüzyılda ise Hazarlar'ın bir vila
yeti oldu. Hazarlar'm yıkılışından 
sonra da Kınm, Hazarya veya Gazar
ya adında küçük bir devlet olarak 
kalmış, X. yüzyılda Azak Denizi ile 
birlikte Karadeniz'e de Hazar Denizi 
denilmiştir. 1083'de bu küçük Türk 
devleti hala yaşıyordu. Selçuklu emi
ri Hüsameddin Çoban, 122l'de Kı
rım seferinde, bu Hazar bölgesinde 
Sudak çevresinde Kıpçaklar ve onla
rın müttefiki Ruslarla savaşmıştır. 
Hazarlar'dan sonra Peçenekler, daha 
sonra da Kıpçaklar komşu bozkırları 
ve Kınm'ı alarak buraya yerleştiler. 
Kültürlerini bugün de koruyan Kara
im Türkleri Hazarlar'dan gelmekte 
olup, daha XI. yüzyılda bunların 
Türkçe Tevrat'ları vardı. 

1227'de Cengiz Han'ın ölümün
den sonra kurulan Moğol Hakanlığı 
zamanında, Cengiz'in büyük oğlu 
Cuci'nin oğlu Batu Han 1227-1256 
yıllarında büyük bir ordu ile Doğu 

Avrupa'yı alıp Altun Orda Devleti'ni 
kurdu. 124l'de Batu Han ldil nehri
nin aşağı yatağında ve sol kıyısında 
kurduğu Orda (Karargah), Saray 
(Volga'daki Eski Saray) adını alarak 
kısa zamanda en önemli siyası ve ti
cari merkez oldu. Şeklen Karaku
rum'a bağlı olarak Batu Han'ın haki
miyeti, 1256'da ölümüne kadar sür
müştür. Bundan sonra gelen küçük 
kardeşi Berke Han'ın (1256-1266) 
Müslümanlığı kabul etmesiyle, ülke
de İslamiyet yayılmaya başlamıştır. 
Berke Han zamanında Altun Orda 
en parlak devrini yaşamıştır. Batu 
Han'ın kurduğu Saray şehrine 'Taht 
llı" denirdi. Bu şehir Berke Han za
manında daha elveTişli bir yere nak
ledilerek Yeni Saray veya Saray Ber
ke adını aldı. Özbek Han zamanında 
(1313-1340) lslam Dinl, 1320'den 
sonra büsbütün kuwetlendi. 

1239'da Altun Orda (Kıpçak Han
lığı) gelince, kıyılar dışında bütün 

Gurzuf şehrinden bir görünüm. 



Sürgüne gönderilen Kınmlılar. 

Kırım yarımadası bir Türk ülkesi ha
linde idi. Kuzeyde Hazarlar ve Kıp
çaklar zamanında Kının limanları , iç 
muhlariyetlerini korumak şartıyla 
yüzyıllar boyu Bizans'a bağlı kaldı
lar. Fakat Karadeniz ticareti Vene
dikliler'in, sonra 1261 'de Mihail Pa
leologos'a yardımlarına karşılık Ce
nevizlileri 'in eline geçti. 1266'da Al
tun Orda hanı Mengü Timur'dan ti
caret için Kefe'de yerleşme müsaade
si aldılar ve sahillerde başka koloni
ler kurdular. 138l'de de bir anlaşma 
ile buralardaki hakimiyetlerini Altun 
Orda Devleti'ne tasdik ettirdiler. !ç 
tarafta Eski Kırım veya Salgat (Sol
hat), Altun Orda genel valilerinin 
oturduğu yer olup, Kefe'den sonra 
yarımadanın en önemli ticaret mer
kezi idi. Kefe'de ise Han adına Müs
lümanlar'ın işine bakan bir Baskak 
ile bir Tamgacı (gümrükçü) bulunu
yordu. Kırım yarımadasının yalı bo
yu bölgesi tamamiyle Ceneviz kolo
nisi olmakla beraber, 14 75'de Os
manlı hakimiyetine geçinceye kadar 

Türk Hazarlar'ın bir hatırası olarak 
Hazariye (veya Gazariya) adını koru
yordu. 

Xlll. ve XIV. yüzyıllarda AlLUn Or
da, siyasi , iktisadi ve kültür bakı
mından Türk dünyasının en önemli 
bir ülkesi idi. Özbek Han'm hanım
larından biri Andronikos Paleolo
gus'un kızı idi. Böylece Bizansla, 
sonra Memlükler, Osmanlılar, Lit
vanya ve Lehistan devletleriyle yakın 
münasebet kurmuşlardı. Aynca Yıl
dırım Beyazıt ve Toktamış arasında 
Timur tehlikesine karşı yakın dost
luk vardı. Toktamış (1376-1396) 
onların son büyük hakanı olmuş, Ti
mur tarafından Saray şehri yıkılıp 
ahalisi kılıçtan geçirilmiştir. 

1357'de Ahun Orda hanlarından 
Canibek'in ölümünden sonra taht 
kavgaları , 1391 ve 1395 Timur -
Toktamış savaşları sonunda Kıpçak 
1li zayıf düşmüş ve 1502'de bu dev
let son bulmuş, yerinde Kırım, Ka
zan , Sibir, Astarhan hanlıkları ve 
Nogay Mirzahğı doğmuştur. 

Böylece, XIV. yüzyıl sonlarına ka
dar Altun Orda idaresinde kalan Kı

tt'"~ı~~-~ rım'da, 1395'lerde Cengiz soyundan 
Cuci'nin oğlu Tokay Timur'dan ge
len Baştimur sikkelere kendi adını 
da koydurmuştu. Onun oğullan Kı
rım'da ayrı bir Hanlık kurmayı ba
şarmışlardır. Fakat Don-Dinyeper 
arasında uzanan Kının Hanlığı'nın 
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gerçek kurusucu Hacı Giray'ın kendi 
adını taşıyan en eski tarihli sikkesi 
845 (1442) yılından kalmadır. 
l 454'den itibaren Bahçesaray bunla
rın merkezi idi. l 466'da Hacı Giray 
ölünce oğullan taht kavgası ve karı
şıklık çıkardılar. Fatih Sultan Meh
met 14 75'de Gedik Ahmet Paşa'yı 
kuvvetli bir donanma ile gönderip 
Kefe'yi ve Kının sahilleıindeki Cene
vizliler'e ait bütün limanları feth et
tirdi. Cenevizliler tarafından hapse 
atılan Mengli Giray kurtarılıp hanlı
ğa getirilerek Osmanlı sultanına tabi 
olmayı kabul etti. Mengli Giray ile 
yerleşen Kının Hanlığı ilk defa 
l 484'de Sultan 11. Bayazıt'ın Akkir
man seferine katılarak işbirliği yap
mıştır. Yavuz Sultan Selim'e kızını 
vermiş olan Mengli Giray, ona askerl 
destek sağlayarak tahta geçmesine 
yard1m etmiştir. Bundan sonra han
lar, sultanın özel fermanları ile tas
dik olunurdu. Fakat Rusya kuvvetle
nince, 300 yıl boyunca kendi hanları 
idaresinde ve Osmanlı imparatorlu
ğu içinde yaşayan Kının Hanlığ1'na 
göz dikmiş, l 736'da Kırım yarıma
dasına girerek Bahçesaray'da ikibin 
evi ve Han Sarayı'nı yakmış , Selim 
Giray'ın kurduğu zengin kitaplık da 
mahvolmuş , Kalgaylar'ın merkezi 
Akmescil de yakıl mıştır. Bundan 
sonra Şahin Giray ihanetle Rusya'ya 
kaçıp onlara sığındığından l 774'de 
Kaynarca Antlaşması ile Rusya Kı
nm'm istiklalini ve tarafsızlığını Os
manlı Devleti'ne kabul ettirdikten 
sonra l 783'de de Kınm'ı kesinlikle 
ilhak etmiştir. 191 Tde Kırım Türk
leri bağımsızlıklarını ilan edip devlet 
kurdularsa da 1920 sonlarında ihti
lal kuvvetleri gelince durum değiş
miş, ilk dünya savaşından sonra 19 
Ekim 192l'de muhtar Sovyet cum
huriyetleri arasına katılmıştır. Son 
dünya savaşında bazı Kınmlılar'ın 
Alman kuvvetlerine katıldğı ileri sü
rülerek bütün Kırım halkı önce Si
birya'ya, sonra Orta Asya steplerine 
sürgün edilmiştir. 

Prof Dr. Oktay Aslanapa 
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UYANMAK ·GEREKİYOR 
"Kırım" gazetesinin 8 Haziran 

1996 tarihinde çıkmış olan Şakir Se
lim'in "Bize saygı değil, hakiki oku
yucu lazım" makalesini okuyarak 
biraz düşüncelere dalmıştım. Hatırı~ 
ma şöyle sözler geldi. 

Gurbette geçsede balalık çağım, 
Zulumluk, horlukluk korsem de dayım, 
Tuvgan ti!, iç sensiz 
Keçmedi bir kunum 

.. Özbekistan da yaşadığımız zaman 
Ozbek ve Rus dillerinde çıkmış olan 
gazete ve dergilere ilgimiz vardı. 
Rahmetli annem daima şöyle derdi: 
"Kısmet olur, Kırım'a dönersek bi
zim de böyle çok nesirlerimiz olur. 
Şimdi ise bir gazetemiz vardır. -Le
nin Bayrağı- ona herkes üye olması 
gerekiyor, çünki o şimdiki günü
müzde milli ç,kulumuzdur. 

Garip annem Kırım halkına düş
man bir eğitim sistemi olduğu için 
gerekli eğitim almamıştı. Lakin çok 
vatanperver ve bilgiye ilgi duyan ka
dındı! "Lenin Bayrağı" nın her bir 
makale ve satırını ilk sayfasından 
son sayfaya kadar bizimle birlikte 
okuyup, "sesle oku!" diyen annemin 
yumuşak, merhametli sesini bugün 
bile duymaktayım. Bana ve kardeşi
me kahramanlanmız hakkında edebi 
eserlerden yazılar okuyarak, Millt ta
rihimizi unutturmamaya çalışırdı. 
Haftada bir kere Kının Tatar müziği 
çalındığında bizlere Kaytarma oynar 
ve bizim de oynamamızı isterdi. 
Komşularımızın anneme çocuklara 
bu kadar zamanı nasıl ayırabildiğini 
sorduklan zaman annem onlara gü
lümseyerek "Çocuklar Kırım Tatarı 
olduklarını unutmasınlar" demişti. 
Evimizde Rusça konuşmak yasaktı. 
Ben üniversitede okuduğudumda 
gençliğime bakmadan babama akıl 
vermeye kalktım. "Ben Rus dili ve 
edebiyatı öğretmeni olacağım, bu dil 
vasıtasıyla kendime ekmek bulaca
ğım. Siz ise bizlere Tatarca konuş di
yorsunuz, yeter aruk. .. " Konuşmamı 
bitirmedim, babamın yüzüme el vu
ruşu bana akıl verdi. Acı , acı eğil

dim. Babam bana sert bakıp "Bizi bu 
hale getiren düşmanlanrnızın dilinde 
bir daha konuştuğunu işitmeyeyim, 
Rus dilini bildiğin iyidir. Lakin ev 
kapasını atlayıp eve girdimi ana dilin 
Tatarca konuş!" demişti. 

Şimdi bizim yaşı
mızdaki bazı anne ba
balar kendileri ve ço-
cuklarının ana dilini 
bilmediklerine sebep -
olarak "bizler Rus · '/ 
kreşlerinde ve Rus /._, · ~ · ı llJ .1 
o~ullan,nda okuduk, 4 ~ : ~ r 1 
şımdıkı gibi millt -==- ' 
mektepler yok idi, di
limizi nerden öğrene
bilirdik?" diyorlar. 
Böyle fikirleri ben 
desteklemiyorum. Pe
ki, o zaman dili bilenler nerede ol
g:Unlaştılar? Madem dili bilmiyorlar 
şundı Tatar dilini öğrenmek için bir 
çaba serfedip gazete , dergi, kitap 
okumuyorlar? Yazıklar olsun, şimdi 
çok anne babalar evlatlannın önün
de kendi milli borçlarını unutuyor
lar. Nereye gidersen git, herkes Rus 
dilirıde konuşuyor. Bunu kim mec
bur tutuyor? Gecekondulara gidiyo
rum her tarafım Tatar, fakat konuş
tukları dil Rusça. Bu bir maskaralık
tır. 

Nisan ve Mayıs 1996 aylarında 
Türkiye'ye okumaya gidecek gençler 
için seçimler yapıldı . Anne babalara 
seçimin en önemli şartının ana dili
miz Tatarcanın bilinmesi gerektiğini 
söylediğimizde hemen bizimle dava
laşmaya başlıyorlardı. Onlara göre 
ana dilini bilmek o kadar önemli de
ğH, ~erekirse kursa gönderip öğreti
rız dıyorlar. Ya, ne içirı ana dilimizde 
çıkmış olan gazetelerimiz, dergileri
mizi okumuyor ve okutmuyorsu
nuz? 

_ Dah~ kötüsü Türkiye'de okutmaya 
oğrencı göndereceğimizi gazetelerde, 
radyo ve televizyonda ilan etmiş ol
mamıza ragmen halkımızın bir çogu 
bundan haberdar olmadı. Çünkü ga
zetelerimiz okunmuyor, Tatar radyo 
ve televizyonu dinlenmiyor. Ya rab
bim! Bize ne zaman akıl ve şuur ge
lecektir? Elli yıldır bizim üstümüze 
pislikler döken gazeteler okunuyor, 
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radyolar dinleniyor, televizyonlar sey-
rediliyor, fakat ana dilimizdeki yayın
lar okunmuyor, dinlenmiyor, seyre
dilmiyor. 

Zaman değişti. K~ndi ana dilimiz
deki yayınlanmız ne kadar çok olursa 
o kadar iyi olur. Ana dilimizde konu
şup çocuklarımızı yetiştirmemiz la
zım. Bunu şimdi mutlaka yapmalıyız. 

Artık Kırım Tatar halkının zamanı
dır. 

Kının Maarif 
Asasyasyo11 Başkam 
Sufııre Kadcametova 

Odunpazan 
Camii 

KÜÇÜK YARIMADA NİÇİN ÖNEMLİ? 
Konuyu hiç bilmeyen, ya da az bi

len kimilerinin aklına şu soru gelebi
lir. "Kırım, Kırım diye diye ikide bir 
gündeme getiriliyor, nihayetinde 
ufacık bir yarımada değil mi? Evet 
Kırım yarımadası 26.400 km2 den 
ibarettir. Ancak küçük Kmm'm bü
yük ve karmaşık sorunları vardır. 
Üstelik sadece bölgesel değil, pek 
çok sebepten dolayı yaşlı dünyamı
zın hemen tamamını ilgilendirmek
tedir. 

Büyük topraklara egemen olan Kı
nın Hanlığı Altınordu'nun varislerin
dendir. lpek yolu üzerindeki hanlı
ğın tariht ve siyasi başkenti Bahçesa
ray'dır. Altınordu'nun evveliyatı 
Cengiz lmparatorluğu'na bağlıdır. 
lşte sırasıyla Cengiz ve Altınordu im
paratorlukları ile Kırım Hanlığı'nın 
her türlü tasarrufu "illiyet bağı" iti
bariyle, bir şekilde günümüze mut
laka yansımaktadır. Tüm bu temas
ların, ittifakların, harplerin, ihanetle
rin, seyahatlerin, hatıraların, yazış
maların asli kaynak olarak, günümü-

ze belli doz ve açılardan Mla yön ve 
şekil verdiğini söylemek yanlış ol
maz. 

Demografik veriler, sürekli göçler 
bu tesbiti daha da önemli kılar, Han
lığın tariht zaruretler, iradi tercihler, 
fiili gelişmeler, sığınmalar ve gani
metler, meyanında litvanya, Polon
ya, Beyazrusya, Romanya, Bulgaris
tan ve Kafkasya'da bakiyesi yaşa
maktadır. Kıpçak Türklüğü bağla

mında "Asaba Halklar" olarak tasvif 
ettiğimiz topluluk ve kabileler de 
mühim bir coğrafya kuşağı teşkil et
mektedir. Toplu veya komşu yaşa
maktan kaynaklanan etkileşim başlı 
başına tetkike değer bir husustur. 

1783 tarihinde Rusya'dan gelen 
sistematik tazyikler sonucunda, dal
galar halinde devam eden göç süre
cinde oluşan Dobruca Türklüğü'nün 
ağırlığını Kının kökenliler meydana 
getirir. Bugün de Bulgaristan ve Ro
manya' da önemli bir varlık konu
mundadır. Güney Kırım sahillerin-

deki Ceneviz ve Rum yerleşiminin 
temadisi özel bir çalışmaya la.yıktır. 
Dağıstan, Stavropol havzası, iç boz
kırlar ve Besarabya eksenindeki No
gay Türkleri, Hanlığın askeri, siyasi 
ve kültürel yapısıyla içiçedir. Hazer 
devleti, Karayimler ve Kırımçaklar 
meselenin farklı ve zengin boyutuna 
örnek durumundadır. Bugünkü 
Moldovya'daki Gagavuz Türkleri bu 
hinderlandm dışında değildir. 

Kırım askeri; Orta Avrupa, Bal
kanlar (bilhassa Kaçanik'te) 'dan 
lran'a kadar muazzam bir cephede 
(ve dahildeki bazı isyanlarda) Os
manlılarla ortak kaderi paylaşmışlar
dı. 1853-1856 Kırım savaşında lngi
liz ve Fransızlarla ilk ciddi temaslar 
kurulmuştur. Japon-Rus savaşında 
uzak Asya'da bulunmuşlardır. ikinci 
Dünya Savaşı'nda o zamanki Alman 
makamlarıyla temas mecburiyeti ha
sıl olmuştur. Alman saflarında ve ge
rek kızılordu, gerekse partizan bün
yesindeki sayısız Kmmlı telef ol
muştu. 

Promete, Paris Bloku gibi pek çok 
oluşumda katkılan ve önemli rolleri 
itibariyle Kınmlılar hatırlanmalıdır. 
18 Mayıs 1944 topyekün sürgünü 
ile öncekilerin aksine bu defa Kı
nm'da Türk bırakılmamıştır. Bilindi
ği üzere SSCB tarafından Özbekis
tan, Kazakistan, Tacikistan ve Ural
lar'da Kırım Türkleri zoraki iskana 
tabii tutulmuşlardır. Bugün dahi bu 
yörelerde yaklaşık yarım milyon Kı
rımlı yaşamaya çalışmaktadır. Sov
yellerin iç bünyesinde eğitim ve ça
lışma şartlan (hatta evlilikler) dolayı
sıyla Riga'dan Moskova'ya Krasno
dar'dan Yakut sınırına kadar entere
san bir trafik sôzkonusu olmuştur. 

lkinci Dünya Savaşının son dö
nemlerinde ve sonrasında ltalya, ls
viçre, Avusturya ve bazı ülkelerde 
kurulan Birleşmiş Milletler kampla
rında ağır şartlarda yaşayan Kırım 
Türkleri unutulamaz. Keza bugün 
Amerika Birleşik Devletlerindeki 
Türklerin ağırlığını yine o günkü 
mülteciler meydana getirir. Az da ol
sa Kanada ve Güney Amerika'ya ula
şanlar olmuştur. 

Kırım Türkleri çift kutuplu dünya
nın soğuk savaş döneminde ve 
l 970'li yıllardan itibaren artarak, 
tüm Sovyet muhalifi organizasyon-



larda aktif şekilde yer almışlardır. 
lnsan haklan alanında döneme dam
gasını vuran aydınlarla birlikte ciddi 
mesailer yapmışlardır. Hatta 1956 
Macar lhtilali, 1968 Çek Bahan ve 
Afganistan savaşındaki gelişme ve 
tesbitlere ilişkin gözlemlere tanık ol
muşlardır. 

Kırım Türkleri müslümandır. ls
mail Gaspıralı'mn "Dilde, Fikirde, İş
te Birlik" şiarıyla çıkardığı Tercüman 
Gazetesi sadece Rusya müslümanla
rına değil başta Mısır olmak üzere 
Osmanlı'nın kontrolündeki bazı 
Arap ve lslam devletlerinde de deği
şik tesirler icra etmiştir. Kırım müs
lümanlannın varlık mücadelesi, ya
kın tarihlere kadar Tunus'tan Endo
nezya 'ya kadar ilgi uyandırmıştır. 
Bazı üniversite ve kuruluşların gün
demine girmiştir. 

Bugün Kırımlılar başta UNPO 
(Birleşmiş Milletler'de Temsil Edil
meyen Halklar Teşkilatı) olmak üze
re değişik örgütlerde fiili katılımcı
dır. lş ve çalışma hayatı olarak eko
nomik, eğitim ve evlilik olarak sos
yo-kültürel sebeplerle Almanya, 
Fransa, İsveç, Hollanda ve Avusrral
ya'da yaşamaktadır. 

Günümüzde Kırırn'a, tarifsiz sıkın
tılara rağınen dönebilmiş ve Kırım'L 
yeniden vatan yapma azmindeki 
270.000 civarındaki Türk'ün müca
delesi herhalde biraz olsun öğrenil
miş durumda. Ağır beslenme ve ba
rınma problemlerine karşıhk fevka
lade organize ve dinamik bir toplu
luk olarak, kendi bünyelerinden itti
fakla seçilmiş meclisleri ve dünya 
kamuoyuna malolmuş bir liderleri 
var. Yetersiz dahi olsa okulları, cami
leri, yayın organlan giderek anmak
tadır. Kırım meclisinde 14 temsilci
leri ile genel ve yerel sorunları takip 
ediyorlar. Ukrayna-Rusya ilişkileri
nin nirengi noktasını Kırım işgal et
mektedir. Nükleer silahlar, Sivasta
pol deniz üssü ve Karadeniz donan
ması işin sadece bir cephesidir. Bazı 
kaynaklarda yanmada bir uçak ge
misine benzetilmektedir. 

Ülkemizdeki Kırım Türklerinin 
her seviyedeki yapıcı katkı ve rolleri 
izahtan varestedir. 

Küreselleşme yaklaşımında: Çevre 
kirlenmesi (Çernobil, Azak denizi ve 

kuzeyden dökülen ırmaklar). KEiB 
oluşumu, silahsızlaşma , çifte tabi
iyet, turizm olgusu, parçalanmış ai
leler, göçmenlik statüleri, kültürel 
etkileşim, sosyolojik saha araştırma
ları, akademik temaslar, dint eğiti
min sağlanması, saklanan tarihi ma
teryaller, tazminat hakları, Kıpçak 
dili ve varyantları, çocuk hastalıkları , 
imernet dahil sayısız meselede Kının 
ve Kırım Türkleri bir surette gün
dem konusu olacaktır. 

Hülasa bazı ana başıklarla yetindi
ğimiz üzere, küçük Kırım yarımadası 
ve mazlum Kırım Türkleri, insani, 
milli, dini ve akli sebeplerden dolayı 
bugünden yarına kalıcı bir özellikler 
manzumesi arz etmektedir. 

Av. Üıısal AKTAŞ 

Gözleve'de bir Sinagog. 

18 MAYIS 
KiRiM 
TÜRKLERİNİN 
KARA GÜNÜ 
Dünya tarihinde öyle olaylar ya

şanmaktadır ki, bunların tarih içeri
sinde yer alması insanlık adına utanç 
vermektedir. Bir halk topluluğunun 
veya bir milletin topyekün ortadan 
kaldırılmasını , hunharca yokedilme
sini amaçlayan "SOYKlRIM", bu 
utançların en büyüğüdür. 

1500 yıllık bir tarihe sahip Kırım 
Türklerine, 18 Mayıs 1944 tarihin
de, Sovyetler Birliği Hükümeti tara
fından böyle bir soy kınını uygulan
mıştır. lnsanlığın daima lanetlediği 
ve telin ettiği bu soy kırımı olayını 
Komünist partisi de XX. Kurultayın
dan sonra 1957 yılında kabul ettik
lerini tüm dünyaya ilan etmek zo
runda kalmışlardır. Fakat bu il~n Kı
rım Türklerinin öz vatanları Kının'a 
dönmelerine imkan sağlayamamıştır. 
En tabii insanlık haklarını kazanma
ya, öz vatanlarına dönmeye ve insan
ca yaşamaya susamt.Ş Kırım Türkleri, 
ancak bu günlerde bu haklarını kıs
men almaya başlamaktadırlar. Hal
buki Birleşmiş Milletler tarafından 
l 948 yılında kabul edilen "Mil etler 
arası Jenosit Kararnamesi" gereğince 
soy kırımına maruz kalanların hakla-



nmn derhal geri verilmesi ve yine bu 
kararname gereğince soy kırımını 
gerçekleştirenlerin de en ağır cezaya 
çarptırılmaları öngörülmektedir. 
Milletlerarası Nurinberg yasaları (3. 
madde, B fıkrası) ise şöyle demekte
dir; "Ulusal kükürel bütünlük göste
ren, dil birliği içerisinde olan toplu
lukların sürgüne tabi tutulmalan 
dünya kamuoyuna karşı işlenmiş bir 
insanlık suçudur." (Taşkentte 1970 
senesinde Sovyeıler Birliği tarafından 
ikinci defa mahkemeye çıkartılan 
Mustafa Cemiloğlu 12-19 Ocak sa
vunmasında bu yasaları hatırlatması
na rağmen, Kının Türklerinin hakla
rını savunması nedeniyle tekrar ha
pis cezasına çarptırılmıştır.) 

Dünya tarihinin ucançla yazdığı 
"KARA GÜN" ünün oluştuğu 1944 
yılına dönerek yaşanan acı gerçekleri 
görelim, haurlayalm1; 

" Rus ve Dünya tarih kaynaklanna 
göre, ll. Dünya Savaşı sırasında, 18 
Mayıs 1944'e kadar Sovyet ordusun
da 57.000 I<ırım Türkü Almanlara 
karşı savaşırken can vermiştir. 18 
Mayıs 1944 tarihinde ise 80.000 Kı
nın Türkü Sovyetler Birliği ordula
rında bizzat asker olarak bulunmak
tadır. (Kınm'da ailesinin yanmda 
olan askerlik yapabilecek yaşta kişi 
sayısı sıfırdır. Tümü Sovyeller Birliği 
tarafından askere alınmıştır. ) 

*SovyeLler Birliği T-lükümeti tara
fından alman bir karar gereği 18 Ma
yıs 1944 gecesi Kırım'daki tüm Türk 
köyleri Kızılordu askerleri tarafından 
sarılmış , şehirlerdeki tüm Kırım 
Türk evleri basılmış , çoluk çocuk, 
yaşlı, ihtiyar her bir Kının Türkü 20 
dakika içerisinde evlerinden çıkarıla
rak, meydan ve mezarlıklarda topla
nılmıştır. 

* Evinden çıkmak istemeyenler 
derhal orada şehit edilmiş, toplanan
lar ise daha sabah ışıklan doğmadan 
yük ve hayvan vagonlarına üst üste 
istif edercesine yüklenmişlerdir. 

* Hınca hınç insan dolu yük va
gonları sonu bilinmez meçhule (Orta 
Asya stepleri ve Sibirya'ya) doğru yol 
alırken, kilitli vagonlar Kızılordu as
kerlerinin keyfine göre iki veya üç 
günde bir açılmış, ölenler çıkarılmış, 
geriye kalanlar ise ölümden daha acı 
yolculuklarına sürülmüşlerdir. 

Türk yurdu YEŞiL KIRIM'ın elde 

1 

~iirk -blam 
Uii~Ytıı 

Ruslar tarafından çöplük olarak kullanılan lsmihan Camii. 

edihnesi ve müslüman Kırım Türkle
ıinin yok edilmesi için oluşturulan 
büyük soykırımt sırasında ortaya çı
kan ve bugün gerek Rus gerekse 
dünya basınında ve tarihi kilaplann
cla yer alan istatistik sonuçlar şöyle
dir: 

- Yük vagonlarına yüklenerek sü
rülen aile sayısı: 112.078 aile 

- Yük vagonlarına yüklenerek sü
rülen insan sayısı: 423.100 kişi 

- Yük vagonlarına yüklenerek sü
rülen çocuk sayısı : 200.000 çocuk 

- Anne ve babalarından ayrılarak 
sürülen çocuk sayısı: 57.000 çocuk 

Rus şairi Puşkin'in A!)layan Çeşme adı ile 
şiir yazdı!)ı çeşme. 

- Sürülen kadın ve çocukların ora
m:% 89.5 

- Toplama, vagonları yükleme ve 
yolculuk s1rasında önlenlerin sayısı : 
195.471 kişi 

- Sürgüne gönderilenlerin Kı
rım'da bırakllklan ve Sovyet Hükü
meti tarafından el konulan para ye
künü (1961 kur değeri üzerinden) : 
2 milyar 440.2 milyon ruble 

- Sürgüne gönderilenlerin Kı
run'da Kolhozlar'da kalan ve Sovyet 

Hükümetince el konulan mal var
lıkları yekunu : 1 milyar 400.5 mil
yon ruble 

* Sürülen Kırım Türkleri Orta As
ya steplerinde ve Sibirya'da yerleşim 
merkezlerinden uzak bölgelerde her 
hafta polis gözetim ve denetimi al
tında kendi yaşamlanna, daha doğ
rusu ölümlerine terkedilmişlerdir. 
1966 yılında Ozbekistan'da yapılan 
bir anket çalışması; sürgün sonunda
ki Kının Türklerinin sağ kalanlarının 
%46.2'sinde sürgün sonrası şehirler
den uzak, zorluk dolu yaşam koşul
lan nedeniyle iki yıl içerisinde ölmüş 
olduklannı göstennektedir. 

Allah'a şükürler olsun ki bugün 
sağ kalan Kırım Türkleri öz vatanları 
Kınm'a dönmek ve yeniden "KIRIM 
TÜRK CUMHURlYETl" Nl KUR 
MAK tÇtN MÜCADELE VERMEK
TEDIRLER. (1996 sonu itibariyle 
280.000 Kırım Türkü öz vatanları 
Kınm'a dönmeyi başarabilmişler, 



Türk -İslam 
Dünyası 

daha birçoğu da dönebilmek için 
uğraşlarını sürdürmektedirler.) 

İnsanlık adına "Karagün" olan 18 
Mayıs 1944'de yapılan soykırımı, 
yaklaşan 53. yıldönümünde telin 
ederken, soydaşlarımızın geçirdiği 
acı günlerin son bulmasını ve özgür
ce yaşanacak günlerin en kısa 
zamanda gelmesini dileriz. 

Doç.Dr. Nad EKEN 

ZİNCİRLİ 
MEDRESEYİ 
BİRLİKTE 

KURTARALIM 
Kının Hanhğı'nın kurucusu Hacı 

Geray'm oğlu Mengli Geray, Bah
çesaray şehrinde Hansaray'ı yaptır
madan önce XV. asırda Zincirli Med
rese'yi yaptırmış, hatta , inşaatında 
kendisi de kum taşımıştır. Medrese 
bittikten sonra ise "llmin önünde, 
kim olursa olsun eğilmesi gerek" 
diyerek kapısına zincir gerdirmek 
suretiyle Medrese'ye girmek isteyen 
herkesin eğilmesini sağlamıştır. 

Eğitime Mengli Geray Han gibi 
çok önem veren, Türklük ülküsü 
için savaşan "Dilde Fikirde işte Bir
lik" şiarının sahibi, büyük fikir 
adamı lsmail Bey Gaspıralı da XlX. 
yüzyılın sonlarında XX. yüzyılın baş-

Sivastopol şehrinden bir görünüm. 

larında, Zincirli Medrese'ye büyük 
önem vermiş, Medrese'de hocalık 
yapmış ve Zincirli Medrese'nin ıslahı 
için bütün gayretini sarfetmiştir. 

Zincirli Medrese, 191 7 yılındaki 
Bolşevik ihtilali'nden sonra tıp okulu 
olmuştur. 1939'da ise komünistler 
tarafından çıkarılan bir kararla, 
Mengli Geray Han'dan sonra gelen 
hanlar ve tsmail Bey Gaspıralı 
döneminde Medrese'ye ek olarak 
yaptırılan binalar akıl hastanesi 
yapılmış, Medrese'ye ait olan asıl 
bina ise acımasızca depo olmuştur. 

Kının Türkleri'nin izini silebilmek 
için, Kının Hanhğı'ndan kalan yak
laşık 1570 cami ve yüzlerce med
reseyi yerle bir eden barbar zihniyet, 
Zincirli Medrese'nin kütüphanesin
deki kitapları yakmışlar, bütün 
değerli eşyaları yağmalamışlar, el
lerinden gelen her türlü kötülüğü 

yapmışlardır. Ama, ne Kırım Türk
leri'nin izini silebilmiş, ne de Zincirli 
Medrese'yi tamamen yok edebilmiş
lerdir. 

Tam 56 yıldır akıl hastanesi olarak 
kullanılan bu ilim ve irfan yuvasını, 
bu kutsal yeri büyük mücadeleler 
sonucunda geri almayı başardık . 
Bundan sonra hastalar kademe 
kademe Medrese'den götürülecekler
dir. Böylelikle Zincirli Medrese Al
lah'ın izni ile bizim gözetimimiz al
tına girmiş olmaktadır. 

Öncelikle bu kutsal yerin tekrar 
eski işlevini kazanması ve restoras
yon çalışmaları yapmak için, Zincirli 
Medrese adında bir vakıf kurmaya 
karar verdik. "Zincirli Medrese Vak
fı"nın asıl amacı ise, tarihi önemi çok 
büyük olan bu eseri kurtarmakla 
birlikte, Kırım Tatar Türkçesinde ve 
Müslüman ruhunda eğitim verecek 
yeni Millt Mektep ler kurmak, 
semalara tekrar ezan seslerini gön
deren camiler yapmak, kısacası hayır 
işleri ile uğraşmaktır. 

"Zincirli Medrese Vakfı" kurulduk
tan sonra düşündüklerimizi gerçek
leştirebilmek için, vakfımıza Kırım 
ve Kırım dışındaki soydaşlanmızın
dan ve din kardeşlerimizden, ilim 
adamlarından, insan hakları 
savunucularından üyeler aramakta 
ve yardım elini uzatabilecek kurum 
ve kuruluşlar araştırmaktayız. 
Yardımlarınızı, değerli tav

siyelerinizi ve fikirlerinizi bizlerden 
esirgemiyeceğiniz ümidiyle, ş im
diden teşekkür ederim. 

Kökgöz Köyü Camiinin resterasyonunda Türkiye Diyanet Vakfının büyük katkısı olmuştur. 
Mustafa A.KIRIMOGLU 

Kının Tatar Milli Meclisi Başkanı 
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Türkiye Diyanet Vakfı'nın 
KIRIM'a Götürdüğü Hizmetler 

Yakup ÜSTÜN 
Genellikle 1990 sonrası Kırım'a dönen 

Kırım Türkleri'nin sayısı bu gün yaklaşık 
260.000 olarak ifade edilmektedir. Bu 
rakam günden güne azda olsa 
değişmektedir. Sıla aşkı Kırım sevgisi ile 
yıllar yılı yanıp tutuşan bu insan l arın 
çektiği çileler sayıp dökmekle bitmez. 
Buradan uzaklaştırılan bu çilekeş insan
ların büyük bir çoğunluğu bu hasretle 
ebedi aleme göçüp gittiler. Bu gün 
Kırım'a ulaşabilenlerin çok az bir kısmı o 
günleri gören, o vahşeti yaşayan yaşlılar, 
diğerleri ise onların çocuklarıdır. Bunlar 
sırf sıla l arına kavuşabilmek için 
yaşadı kları ülkelerdeki rahatlarını, evleri
ni, işlerini hatta ailelerinin bazı fertlerini 
bırakarak aziz vatanları güzel Kırım'a 
koştular. Yollarda çektikleri sıkıntı lar bir 
yana Kırım'a kavuştuktan sonra da 
karşılaştıkları haksızlıklar itip kakmalar, 
kovmalar, yaptıkları barakaları gecekon
duları tekrar tekrar y ı kıp yakmalar 
an latılmakla bitmeyecek kadar çok ve 
elem vericidir. 

Kırımlılar artık ecdad yadigarı vatan
larına dönmüşlerdir. Tabi bir kısmı hala 
oralarda kalmış yadellerde bu hastretle 
yanıp tutuşmaya devam ediyor. 
Gelebilenler için ev yok, toprak yok, 
yiyecek içecek yok, iş yok şimdide 
çeşitli ihtiyaçlar içinde kıvranıyorlar. 
Açlıkla.soğukla ve yine peşlerini bırak
mayan haksızlıkla boğuşuyorlar. Kırım'a 
dönebilenler evlerine, babalarının, ata
ların ı n şehirlerine değil büyük şehirlerin 
civar ı na, varoşlarına, kurdukları 
çadırlara, barakalara yerleşiyorlar. 
Buralarda bir taraftanda yağmurla -
çamurla yazın sıcak ve tozla uğraşıyor
lar. Böyle kötü şartlarda yaşam savaşı 
veren Kırımlıların gerçekten her şeye 
ihtiyacı var. insanlar işsiz, hastalar dok
torsuz, ilaçsız, çocuklar eğitimsiz okul
suz, mahalleler camisiz hatta ölüler 
kefensizdir. Bu acı tablonun dehşeti 
ancak görerek yaşanarak anlaşılabilir. 

işte bu acı günlerde Türkiye'den 
gelen kardeşleri on ların imdadına 
yetişti Ama çok sınırl ı ve yetersiz. " 
Elden gelen aş olmaz oda vaktinde 
gelmez" ata sözünde olduğu gibi 
bütün bu yardımlar yetersiz kalmıştır. 

Kırım'a gönüllü kuruluşlar içinde en 
kapsamlı en devamlı ve kalıcı hizmet
leri Türkiye Diyanet Vakfı 
götürmüştür. Bu hizmetleri dört grup
ta toplayabiliriz : 

1- Sosyal Yardımlar : Temel 
ihtiyaçlardan olan y iyecek, giyecek 
maddeleri ulaştırılmış, ilaç ve sağlık 
yardımları gönderilmiştir. Özellikle 
camiler için halı ve diğer malzemeler 
TIR'larla gönderilerek ihtiyaç olan yer
lere dağıtılmıştır. Muhtaçlara ve öğren
cilere maddi yardım lar temin edilmiştir. 
Bu yardımlar genelde Kurban 
Kampanyası ile elde edilen kaynaklarla 
mümkün olmuştur. 

2- Eğitim ve Kültür Hizmetleri : 
Toplumların kalkınması ve insan gibi 
yaşama düzeyine ulaşması eğitim, 
öğret i m ve kültürden geçmektedir. 
inançları ve milli gelenekleri dilleri, 
kültürleri yıllar yılı yok edilmeye çalışılan 
bu insanların çocukları Kırım'da daha da 
çok bir kaybolma tehlikesi ile karşı 
karşıya geldiler. Rus okullarına gitmek
ten başka seçeneği olmayan Kırım 
Türklerinin çocukları , gençleri tabiatiyle 
dillerini örf ve edetlerini unutmakla karşı 
karşıya bulunmaktadırlar. Bu sebeple 
Türkiye Diyanet Vakfı : 

a) Çocukların din eğitimlerinin sağlan
ması, 

b) Tatar Milli Mekteplerinin açılması 
ve eğitime hazırlanması, 

c) Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim 
için gençlerin Türkiye'ye gönderilmesi, 

d) Kebir Camiinde açı lan medresede 
kendi ihtiyaçları için kendi çocuklarından 
din görevlisi yetiştirilmesi , 

e) Yaz günlerinde kız ve erkek çocuk
lar için ayrı ayrı kamplar açılması, 

f) Başta Kur'an-, Kerim olmak üzere 
çeşitli kitaplar ve dergiler gönderilmesi, 
gibi hizmetleri başlatmış ve devamı için 
her türlü fedakarlıktan kaçınmamıştır. 

3- Din Hizmetleri : Göçebe haline 
gelmiş Kırım Türkü vatanlarına dönünce 
her şeyden önce yerleşme, barınma ve 

beslenme ihtiyaçlarına yöneldiler. 
Temelde müslüman olan bu insanlar 
kendiler ine doğru dini öğretecek, 
ibadetlerini yaptıracak, yeterli sayıda ve 
yetişmiş din adamından da yoksundu. 
Mevcut olanlar ancak cenaze işlerini ifa 
ediyorlar, başka alanlarda hizmeti adeta 
bilemiyorlardı. işte bu ortam içinde 
Türkiye'den bazı gönüllü kuruluşlar ve 
kişiler bu amaçla Kırım'a geldi. Bunlarda 
hizmeti başlatmış oldular. 

Türkiye Diyanet Vakfı Diyanet işl eri 
Başkanlığı ile işbirl i ği yaparak oradaki 
maaşlarını karşılayarak 1 O din görevlisi 
gönderdi. 

Kırım'da Cuma kılınmazdı. Bu 
görevliler cuma ve bayram namazları 
olmak üzere namaz kıldırmaya, çocuklar 
- gençler, kadınları okutmaya başladılar. 
Üç sene içinde Kırım'da dini hayat gözle 
görülür bir şekilde canlandı . 

Kırım'da görevli yerli imam-Hatipler 
zaman zaman tüm masrafları Türkiye 
Diyanet Vakfı'nca karşılanarak Diyanet 
işl eri Başkanlığı Eğitim Merkezlerinde 
mesleğe hazırlama eğitimine tabi tutul
dular. 

Türkiye Diyanet Vakfı bu arada önce 
beş camiyi yeniden yaptı ve ibadete 
açt ı . Peşinden üç cami de yapı l dı. 
Onlarda içinde ibadet edilir hale getirildi. 
Bunların 6 adedinin minareleri, tuvalet
leri, çevre düzenleri bitirildi. 

Bundan başka altı adet cami tamir 
ettirilerek ibadete aç ıl dı. Ş i mdi çok 
şükür daha çok yerde günde beş vakit 
ezan sesi duyuluyor. 

4- Dini Kuruluşun yeniden şekil
lendirilmesi : Göçle birlikte Kırım'da bir 
müftülük oluşmuştur. Fakat nasıl bir 
teşkilat kurulacağı, ne yapılacağı biline
miyordu. Bu arada bu kuruluşa çeşitli 
ülkeler tesir etmeye çalışıyor. Bir 
şaşk ı nlık ve karars ı z l ık yaşanıyordu. 
Esasen Rusya'da 70 yıllık bir uygulama
da din hizmeti sadece cenaze işi olarak 
anlaşılıyordu. Müftüler bile bunun öyle 
olduğuna inanmışlardı. Bitişiklerindeki 

, camide Cuma günleri halkı toplayıp 
Cuma kılmay ı gerçekleştiremiyor
lard ı. Türkiye Diyanet Vakfı 

Müftülüğün günlük masraflarını, tele-
fon ve daktilo gibi i htiyaçlarını 

· karşılamakta Türkiye'den gelen 
görevliler bu konuda onlara rehberlik 
etmekte Kırım'da din teşkilatı 

müftülük şemsiyesi altında toplan
maya çalışılmakta gözle görülür bir 
mesafe alınmış bulunmaktadır. 



RÖPORTAJ 

Mustafa Cemiloglu ile Kırım konusun
da, koordinatör din görevlisi Sait Dizen 
aracılığı ile bir röportaj yaptık. Bu röpor
tajı aşagıda yayınlarken, yardımlarmdan 
dola)'l Sit Dizen'e de teşekkür ediyoruz. 

Efendim bilindiği gibi Rusya, 70 yıl 
boyunca egemenliği altıııda bulunan 
Türk cımılıııriyetleıiııe bir baslıı uygu
laııııştır. Fakat Kınııı'a uygulanan bashı 
ve zulıııihı diğer Tıirlı cımılıuıiyetle1ine 
uygulaııaıı baslııdan çalı dalıa büyük ol
dıığıı gözlenmektedir. Bıınım sebebini 
açılılar mısınız? 

- Rusya'nm Kının Türkleri'ne baskı ve 
zulmü ta 1783'te, yani Kınm Hanlığı )'1-
kıldıgı ve Kırını Yanmadası Rus lmpara
torluğu'nun eline geçtikten sonra başla
dı. Ruslar Kınm'a girince, yerli kökenli 
halkın mal-mülküne, toprağına el koy
maya, camiler ela kültür ve eğitim kuru
luşlarını yıkmaya, halka rehberlik edebi
lecek aydınları , imamları yok etmeye 
başladılar. Bu baskılar altında yüzbinler
ce Kınm Türkü vatanlarını terk etmeye 
ve Osmanlı imparatorluğu'nun toprakla
nna göç etmeye mecbur edildiler. Aslın
da Rusların nihaii amaçlan da bu idi. Kı
rım 'ın en verimli copraklan Rus Çan'nm 
favorilerine geçti ve epeyce boşalmış 
köy-kasabalara, Rusya'nın degişik bölge
lerinden Rusları , kısa bir zaman sonra 
Almanları , Ermenileri, Rumları ve Bul
garları getirdiler. 

ikinci büyük göç 1853-56 Kının sava
şından sonra oldu. O zaman Kırımlılar, 
savaş zamanımda Türk ordusuna yardım 
ettikleri sebebiyle suçlanmışlardı ve on
lara karşı daha büyük baskı başlanuştı. 

Neticede XIX. yüzyılın sonunda, Kı
rım Türkleri öz vatanlarında bir milli 
azmlık seviyesine geldiler ve yarımada
nın nüfusunun ya lnız yüzde 25'ni teşkil 
ediyorlardı. 

Fakat, halkımıza karşı en büyük ve 
vahşi zulüm eski Sovyetler Birligi zama
nında, 1944'de oldu. ikinci Dünya Sava
şı zamanında Alman ordusuyla işbirliği 
yaptıkları gerekçesiyle tüm Kınm Türk
leri bir tek insana kadar, öz vatanların
dan hayvan vagonalanyla Sibirya ve Orta 
Asya'ya sürgün edildiler. Sovyet ordu
sunda hizmet eden ve Almanlara karşı 
savaşan binlerce Kınm Türkü ise Sovyet
ler Birliği 'nin değişik yerlerindeki çalış-
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ma kamplarına gönderilmişti. 

Sürgün esnasında ve bundan sonraki 
iki yıl içinde açlıktan, hastalıktan , ağır ça
lışmalardan ve diğer zulümlerden halkı
nuzın takriben% 40'ı öldü ve öldürüldü. 

Bu zulümlerin sonrasında tam mana
sıyla soykırımın gerçek sebebine gelince; 
neden faşistler milyonlarca Yahudiyi öl
dürdüler gibi sorulara, degişik cevaplar 
olabilir. Benim kanaatimce, Kırım Türk
leri'nin esas suçlan onların vatanımn gü
zelliği ve Kının Yarımadası 'nın stratejik 
açıdan çok önemli oldugudur. Malum 
ki, daima yayılmacı politikasını yürüten 
Rusya'nın hevesi Türkiye'yi ve en azın
dan Türkiye'nin Kars bölgesini ve Bogazı 
da ele geçirmekti. Böyle bir durumda 
Rusya, tabii, Türkiye'nin yakınında ve 
Kının gibi o kadar önemli bölgede Tür
kiye Türkleıi ile aynı dilde konuşan, ay
nı dinden ve binlerce akrabalık bağları 
olan bir toplumun yaşamasını istemezdi. 
Onlann yerine Ruslar ve asırlar boyunca 
Türklerle probleınleıi olan Ermeni, Bul
gar, Rum gibi emik azınlıkların yaşadığı 
bir Kının, Rusya'nın politikasına daha el
verişliydi. Buna benzer sebeplerden do
layı , Çeçenler, lnguşlar, Karaçaylar, Bal
karlar ve diğer birkaç topluluklar da o 
zamanlar sürgün edilmişti. 

Bu zııliim ve siirgıiıı Kınnı lıallll üze
rinde 11e tür yaralar açtı? Bıı zulme 
lıarşı verdiğiniz mücadelelerden kısaca 
bahseder misiniz? 

Söylediğim gibi sürgün esnasıuda ve 
bundan sonraki bir-iki )'11 içinde halkı
mızın büyük kısmı öldü ve öldürüldü. 
Daha önce, 1929-1941 yıllarında , Sovyet 
organlan binlerce aydınlarımızı tevkif 
edip öldürdü veya Sibirya ölüm kampla
rına göndermişlerdi. 1930 senelerinde 
kollektivizasyon, yani kolhozlaşma za-

manında, 50 bin kadar Kının Tatar Tür
kü zenginler diye , Kınm'dan sürgün 
edilmişti ve çoğu Sibirya'da çalışma 
kamplarında ölmüştü. 

1944 sürgününden sonra Kırım'da bü
tün camiler, bizim kültür kuruluşları
mız, eserlerimiz yok edildi. Köy, kasaba 
ve şehirlerimizin , şehirlerin cadde ve so
kak isimlerini Rusçaya degiştirdiler. Bi
zim dilimizde yazılan bütün kitapları, 
eserleri yaktıla r. Mezarlarımızı bile rahat 
bırakmadılar. Onları yıkıp yollar, dan
singler, binalar, meyhaneler kurdular. 
Dedelerimizin mezar taşlarmı ise inşaat 
malzemesi olarak binalar, ahırlar, do
muzhaneler, sokak döşemeleri kurmak 
için kullandılar. 

Sürgünlükte kalanlara ise hayat cehen
nem oldu. Çok aileler bölünmüş oldu, 
ayn yerlere sürgün edildi ve onlann bir
leşmesine izin yoktu. Çünkü bütün hal
kımız, polis gözaltındaydı ve yaşadığı 
yerden 4 km. uzaklığa ayrılması yasaktı. 
Bu yasağı bozup diğer köyde veya bölge
de yaşayan akrabasını görmeye gittiği tak
dirde, 10 yıla kadar hapis cezası vardı. 

1956'ya kadar Kırım Türkleri'ne orta 
ve yüksek okullarda okuma yasaklan
mıştı. Tabü, ana dilimizde de hiçbir okul 
da yoktu. Neticede çok insanlarınuz ve 
özellikle sürgünlükte doğup büyüyen in
sanlanımız ana dillerini epeyce unuttu
lar, çünl-.ıi etrafta her şey Rus dilindeydi. 

Vatanımıza dönme ve haklanrrnzı al
ma mücadelemiz kütlevi şekilde 1950 
yıllarının ortalarında , yani zalim $talin 
geberdikten sonra başladı. Fakat bizim 
mücadelemiz silahsız, zora dayanmayan 
ve sadece demokratik usullerle yürütü
len bir mücadeleydi. Çünkü kanaatimize 
göre, bombaların , silahların konuştugu 



yerde mutlaka masum insanlar da zarar 
görebilirdi. Biz mitingler, nümayişler, 
protesto yürüyüşleri yapardık. Halkımı
za yapılan haksızlıklan dünya kamuoyu
na bildirmek iç-in hareketler yapardık. 
Bundan dolayı yüzlerce insanımız hapis
hanelere, çalışma kamplarına, tımarha
nelere aulmıştı. Birkaç arkadaşımız KGB 
tarafından haince öldürüldü. Aslında bu, 
40 yıldan fazla süren ve şimdiye kadar 
devam eden mücadelemiz çok uzun hi
kayedir. Bu mücadele hususunda bir kaç 
adet kitap yayınlandı ve eminimki daha 
da yazılacakm. Çünkü Kırım Tatar Milli 
Hareketi eski Sovyetler Birliği çerçeve
sinde en eski ve en tecrübeli Milli-De
mokratik hareketlerden birisiydi. Sovyet
ler Birliği'nde insan haklan için mücade
le veren birçok insanlar, onlann arasında 
akademisyen A. Saharov, General P. Gri
görenko, yazarlar l.Alekseyeva, N. Gor
banevskaya ve diğerleri batı ülkelerinde 
yayınlanan hatıralarında Kırım Tatar 
Milli Hareketinin Lüm ülkenin demokra
tik hareketine ne kadar büyük etkisi ol
duğu hususunda çok yazmışlardı. 
Kırım Hallıı'nın şu an1ıi ekonomik, 

sosyal ve dini yapısı lıalıkında kısa bir 
açıklama yapar mısınız? 

Eski Sovyetler Birliği çerçevesinde ya
şayan Kının Türkleri'nin sayısı tahminle
rimize göre 500 bin kadardır. Şimdi 260 
bin kadan, yani aşağı yukarı halkımızın 
yansı, vatanlarına döndü. Kalanları daha 
gurbetlikte, bunlar Orta Asya cumhuri
yetlerinde (en fazla Özbekistan'da) Rus
ya ve Ukrayna'mn birkaç ,bölgelerine sa
çılmıştır. Çok istek ve arzularına rağmen 
onlar Kırım'a dönemiyorlar. Çünkü, 
maddi imkanları yok. Kınm'a dönebilen
lerin çoğunun da ekonomik durumu son 
derece kötü. En büyük problemlerimiz
den birisi konut problemidir. Kınm'a 
dönebilen yüzbinden fazla soydaşımızın 
kendi evleri yok. Bu insanların çoğu, 
elektriksiz, susuz, ısınmak için yakıtı ol
mayan, derme-çatma evlerde veya akra
balannın, tanıdıklannın evlerinde iki-üç 
aile olarak sıkışık durumda yaşamak zo
rundadırlar. !kincisi de büyük oranda iş
sizlik durumu var. Çalışanların da aylık
ları geçinmek için yeterli derecede de
ğil... Neticede, yeterli beslenme olmadı
ğından, ilaç ve tedavinin pahalılığından, 
yüksek seviyede hastalıklar, çocuk hasta
lıkları ve ölümler... 

Her türlü ekonomik zorluklanmıza 
rağmen biz, tabii, kendi kültürümüzü, 

millY eğitimimizi ve dini hayatımızı can
landırmaya çalışıyoruz. Fakat, bu olan
larla da büyük başarılarla öVÜnemiyoruz. 
Son bir kaç yıl içinde, büyük zorluklan 
yalnız 6 milli okul açabildik. Bu okullar
da 1836 öğrenci okuyor ve 166 öğret
men çalışıyor. Diğer 36.863 Kının Türk 
öğrencileri Kırım'daki 592 Rus okulla
rında okumaya mecburlar. Daha 199l'de 
Latin alfabesine geçme karanm almıştık 
ama maddi imkanlarımızın olmaması se
bebiye, pratik olarak, o karan yerine ge
liremiyor ve Kril alfabesini kullanmaya 
mecburen devam ediyoıuz. 

Toprağımız Rusların ellerine geçme
den önce Kırım'da 1750 adet kadar ca
milerimiz, mescitlerimiz ve medreseleri
miz mevcuttu. XX. yüzyılın başlarına ka
dar binden fazla camilerimiz yok edildi. 
Sovyetler zamanımda dinimize karşı da
ha büyük baskı yapıldı ve camilerimiz de 
1930 yıllarında kapatıldı. 1944 sürgü
nünden sonra ise, müslüman ve Türk 
kültüründen iz bile kalmasın diye, o ca
milerin minarelerini yıkarak, binalarını 
depo, ahır, çöplük, meyhane ve konut 
olarak kullandılar. 

Vatanlanna dönen soydaşlanmız, yer
leştikleri yerlerde dini cemiyetler teşkil 
ettiler ve camiler kurmak amacıyla arsa
lar aldılar. Fakat, o camileri kurmak için 
insanlarımızın maddi imkanları yoktur. 
Camilerde çalışacak kadrolarımız yeterli 
değildir. 

Şimdi bütün Kınm'da sadece 70 kadar 
camimiz ve ibadet için kullanılan ev veya 
odalarımız var. Bunların yansı biraz ta
mir edilip ve temizlenerek ibadet için 
kullanılmaya başlanan geri alınmış eski 
camilerimiz, 25 tanesi sann ve kiraya alı
nan evler veya odalar. 14 tanesi ise yeni 
yapılan camilerimiz, Yeni camilerin yedi
si Türkiye Diyanet Vakfı tarafından, di
ğerleri de bazı "kuruluşlar tarafından yap
tırılmıştır. Fakat ibadet için yeni camiler 
de daha tamamlanamamış, çoğunun mi
naresi, elektriği, alt yapısı yoktur. 

Soydaşlarımızın yaşadığı çoğu köy ve 
kasabalardan cami yapılmasına yardım 
istemek amacıyla Millt Meclisimize di
lekçeler yazıyorlar. Halkımızın manevi
yatını yükseltmek için bunun ne kadar 
mühim bir mesele olduğunu tabi ki anlı
yoıuz. Ama yardım etmeye imkanlarımız 
çok sınırlıdır. 

Efendim Kınm'ın geleceği halıkıııdaki 
düşıiııcelerinizi öğrenebilir miyiz? 

Bilindiği gibi, şimdi Rusya'nın çok et
kili siyasi kuvvetleri, Ukrayna'ya karşı 
değişik platformlarda toprak taleplerini 
ileri sürüyorlar. Ukrayna çevresinde olan 

Kırım Yarımadası'nm Rusya'ya geri veril
mesini istiyorlar. Kınm'da yaşayan Rus 
göçmenlerin çoğunluğu da bu talepleri 
destekliyor ve Ukrayna'ya karşı çeşitli 
gösteriler, açıklamalar yapıyorlar. Tabii 
bu taleplerin hiç bir hukuki ve manevi 
değeri yoktur. Çünkü Kırım Rusların 
malı değil, -oranın kökenli halkı- Kırım 
Türkleri'nin vatamdır. Ve biz de Kınm'ın 
Rusya'ya eklenmesine karşıyız. Uluslara
rası hukuklar ve anlaşmalar da Ukray
na'nın bütünlüğü tarafındadır. Fakat, 
bütün bunlara rağmen, Rusya tarafın
dan, özellikle Çeçenistan'da savaş ta
mamlandıktan sonra, Ukrayna ve Ki
rım'a karşı çeşitli provokasyon olabilir ve 
Karadeniz Bölgesi'nin bu çok hassas ve 
önemli parçasında istikrarı bozabilecek 
olayların başlama tehlikesi mevcuttur. 
Ama, ümit ediyoruz ki, Rusya'nm yöne
licileri Çeçenistan olaylarından bazı şey
ler öğrenmişlerdir ve heveslerini inşallah 
biraz kısaltırlar. 

Biz her zaman, mecburen, Kırım'm dı
şında yaşayan soydaşlarımızın vatanları
na dönmesi için ve Kının Yandımadası, 
Ukrayna çerçevesinde, Kırım Türkle
ri'nin Millt Meclis Cumhuriyeti statüsü 
kazanması için demokratik usüllerle ne 
kadar zaman lazım olursa olsun mücade
lemize devam edeceğiz. 

Efendim son o/aralı Tıir1ıiye'den beh
lentileriııi öğrenebilir miyiz? 

Kırım Türkleri son 40 yıldan fazla bir 
zaman içinde vatanlarına dönme ve in
san haklarım savunma mücadelelerini 
sadece öz kuvvetleriyle, hiç bir ülkeden 
yardım beklemeden sürdürdüler. Fakat, 
demir perde kalktıktan ve özellikle ko
münist rejim dağılmaya başladıktan son
ra Kırım Türkleri'nin Türkiye'den ve di
ğer lslaın ülkelerinden beklentileri bü
yüktü. Şimdi ise beklentiler o kadar bü
yük değil. tki buçuk yıl önce Türkiye ta
rafından Kının Türklerine bin konut ku
rulup verileceği vaadi olmuştu, biz bu 
vaadin gerçekleşeceğinden ümidimizi 
kesmedik. Aynı zamanda, bu güne kadar 
halkımıza, Milli Meclisimize, Müftülüğü
müze yardım veren bütün Türkiye va
tandaşlarına, kuruluşlarına, vakıflarına, 
bizlere camiler yapan ve her yıl camileri
mizde hizmet etmek ve insanlarımıza di
nimizin esaslarını öğretmek için din 
adamlarını yollayan Tiirkiye Diyanet 
Vakfı'na derin ve samimi teşe1ıkıirleıimi 
bildinııeh istiyonmı. 



Kırımlı fikir Adamı , Egitimci ve Yayıncı 

GASPlBALI 
İsmail Bey 

(1851 - 1914) 

Dil'de, Fikir'de ve İş'te Birlik problemleri yakından gördüğü için 
yabancı hakimiyeti altında yaşayan 
soydaş ve dindaşlarını uyandırmak, 

onların seslerini duyurmak arzusu 
ile yayın yoluyla faaliyete geçmek is
tedi . Bu amaçla 188l'de Akmes
cid'de çıkan Rusça Tavrida gazete
sinde " Russkoe Musulmanstvo" 
(Rus Müslümanlığı) başlığıyla, son
radan risale halinde de yayınlanan 
bir dizi yazı yazdı. 

21 Mart 185l'de Kmm'da Bahçe
saray yakınlarındaki Avcıköy'de doğ
du. Babası, Kınm'ın sahil kesiminde
ki Gaspıra köyünde doğan ve Çarlık 
ordusundan emekli bir teğmen olan 
Mustafa Alioğlu Gasprinskiy, annesi 
köklü bir mirza ailesinin kızı Fatma 
Sultan'dır. lsmail Bey, mahallt bir 
müslüman mektebinde başladığı öğ
renimini Akmescit Erkek Gimnazyu
mu'nda sürdürdü. Buradan mezun 
olduktan sonra, önce Voronej'de bir 
asker! okulda, daha sonra Mosko
va'daki Harp Okulu'na girdi. Özel
likle Moskova'daki tahsil yıllarında 
dönemin Rus fikir hayatım ve aydın
larını yakından tanıma imkanı bul
du. Tanıştığı Rus aydınlarına saygı 
duymakla birlikte okuldaki pansla
vist hava, onda aksi tesir yaptı ve 
zihninde Rusya lmparatorluğu'ndaki 

Türkler'i uyandırma düşüncesi oluş
maya başladı. Girit isyanında Rum 
asilerine karşı mücadele eden Os
manlı askerlerine katılmak üzere ya
kın arkadaşı Litvanya Tatarı Mustafa 
Mirza Davidoviç ile birlikte gizlice 
Türkiye'ye geçmek istediyse de Ode
sa'da yakalandı. Çarlık Rusyası'ndaki 

askeri öğrencilik hayatı bu şekilde 
sona eren Gaspıralı, 1868'de Bahçe
saray'a dönerek Zincirli Medrese'de 
Rusça muallimliğine başladı. Bu ara
da kendini yoğun bir şekilde Rus 
edebt ve felsefl esererini okumaya 
verdi. 1872'de Kınm'dan ayrılarak 
İstanbul, Viyana, ,Münih ve Studgart 

üzerinden Paris'e gitti. Paris'te geçir
diği iki yıl içinde, ünlü Rus yazan 
lvan Turgenyev'e asistanlık yapmak 
da dahil, çeşitli işlerle hayatını ka
zandı. 1874'te, öteden beri içinde 
yatan Osmanlı zabiti olma arzusuyla 
lstanbul'a gitti; ancak burada geçir
diği bir yıla yakın süre zarfında baş
vurusuna olumlu cevap alamayınca 
tekrar Kmm'a döndü . 

1878'de Bahçesaray belediye baş
kan yardımcısı seçilen lsmaıl Bey, 
ertesi yıl belediye başkanlığına geti
rildi ve 1884 yılına kadar bu görev
de kaldı. Gaspıralı'nın gerek Kı
rım'da , gerekse dış ülkelerd,e geçirdi
ği yıllar ona, büyük çoğunluğu ka
buğuna çekilmiş bir halde yaşayan 
diğer Kırım Tatarları'ndan farklı tec
rübeler kazandırmıştır. Mevcut 

Ancak Gaspuah, fikirlerini tedrtct 
ve ihtiyatlı bir şekilde de olsa ortaya 
koyabileceği Türkçe bir yayın orga
nına ihtiyaç duymaktaydı. Bu yolda
ki resm1 müracaatlarının sonuçsuz 
kalması üzerine Tiflis'te her birini 
değişik adlarla bastırdığı bazı varak
lar neşretti. Bir taraftan da düşündü
ğü gazetenin yayın iznini almaya uğ
raşırken Volga boyundaki müslü
manlar arasında dolaşarak aboneler 
bulmaya çalıştı. Nihayet 1883'te , 
bütün muhteviyatının Rusça'sı ile 
birlikte yayınlanması şartıyla Tatarca 
bir gazete neşrine muvaffak oldu. llk 
nüshası 22 Nisan 1883'te Bahçesa
ray'da Tercüman adıyla çıkan bu ga
zete haftada bir gün yayınlanıyordu . 
Ekim 1903'ten itibaren haftada iki 
gün, 1912'den sonra günlük olarak 
yayınlanan Tercüman Kınm'da Kı

rım Tatarları'nın ilk Türkçe gazetesi, 
bütün Rusya Müslümanları arasında 
da Türkçe yayınlanan üçüncü gaze
teydi. Tercuman'ı ve diğer bazı eser
leri rahatca basabilmek için Bahçe
saray'da Arap harfleriyle yayın yapa
bilecek bir de matbaa kuran Gaspı
ralı , özellikle başlangıçta gazetenin 



her işini tek başına ve aile fertlerinin 
yardımıyla yürütmeye mecbur kaldı. 
lsmail Gaspıralı öteden beri düşün
düğü maarif reformunun ilk uygula
masını, 1884'te Bahçesaray'ın Kaytaz 
Ağa mahallesinde ilkokul seviyesin
de açtığı mekteple yapu. Bu uygula
manın başka bir örneği olmadığı için 
malt kaynağın bulunması, öğretmen 
yetiştirilmesi, program hazırlanması, 
araç gereç temini ve ders kitaplan
nın basılması gibi işleri kendisi üst
lendi. Teşebbüsünü başlanğıçta şüp
heyle karşılayan Bahçesaray halkına 
yeni mektebi benimsetebilmek için 
burada kırk günde Türkçe okuma 
yazma öğretileceğini ilan etti. Ger
çekten de "usül-i savtiyye" adını ver
diği yeni bir metot kullanarak kırk 
gün sonra eşrafın ve halkın hazır bu
lunduğu açık bir imtihanla talebenin 
bunu başardığını gösterdi. Onun bu 
ilk' denemesi, ileride daha da gelişti
receği marif sistemini Rusya impara
torluğu içindeki müslüman mektep
lerine yayacak bir inkilap mahiyetini 
taşıyordu. Nitekim usül-i cedid adı
nı verdiği bu sistem kısa zamanda 
çok yaygınlaşmış ve bir döneme 
damgasını vurmuştur. Bu tabirden 
yola çıkarak, 191 ?'ye kadarki dö
nemde Rusya'da bu tarzda yetişen 
millt-reformist kadrolar Cedıdciler 
olarak adlandırılmıştır. 

Usül-i cedidin yerleştirilmesi hu
susunda 1880'i takip eden yıllarda 
Gaspıralı büyük güçlüklere katlan
mak zorunda kaldı. Rusya lmpara
torluğu içinde müslümanlann toplu
ca yaşadığı yerlere sık sık ziyaretler
de bulunarak usül-i cedidi tanıtmaya 
ve benimsetmeye uğraştı. Yavaş ya
vaş pek çok Türk bölgesinde okun
maya başlanan Tercüman ise onun 
önemli propaganda araçlarından bi
rini teşkil ediyordu. llk usül-i cedtd 
mektebinin açılışı üzerinden henüz 
on yıl geçmeden çeşitli Türk bölgele
rinde Gaspıralı'yı destekleyen kimse
ler ortaya çıktı . Bunlar arasında ay
dın fikirli mollalar, muallimler, esnaf 
ve en önemlisi müslüman zenginler 
yer almaktaydı. Özellikle Idilboyu 
Tatarları'ndan Hüseyinovlar, Apa-

naylar, Akçuralar gibi zengin tüccar
ların, Tağızade gibi Kafkasyalı müs
lüman petrol milyonerlerin kazanıl
ması usül-i cedtd mekteplerinin hız
la yayılmasında büyük rol oynadı. 
Bunların açtığı ve maddt bakımdan 
desteklediği mekteplerle usül-i ce
dtd bilhassa ldilboyu'nda, Kafkasya 
ve Kmm'da köylere kadar yayıldı. 
1895'te bütün Rusya imparatorluğu 
içindeki usol-i cedid mekteplerinin 
sayısı l00'ü geçerken, 1914 yılında 
bu sayı yaklaşık olarak 5000'i bul
muştu. 

Gaspıralı müslüman Türk kızları
nın eğitiminde de öncülük yaptı. llk 
usül-i cedid kız mektebini ablası 
pembe Hanım Bolatukova'ya 1893'te 
Bahçesaray'da açtırdı. Bu örnek di
ğer bölgelerde de kısı süre içinde uy
gulandı. Gaspıralı, medreseleri de 
usOl-i cedtdin üst dereceli eğitim ku
rumlan haline dönüştürecek şekilde 
ıslah etmeyi planlamış ve bunun 
programlarını hazırlamıştı. Ancak 
medreselere hakim bulunan mutaas
sıp çevrelerin şiddetli tepkisi ve 
muhtemelen Gaspıralı'nın diğer ça
lışmalarına öncelik vermek mecburi
yetinde kalması, onun buralardaki 
başarısının mekteplere göre daha sı
nırlı kalmasına sebep oldu. Gaspıra
h'nın bundan sonraki siyasi faaliyet
leri, aynı zamanda Rusya'da Türkçü
lük ve Islamcılık haraketlerinin tari
hiyle büyük çapta paralellik gösterir. 

1905 yılının ilk aylarında Rus
ya'nın pek çok yerinde patlak veren 
kanşıklıklann Çar ll. Nikolay'a isti
şan bir meclis açma vaadini verdir
mesi sonucunda ortaya çıkan geçici 
serbestlik ortamı, o ana kadar baskı 
alunda bulunan siyası, içtimaı, milli 
ve dini güçlerin bir anda aktif faali
yete geçmesine sebep oldu. Gaspıralı 
bundan faydalanarak müslümanları 
gerek ayn ayn yaşadıkları bölgeler
de, gerekse birleşik olarak teşkilat
landırmaya çalıştı. Rusya müslü
manlanmn toplanacağı bir kongre 
için resmi izin alınamadığından Nij
niy Nodvgorod'da bir nehir gemisi 
gezintisi süsü vererek 28 Ağustos 

1905'te 1. Bütün Rusya Müslümanla
rı Kongresi aktedildi. Gaspıralı'nın 

başkan seçildiği bu kongrede her sa
hada teşkilatlanma karan alındı. 3 
Aralık 1905'te Akmescid'de toplanan 
Bütün Kının Müslümanları Kongre
si'ne yine Gaspıralı başkanlık etti. 
1906 Ocak ayının sonlarında St. Pe
tersburg'da II. Bütün Rusya Müslü
manları Kongresi toplandı. Gaspıra
lı'nın önemli rolü olan bütün bu fa
aliyetler sonunda 10 Mayıs 1906'da 
açılan Devlet Duması'na müslüman
lar yirmi beş milletvekiliyle katıldı. 
lki ay sonunda çarın dumayı dağıt
masının ardından yine o yılın ağus
tosunda Rusya müslümanlan 800 
delegenin katılmasıyla resmt izinli 
olarak üçüncü kongrelerini topladı
lar. Siyasi parti mahiyetindeki !tti
fak-ı Müslimin grubunu kurma ka
rarı bu kongrede alındı. Grubun 
programı, hemen tamamen Gaspıra
lı'nın yıllardır savunduğu Rusya'daki 
bütün müslümanlann maarif siste
minin birleştirilmesi, kız erkek bü
tün müslüman çocuklarına ilköğre
tim mecburiyeti konulması, rüştiye
lerin açılması öğretim dilinin sade
leştirilmiş Osmanlı Türkçesi olması 
gibi fikirlerden meydana geliyordu. 

Gaspıralı 1905 yılındaki gelişmele
ri iyimser bir gözle değerlendirmiş 
ve Rusya Türkleri'nin, yeni hak ve 
hürriyetleri meşru zeminlerde en iyi 
şekilde kullanarak millt uyanışlarını 
tanımlayabileceklerine dair büyük 
ümitler beslemişti. lnkılapla bereber 
Tercüman'ın mecburi Rusça kısmı
nın yayımına son venniş, daha önce 
çok dikkatli seçilmiş sözlerle üstü 
kapalı olarak ifade ettiği fikirlerini 
daha açık bir tarzda anlatmaya baş
lamıştı. Ona göre yeni imkanlar al
tında yapılacak çok iş vardı; ancak 
vakitsiz maceralardan kaçınılarak 
her şey mutlaka meşru ve kanunt ze
minde yapılmalıydı. 

1905 inkılabını takip eden yıllarda 
Gaspıralı'nın yeni imkanlardan ve 
nisbt serbestlikten faydalanarak fa
aliyetlerini genişlettiği görülür. 1905 
yılı sonlarında Bahçesaray' da yayın 



hayatına giren Aleın-i Nisvan, sade
ce Kırım Tatarları'nın değil , bütün 
Rusya Türkleri'nin ta1ihlerindeki ilk 
kadın dergisi oldu ve Gaspıralı'nın 
sahipliğinde km Şefika Gaspıralı'nın 
idaresinde bir yıl kadar yayınlanabil
di. Rusya'daki Türkler'in ilk çocuk 
dergisi olan alem-i Sıbyan da ilk defa 
Mart 1906'da Tercüman'ın ilavesi 
olarak okuyucuya sunulmaya baş
landı. 

Derginin yayımı düzensiz aralık
larla 1915'e kadar sürdü. Birinci sa
yısı Nisan 1906'da yayınlanan mizah 
dergisi Ha Ha Ha ise ilginç muhteva
sına rağmen uzun ömürlü olmadı ve 
muhtemelen beş sayı çıkabildi. 

1907'den itibaren Rusya'da istib
dadın gitgide ortama hakim olması 
ve Rusya lmparatorluğU içinde hür
riyet havasının kaybolarak yapılabi
lecek işlerin sınırlanması, Gaspıra

h'yı faaliyet sahasını Rusya sınırlan 
dışına taşırmaya sevketti. Onun bu 
ortamda yeni projelerinin en dikkat 
çekici olanı Kahire'de bir dünya 
müslümanlan kongresi toplama te
şebbüsüdür. 

Kongre toplamaya yönelik bu ba
şarısız teşebbüsün arkasından Gaspı

ralı'nın refonnlannı lslam dünyası
nın Türk olmayan kesimine de ulaş
tırmak yönünde son bir teşebbüsü 
daha oldu. 1912'de us-al-i cedldi 
dünyada en fazla müslüman nüfusa 
sahip ülke olan Hindistan'a tanıtma
ya karar verdi. Bu amaçla Şubat 
1912'de Bombay'a gitti ve oradaki 
mahalli müslüman teşkilatı olan En
cümen-i lslamiyye ve mahalli kadı 
ile temasa geçti, aynca Osmanlı kon
solosunu da ziyaret etti. Her gittiği 
yerde itibar gören Gaspıralı Encü
men-i lslamiyye'rıin toplantısına ka
tılarak tecrübelerini. ve maksadını 
anlattı. Bombay'da bir üsül-i cedid 
mektebi açarak burada "kırk günde 
okuma yazma öğretme» metodunu 
başarıyla uyguladı. Kısa bir süre son
ra Hindistan'dan ayrılan Gaspıra
lı'mn bu teşebbüsünün nasıl sonuç
landığı bilinmemekteyse de bunun 
pek kalıcı olmadığı tahmin edilmek-

tedir. II. Meşrntiyet'in ilanından son
raki ortam, tsmail Gaspıralı'nın ls
tanbul'da aktif bir takım faaliyetlere 
girişmesini mümkün kılmıştır. Orta
ya çıkan yeni şartlan genel olarak 
Türk Milliyetçiliği ve reform fikirle
rinin yayılabilmesi için uygun gören 
Gaspıralı 1908 öncesinde Jön Türk
ler'le de temas halindeydi. Bu bü
yük fikir adamı Türkiye'de aydın 
çevreler tarafından gayet iyi tanın
makta ve kendisine derin saygı du
yulmaktaydı. Aynca 1908 sonrasın

da Türkiye'de şekillenmeye başlayan 
tslamcılık, Batıcılık ve Türkçülük gi
bi farklı fikir akımlarının hemen 
hepsi değişik açılardan da olsa Gas
pıralı'da kendileıine uygun noktalar 
bulunabiliyordu. Bu dönemde Os
manlı aydın çevreleriyle ilişkileri çok 
yoğunlaşan Gaspıralı çeşitli İstanbul 

dergilerine makaleler yazmaktaydı. 
1908'de kurulan Türk Derneği'nin 
kurucu üyeleri arasında yer alıyor
du. 19ll'de teşkil edilen Türk Yur
du Cemiyeti ve onun yayın organı 
olan Türk Yurdu dergisi üzerinde 
de Gaspıralı'nın büyük etkisi oldu. 
Bununla birlikte 1912'de hüküroetin 
başında bulunan ittihatçılar'ın Türk
çü kanadı tarafından teklif edilen 
ayan üyeliğini kabul etmedi. Bu yo
ğun faaliyetler arasında sağlığı gide
rek bozulan Gaspıralı 24 Eylül 
1914'te Bahçesaray'da öldü. Cenaze
si, Rusya'nın çeşitli bölgelerinden ge
len 6000'i aşkın kişinin katıldığı bü
yük bir törenle, Bahçesaray'ın Sala
çık mevkiinde Kırım Hanlığı'mn ku
rucusu Hacı Giray Han'ın türbesi ya
kınlarında toprağa verildi. Ölümü 
bütün Türk dünyasında büyük 
üzüntü doğUrdu ve gerek Rusya'da, 
gerekse Türkiye'de basın aylarca 
onun hizmetlerini anlatan yazılar ya
yınladı. Başyazarlığını Hasan Sabri 
Ayyazov'a vasiyet ettiği Tercüman 
gazetesi, Gaspıralı'nın ölümünden 
beş yıl sonrasına kadar yayımını sür
dürdü. Gaspıralının mezan uzun sü
re Kınm Tatarları tarafından ziyaret 
edildiyse de 1944'te Kınm Tatarla
rı'mn top yekün vatanlarından sü
rülmelerinden sonra sayısız diğer 

eser ve abide gibi oda tamamen or
tadan kaldmldı. 1990'da Kınm'a dö
nen Kırım Tatarları, Gaspıralı'nın 

tahmini mezar yerini yeniden belir
leyerelc buraya bir anıt taş diktiler. 

Fikirleri : 
Gaspıralı'ya göre eğitim sistemi 

her şeyden önce ana dilin öğretimine 
hizmet etmeli ve dini bilgilerin yanı 
sıra, dünyevi bilgileri de ihtiva et
melidir. Usül-i cedidde öğretim za
manlan ve öğrenci say1sı kesin ola
rak belirlenmişti. llk dereceli okul
larda öğretim süresi iki yılı geçmeye
cek, bir hoca aynı anda en çok otuz 
veya kırk öğrenciye ders verebile
cekti. Bir ders günü içinde süresi 
45'er dakikayı aşmayan en fazla beş 
ders okutulacak ve haftada altı ders 
günü olacaktı. Bu arada bedenı ce
zalar da uygulamadan tamam1yla 
kaldırılıyordu. İmtihanın bulunma
dığı eski sistemin aksine us\11-i cedtd 
hafta ve dönem sonlarında bütün 
derslerden imtihan koymakta ve me
zuniyeti bu imtihanlarda başarılı ol~ 
ması şartına bağlamaktaydı. Yeni sis
temde dershane ınekanlamıın temiz
liğine ve f erahhğına ayn bir önem 
veriliyor, o zamana kadar sadece Rus 
okullarında görülen sıralar, karatah
ta, kitaplık ve diğer öğretim araçları 
bu okullara da sokuluyordu. Müfre
datta da büyük değişiklikler vardı. 
llk basamakta Türkçe okuma yazma 
öğretiminin yanı sıra temel aritme
tik, hat, Kur'an okuma ve lslam'ın 

esaslarını öğretmeye yönelik dersler 
yer almakta, buna bir üst basamakta 
genel coğrafya ve tarih, lslam ve ülke 
tarihi hakkında giriş bilgileri ve tabi
at bilgisi dersleri de eklenmekteydi. 
Büyük çoğunluğu ilk defa verilen bu 
tür dersler için mevcut herhangi bir 
ders kitabı bulunmadığından usül-i 
cedid mekteplerinde okutulacak te
mel ders kitabını da Hace-i Sıbyan 
adıyla bizzat Gaspıralı kaleme ala
rak kendi matbaasında yayınlamıştır. 
(Bahçesaray 1884) 

Us-al-i cedidin kabul görmesi ve 
yerleşmesi başlangıçta büyük engel-



lerle karşılaştı. öncelikle bunun 
halk tarafından benimsenmesi gere
kiyordu. Halbuki daha başta eski 
usule (uso.1-i kadtm ) bağlı mollalar 
ve mutaassıp çevreler buna şiddetle 
karşı çıktılar ve usül-i cedidi halk 
avrasında savunmak cesaret isteyen 
bir iş haline geldi. Diğer taraf tan 
usül-i cedtde göre yetişmiş öğretmen 
bulunmadıktan başta böyle öğret
menleri yetiştirecek bir öğretmen 
okulu da mevcut değildi. Buna karşı 
Gaspıralı'nın bulduğu çare, bu mese
leyle ilgilenen öğretmen adaylarını 
Bahçesaray'a devat ederek onlan üc
retsiz olarak eğitmek ve onlardan 
memleketlerine döndüklerinde en az 
üç kişiyi öğretmen olarak yetiştire
cekleri sözünü almak oldu. 

Bütün bu gelişmeler sırasında Gas
pıralı temsil ettiği fikir ve faaliyetle
rin karşısındaki güçlerle de devamlı 
mücadele halindeydi. Müslüman ce
maat içindeki mutaassıp gruplar 
Gaspıralı'yı. halkı dinden uzaklaştır
maya çalışmakla suçlarken, hükümet 
çevrelerindeki pek çok nüfuzlu Rus 
da onu panisl.amizm ve pantürkizmi 
gerçekleştirip Rus lmparatorluğu'nu 

bölmeye teşebbüs etmekle suçluyor
du. Ruslaştırmamn resmi devlet po
litikası olarak kabul edildiği ve im
paratorluk idaresinde bilhassa Rus 
olmayanlara karşı şiddet uygulama
larının yapıldığı bu dönemde, müs
lüman tebaayı. etnik ve dint temeller
de ortak bir edebi dil ve kimlik etra
fında birleştirmeyi ve dağınık cema
atlerden modernleşme yolunda yek
pare bir millet teşkil etmeyi amaçla
yan bu tür teşebbüslerin Rus hükü
metinde endişe uyandırmaması 
mümkün değildi. · 

Gaspıralı, halk üzerinde doğrudan 
tesirli olan .ve reformların halka ta
şınmasında en büyük rolü oynayan 
müslüman din adamları ile öğret
menlerin teşkilatlanması için pr9je
ler hazırladı. Bunların gerçekleşmesi 
halinde, her türlü sosyal ve ekono
mik güvenlikten mahrum bulunan 
söz konusu iki grup durumlarını 
önemli ölçüde düzeltme imkanını 

bulabilecekti. Gaspıralı, bütün Rusya 
müslümanlan arasında düşündüğü 
bu büyük projenin il!< adımının 
onun bütün teşebbüslerinde olduğu 
gibi bizzat kendisi tarafından Kı
nm'da atılmasını planlamaktaydı. 

Ancak dönemin şartlarında Kırım 
Tatar toplumunun veya tek başına 
diğer Türk halklarının gücünün bu 
çapta bir teşebbüsü üstlenmeye el
vermemesi yüzünden Gaspıralı'nın 
bu projesi gerçekleşmedi. Bununla 
birlikte Gaspıralı, yine çok önemli 
bir sosyal fonksiyonu icra eden ve 
özellikle halk arasında milli maarifin 
yayılmasında büyük rol oynayacak 
hayı.r cemiyetlerinin kurulmasını bü
tün güçüyle destekledi. Bizzat kendi
sinin ön ayak olmasıyla 1905'ten iti
baren Kırım'ın birçok şehir ve kasa
basında Cem'iyyet-i Hayriyye-i lsla
miyye açıldı. Hemen hepsi Cedidci 
millt-reformist çizgideki bu cemiyet
ler, Kırım Tatarları arasında taban
dan teşekkül etmiş yegane kanunt 
teşkilatı oluşturmaktaydı. Bu sosyal 
yardım cemiyetleri, Usül-i Cedıd ib
tidai mekteplerinin Kırım'da yaygın
laşmasını sağladıkları gibi, Kırım'da 
ilk defa orta dereceli müslüman rüş
tiyeleri de açtılar. Gaspıralı'nın ma
arif anlayışından çok önemli bir yer 
tutan rüştiyeler tamamen milli ruhta 
bir programa sahipti. Fen ve din bil
gilerinin yanı sıra lslam, Türk, Os
manlı ve Kının tarihleri de rüştiyele
rin müfredatında yer alıyor. Öğret
menler ise Türkiye'den davet edili
yordu. Ancak bu okullar, Türki
ye'den öğretmen getirilmesinden 
ciddi endişe duyan Rus hükümet 
çevrelerinde tepki doğurmakta ge
cikmedi. Hükümet;çlişındaki grupla
rın dint mahiyette olmayan okullar 
açmaya ye_tl:<isi ol~dığı gerekç~siyle 
rüştiyelerin kapatılnıası emreçlildi. 
~910 ,yı.lına kadar başta. Gaspırah ol
·mak :üz.ere Kjrım'daki. bütü~ _~ydı~. 
Kırim Tat~rları söz kohüsÜ emriri 
geri alınması için direndilerse de bu 

tarihten itibaren yarımadadaki rüşti

yelerin tamamı kapatıldı. 

Gaspırah lsmail Bey'in çalışmaları 
ve başarılan yalnız eğitim sahasıyla 
sınırlı kalmıyordu. O, iyi eğitim gö
rerek muasır medeniyet seviyesine 
hızla ilerleyen Türklerin dil ve kül
tür alanında birleşmeleri zaruretine 
de inanıyordu. Aksi takdirde, dil ve 
kültür alanında birleşemeyen Türk 
topluluklarının bir millet haline ge
lemeyeceğini ve arzu edilen başarıyı 
elde edemeyeceğini söylüyordu. 
Türklerin mutlaka "Dil'de, Fikir'de 
ve İş'te Birlik" prensibiyle hareket 
etmesini isteyen Gaspıralı lsmail 
Bey, ancak o zaman siyasl ve ekono
mik alanlarda istedikleri konuma ge
lebileceklerine inanıyordu. 

Eserleri : 
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(Bahçesaray 1898) 13- Türkistan 
Uleması (Bahçesaray 1901) 14-
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Arslan KÜÇÜKYILDIZ (TRT-Avrasya N - Prodüktör -
Birleşik Türk Kültür ve Sanat Vakfı Kurucu Üyesi) 

E mel Dergisi tarafından düzenle
nen Kırım seyahati sonrasmda 

edindigim imibaları okuyucularımızla 
paylaşmak istiyorum. 1500 yıllık Türk 
yurdu Kınm'da bir hafta zarfında, şimdi
ki adıyla Simperefol olarak bilinen Ak
mescine kalarak Bahçesaray, Gözleve, 
Karasubazar, Sudak, Yalla, Aluşta, Gur
zuf, Akyar (Sivastopol) gibi şehirleri ve 
Kırım Tatarlarma tahsis edilen yerleşme 
merkezlerinden bazılarına günübirlik zi
yaretlerde bulunduk. Kının başlı başına 
bir şamiyeye dönüşmüş durumda. Her 
köşebaşında yeni yapılan evlerin bulun
duğu yerleşme yerlerine rastlıyorduk. 
Burası kimlerin diye sorduğumuz zaman 
Rus köyü., Tatar köyü. cevaplarını alıyor
duk. Ruslar için hazır köyler, kasabalar 
kurulmuş; Sibirya'dan, daha başka yer
lerden buralara göç ettiriliyorlarmış. Kı
nın Tatarları ise öz vatanları Kınm'a Oz
bekistan'daki, Sibirya'daki mallarını yok 
pahasına saup gelmişler. Ev yok, iş yok, 
ekmek yok, okul yok. Günlerce, aylarca 
oturma eylemleri yaparak, taşlı sopalı 
saldırılara karşı gelerek yerleşme yerleri 
için izin alabilmişler. Şimdi de buralara 
ev yapmaya çalışıyorlar. Pazarlarda çig
börek, mantı , baklava satarak, tuğla satın 
alıp , yavaş yavaş evlerini kurmaya çalışı
yorlar. lki üç yılda evlerini bitirebilenler 
var. Malen naylon altındaki evinin teme
linde yatıp kalkanlar mevcut. Bizim asıl 
dikkatimizi çeken, bunca sıkıntılarının 
arasında evleriyle birlikte 
çok güzel camiler yaptırma
yı da ihmal etmemeleri ol
du. Yeni yerleşim merkezle
rinin tam ortasında, uzaktan 
hemen farkedilen camiler 
inşa ediyorlar. Camisi olma
yan köylerde insanlar evleri
nin bir odasını geçici olarak 
mescide çevirmişler. inşaatı 
devam eden 20 cami var. 
Bunların bir kısmının inşaatı 
bitmek üzere ve aynı za
manda ibadete açılmış du
rumda. ibadete açılan cami
ler bir taraftan da çocuklara 
dinl eğitim vermek amacıyla 

Kur'an kursu olarak da kullanılıyor. 

Yeni yapılan ve restore edilen camiler
de Türkiye Diyanet Vakfı'nın yardım ve 
hizmetlerini yakından gördük. Bunlar
dan Akmescid'deki, Gözleve'deki ve 
Gökgöz'deki üç camiyi ziyaret edebildik. 
Allah, emeği geçenlerden razı olsun. 
Hepsi de şirin birer cami olmuş. Seyaha
timizin ilk gününde ziyaret ettiğimiz Ak
mescit Camii'nin muhterem imamı Sabri 
Hoca ile sohbetimiz sırasında camileri
nin çok güzel olduğunu söyleyip, başka 
bir ihtiyaçları olup olmadığın sorduk. Bi
ze söyledikleri çok önemli idi: Evvela si
zin burayı ziyaretiniz bizim için bir ik
ramdır. Biz komünist rejim zamanında 
ve ondan önceki çarlık döneminde 
Kur'an'dan uzak kaldık. Belki elimizde 
Kur'anlanrnız vardı. Ancak onun mana
sını bilmiyorduk. Bugün de bize birçok 
ülkeden Kur'an-ı Kerim geliyor ama ma
nasını bilmiyoruz. Bizim bütün Kırım'da 
ikiyüz imamımız var, onlara kurs ver
mek istiyoruz. Ancak imamlarımızın 
elinde birer Kur'an-ı Kerim meali bulun
muyor. Bu imamlar çocuklara namaz kıl
masım öğretmek istiyorlar, fakat resimli 
namaz hocaları yok. Eğer imkanınız 
olursa bize Kur'an-ı Kerim meali ve re
simli namaz hocası kitapları gönderin. 
Diyanet işlerinin bu eserleri gönderdiği
ni, ancak gümrük işlemlerinden dolayı 
geciktiğini öğrendik. 

Çarlık zamanı ve komünist rejim ön
cesinde Kınm'da 1600 camii mevcut
muş. Bunlardan sağlam olarak bugüne 
gelebilen beş büyük camii var. Bunlar 
Bahçesaray'daki büyük Han Camii, Tah
talı Camii, Gövleve'deki Han Camü eski 
Kınm'daki Ôzbek Camii ve Kefe:deki 
Kefe Camii, en önemli cami Kırım Hanlı
gı'nın baş şehri Bahçesaray'daki Büyük 
Han Camii, Diyanet Vakfı'nın yardımıyla 
namaz ktlınabilir hale gelmiştir. Topkapı 
Sarayı'nm minyatılrı1 bir sarayın içinde 
yeralan bu cami aynı zamanda, içinde 
han mahfili bulunan çok önemli bir eser. 
Dış kısmında harikulade hatlarla ayetler 
ve hadisler yazılmış. 

Bahçesaray'da gördüğümüz ikinci ca
mi Kırım Giray'ın eşi için yaptırdığı ca
mi. Cami herşeyiyle tamam, zarif bir ya
pı olmasına rağmen, içinde ve bahçesin
deki mezar taşlarının rest0rasyona ihti
yacı var. Sarayın karşısındaki mahallede 
gördüğümüz aynı sokaktaki iki cami ise 
bizleri tarafsiz kedere boğdu. Minaresi
nin şerefesine kadar yıkılmış Mustafa 
Camii bugün bile hemen dikkati çeken 
çok güzel bir eser. Ancak içi çöplük ha
linde ve köpekler barınıyor. Kapısına ça
kılmış tahtaların arasından içeriye girdik. 
Mihrap ve bütün duvardaki taş işi hatlar 
kazınmış, bu caminin restoresi uzun va
kit alsa bile, hemen ibadete hazır hale 
gelmesi mümkün. Kırık camlan ve kapı
sı yapıldıktan, zeminin temizlenmesi ve 
düzenlenmesinden sonra halı, kilim ila
vesiyle cami ibadete açılabilir. Bu cami
nin karşısında sokağm ucundaki Han 
Camii'de bir başka üzüntü kaynağı oldu 
bizim için. Ônceleri yan sokakta olan ka
pısı kapatılıp, sokak tarafından mihrabın 
soluna denk gelen bölünden bir kapı 
açılmış. 

Ostı1 tamamen yıkılan 
caminin içi çöplük halin
de. Hiç olmasa mihrabın 
bir kısmı ayakta diyerek 
teselli bulduk. Mahallede
kı bazı -Ruslann çöplerini 
özellikle buraya döktük
lerini söylediler. Caminin 
bir başka özelliği de penr
cerelerindeki, Kırım'da 
çok gördüğümuz altıgen 
yıldızlar. Bu yıldızları. 
Türk asıllı Karayimler 
muhtemelen çok eski bir 
geleneğin sonucu eserle
rinde kullanmışlar. Kırım 
Hanlarının özel mescidi 



olan Han sarayındaki Han Mesci'dinin 
mihrabının üstünde aynı yıldızı gördük 
ve bu yıldızın sadece yahudilere ait ol
madığına inandık. 

Kırım seyahatimiz sırasında ekibimizi 
en çok duygulandıran cami ise Gözle
ve'deki, büyük Türk mimarı Sinan'ın 
eseri olan Han Camii oldu. Bahçesinde 
şehitlerin, şehlerin türbeleri var. Cami
nin zemini tamir edilmiş ve ibadete açık. 
Ancak tuvalet ve şadırvana ihtiyacı var. 
Buradan sonra caminin hemen yakının
daki, hiçbir tarafında en küçük bir ek
siklik olmayan Rus kilisesisini de ziyaret 
ettik. 

Kilise, iç süslemeleri ve altından yapıl
mış Hz. lsa ve havarilerinin canlandınl
dığı blok dolayısıyla bütün Rusya'dan zi
yaretçi topluyormuş. Kırım'a gelen 2 
milyon turist , mutlaka buraya uğrarmış. 
Biz bu kiliseyi ziyarete gelen turistlerin, 
Han Camii'ni de ziyaret etmek istedikle
rini , ancak hepsi ibadet kıyafatleri içinde 
olmadıkları için camiyi bekleyen yaşlı 
Tatar tarafından geri çevrildiğine şahit 
olduk. 

Kanaatimize göre bu cami hemen bir 
kültür merkezi olarak ele alınmalı ve ön
ce caminin iç süslemeleri tamamlanmalı, 
sonra dışındaki bahçeye, muhtemelen 
yıkılmış şadırvanın yerine gözalıcı bir şa
dırvan ve tuvaletler yapılmalı. Cami; zi
yaret edenlere lslilmı tanıtıcı kitapların, 
broşürlerin sanldığı, dağıtıldığı bir satış 
merkezine kavuşturulmalı. Caminin ta
rihçesi ve bahçesinde yatan zat-ı muhte
remler için tanıtıcı yazılar her dilde uy
gun yerlere asılmalıdır. Acil olarak cami
yi ziyaret edecek olan yabancılar için ba
şörtüsü ve etek ihtiyaç var. 

Mimar Sinan 'ın bu iki minareli çok 
güzel eseri, Rus Ortadoks kilisesinin gör
kem ve bakımına denk bir bale getiril-

mez ise Kmm'da maksada ulaşılamaz di
ye düşünüyoruz. Camiyi ziyaretimiz sı
rasında çantasından başörtüsünü çıkara

rak camiyi ziyaret etmek isteyen bir genç 
kıza özellikle dikkat ettik. Yetmiş yıldır 
dinden uzaklaşunlmış Rusların da dini 
boşluklarını doldurmaya ihtiyaçları var. 
Ve bu ihtiyaçlırını karşılayabilecek mer
kezler gerekiyor. Yeter ki ciddi niyetlerle 
kafi decerede çalışmalar yapılsın. 

Yeni yapılan ve restore 
edilen cam/ferde Türkiye 

Diyanet Vakfı'nın yardım ve 
hizmetlerini yakından 
gördük. Bunlardan 

Akmescid' deki, 
Göz/eve' deki ve 

Gökgöz' deki üç camiyi 
ziyaret edebildik. Allah, 
emegl geçenlerden razı 

olsun. 

Gözleve'de gördüğümüz ikinci cami 
Odun Pazan Camii oldu. Han Camii ya
pılana kadar, cuma camisi olarak kulla
nıldığı anlaşılan caminin üstü ve minare
sinin yarısı yıkık vaziyeue. lnşaat için ge
rekli malzemeler alınmış ama maalesef 
olduğU gibi duruyor. Caminin yımndaki 
medrese olarak bilinen, tahminimizce 
mevlevi tekkesi olan bina ise ortasında 
bir metre yüksekliğindeki daire şeklin 
deki yükseltisi zemin seviyesine indirile
rek (ki restore çalışmaları sırasında özel
likle böyle nadir eserler olduğU gibi ko
runmalıdır) ibadete açılmış. Tekkenin 
dört tarafındaki hücrelerde öyle bir 
akustik var ki ne taraftan seslenilse ayıu 
ses seviyesi duyuluyor. Caminin imamı 
Özbekistan'dan gelen bir Tatar. Elini öp
tüğümüz yaşlı annesi göz yaşları içinde 
Türkiye'deki kardeşlerimize selamlanrnı-

zı iletin dedi. 
Gözleve'deki son 
durağımız bir Si
negog, Tatarca 
Karayim Kilisesi 
diyorlar. Bu bina
da harebe ve çöp
lük halinde. Mi
mar Sinan Ca
mii'nin bahçesin
deki mezar taşlan 
komünist rejim 
zamanında bu bi
nanın bahçesine 
kaldırılmış. Ha
ham daha sonra 
haber vermiş; ge
lin mezar taşlan
nızı alm. (Zanne-

diyorum ki; lsrail Hükümeti Karaimlerin 
Türk asıllı oluşlarından dolayı Kmm'a 
pek ilgi göstermemiş) Sivastopol marşım 
yüksek sesle söyleyerek dolaştığımız Ak
yar'dan ayrılırken, yine hiçbir şekilde kı
lına dokunulmamış bir kilise daha gör
dük. lnkerman Kilisesi, mağaraların içi
ne oyulmuş bir kilise. Onun 200 metre 
ilerisindeki ve Evliya Çelebi'nin haber 
verdiği cami ve türbelerden eser kalma
mış, yerle bir edilmiş. Günümüze gelebi
len çeşmenin ise kitabesi sökülmüş. Ko
münist dönemde bu bölge yasak bölge 
imiş. Şimdi hatırlanmayı ve ilgiyi bekli
yor. Ziyaretimizin son gıınüııde uğradı
ğmıız Gökhöz Camii soıı derece güzel, 
bcı1mıılt bir cami. Caminin Tür1ıiye Di
ycınet Vahfı'nca restore edildiğini öğ
reıımekteıı gurur duyduk. Hangi hayır
sever kuruluş veya kişi böyle eserleri ön
ce tespit eder, sonra koruma altına alır, 
kapısı yoksa kapı, pencereleri kınksa, 
pencere, cam takar, üstü yakılmışsa üs
tünü kapatır, minaresi yıkıksa onanr, içi
ni de ibadete açabilirse, haber verilen o 
güzel müjdelere kavuşacağını bildiğimiz
den onlara, o hayırseverlere gıpta ettik. 

Kınm'daki 1600 caminin bir kısmınm 
yerleri biliniyor. Bir kısmı sinema yapıl
mış , bir kısmı depo, bir kısmı da ev. Ev
lerin fiyatları 011-yir bin dolardan başlı
yor ve satın alınmaları çok zor. Ancak 
yerleri bilinen ve depo veya boş olarak 
bulunan camilerin hayırseverleri bekle
diği muhakkak. Camileıin dışında med
reselerin, tekkelerin, türbelerin ve çeş
melerin de tespit ve rest0re edilmeleri 
gerekiyor. Bahçesaray'daki meşhur zin
cirli medrese akıl hastanesi yapılmış. 
Gaspıralı'nın medresesinin de içinde bu
lunduğu külliye, Kının Tatar Millt Mecli
si tarafından peyderpey medreseye dö
nüştürülecek. Ancak bu konuda mali 
desteğe ihtiyaçları var. 

Kırım'da açılacak okulların, camilerin 
medreselerin, özellikle şu bakımdan yar
dıma ihtiyaçları vardır. Tatarlar Kınm'a 
göç etmişlerdir. Hicrette hayır vardır 
buyrulmuştur. Tatarlar yetmiş yıldır Kü
münist rejimde yaşamaları , Özbekis
tan'daki müslüman Türklerin dahi onları 
hor görmelerine rağmen lslilma büyük 
ilgi göstermektedirler. Hicretten sonra, 
Kınm'da yerleşirken her köyün en güzel 
yerine cami yapmaya çalışıyorlar. Ço
cuklarını Kur'an kursuna göndermek is
tiyorlar. 250.000 Tatarın yanında, 
2.000.000'a yakın Rus ve Ukrain gibi 
milletlerin de lslamm hoşgörüsü ve sev
gisine ihtiyacı had safhada. işte bu se
beplerle Kınm'a yardım için bütün müs
lümanlara Türkiye Diyanet Vakfı'run yıl
lardır yaptığı yardım çağrısını tekrar edi
yorum. Gelin Kırım yeniden Türk-tslam 
yurdu olsun. 
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Türkiye Diyanet Vakfı Kadın 
Kollan tarafından düzenlenen ve 
Prof.Dr. Mehmet lpşirli'nin konuş

macı olarak katıldığı "Osmanlı Ta
rihinde Kadın" konferansının öze
tini aşağıda veriyoruz. bir takım reaksiyonlar var. Dolayı

sıyla biz bu yönüyle Osmanlıda 

hanımı incelemeye kalkarsak çok 

yanlış bir yöne saplanmış oluruz. 
Bunun ötesinde 400 yıldan fazla 

kadınıyla , erkeğiyle kendini dün

yaya ispat ettiği Osmanlı tarihi var. 

Asıl bu dönemin incelenmesi gere
kirken, bizdeki çalışmalar bu yön-

Osmanlıyı incelerken, Tanzimat 
öncesi ve Tanzimat sonrası diye iki 
ana bölümde ele almak gerekiyor. 
Bu iki dönem son derece bariz 
farklarla birbirinden ayrılıyor. Sön 
zamanlarda yapılan çalışmaların 

büyük çoğunluğu, biraz popüler 
maksatla ve gazeteci yaklaşımıyla 
yapılan çalışmaların çoğunluğu 19. 

de olmamış, daha çok bu dönemi yy. daki Osmanlı hanımlarının fa-
aliyetleri; başarılan, başarısızlıkları, Banlılar çalışmışlardır. Bizim de bu 
sosyal hayattaki bir takım etkinlik- döneme yönelmemiz elzemdir. Bu 
leriyle ilgili oluyor. Bu yönüyle , bu dönemdeki bilgilere şeriyye sicille
kesit Osmanlıyı tam olarak yansıt- rinde ulaşılabilir. Şeriye sicilleri, o 
mıyor. Eğer biz buradan hareketle, dönemdeki kadıların tuttukları 
Osmanlı hanımları hakkında bir defterlerdir. Bilindiği gibi o dö
hükme varırsak, çok yanlış bir nemdeki kadılar, bu günkü dö

hükme varmış oluruz. Çünkü o nemdeki hem yargıca , hem beledi
dönemdeki hanımların tavrı biraz ye başkanına , hem de vali ve kay-
reaksiyon olarak ortaya çık
mış bir tavırdır ve tamamiy
le Batı tesiriyle ortaya çık
mış bir tavırdır. 

O dönemde Osmanlı ade
ta can çekişme döneminde
dir. Bu itibarla da o döne
min gerek Osmanlı erkeği
ne, gerek Osmanlı kadınına 
verdiği bir çok sancılar var. 
Bir çok yanlış değerler var, 

makama tekabül ediyordu. Yani 
kadı bu üç görevi de uhdesinde 
barındırıyordu . Dolayısıyla şeriyye 

sicilleri dediğimiz zaman, toplum
da cereyan eden her türlü olayın 
kaydedildiği defterlerdir. Mesela 
bir hanım bir faaliyet yaptıysa, evi

ni bir medreseye, bir mektebe ba
ğışlamışsa veya bir nikah olmuşsa, 

şahitleri kimdir, belirlenen mihir 
ne kadardır veya bir boşanma nasıl 
olmuştur, yahut kadın ticaret haya
tında ne tür faaliyetler yapıyor, 
bunları öğrenmek istediğimizde 

başvuracağımız kaynak, bu kadı si
cilleridir. Bunlar kaybolmuş değil
dir, onbinlercesi elimizin altında 

bulunmaktadır. Işte bu sicillere 
baktığımızda, Osmanlı kadınının 

rolünün, günümüz kadının rolün
den az olmadığını görürüz. 
Şüphesiz Osmanlı hanımla

rı üzerine yapılan çalışma
larda ve Osmanlı dönemi
nin en önemli kaynaklan 
şeriye sicilleri olmakla bir
likte, sadece bunlar değil

dir. Bunun yanında çok sa
yıda "Osmanlı kroniği" var, 
"Osmanlı tarihi" var. Bunun 
dışında bir "arşiv belgesi 



koleksiyonu" var. Bütün bu belge
lerin incelenmesiyle Osmanlı ka
dını hakkında bir hükme varmak 
mümkün olabilir; Osmanlıda kadı
nı bir kaç katagoride incelemek 
faydalı olacaktır. Bunların başında 

pek çok tartışmaya konu olan Ha
remi Hümayun'un incelenmesi ge
rekir. Bu konuda Batılıların yazdı
ğı bir çok eser vardır, ama bunların 
çoğu yanlışlıklarla doludur. Bunla
rın yanlışlıklarla dolu olmasının 
bir çok sebebi vardır. Bu sebepler
den en önemlisi, bu araştırmayı 
yapanların kaynaklarının çeşitli se
beplerle Haremi Hümayun'dan atı
lanların ifadelerine dayanması ve 
buradan kovulmuş insanların olay
lan abartılı ve yanlı anlatmalarıdır. 
Esasta Haremi Hümayun Osmanlı

yı Osmanlı yapan kuruluşların ba
şında gelmektedir ve çok önemli 
fonksiyonlar icra etmektedir. 

Osmanlıda Haremi Hümayun 2 
kanattan oluşmaktadır. Birincisi se
çilerek alınan erkeklerin eğitilerek 
devletin hizmetine konulduğu ve 
veziri azamlığa kadar yükselebil
dikleri Enderun kısmı. ikincisi ise 

ve disiplin yönünden kusursuz ye
tiştirilmektedir. Bu eğitim genellik
le 8-10 yıla tekabül eden bir eği
timdir. Osmanlı valide sultanla
rının hemen hepsi bu eğitimden 
geçmiş cariye menşeeli hanımlar
dır. lsmi, cismi bilinmeyen cariye 
saraya almıyor ve valide sultanlık 

derecesine kadar çıkabiliyor. Bu da 
yine onların zeka ve becerilerine 
göre oluyor. 

Haremde en önemli husus cariye 
meselesidir. Bu konuda Başbakan
lık arşivindeki "Hazine-i Hassa" 
defterlerinde yeterli bilgi bulun
maktadır. Harem mensupları, bun
ların aldıkları ücretler, kıyafetleri 
vb. şeyler incelendiğinde , haremin 
bir takım kimselerin dediği gibi 
cinsi arzuların yaşandığı bir yer ol
madığı, buranın ciddi manada bir 
eğitim yeri olduğu görülür. Cariye
leri incelediğiniz zaman bunların 
çeşitli hizmetler ifa ettiğini görür
sünüz. 

Üzerinde durulması gereken bir 
kadın kesiti de ulema, vüzera ve 
kadı gibi, eğitim ve refah düzeyi 
yüksek durumda olan kişilerin ha
ne halkıdır. Osmanlıdaki sözleşme-

seçilerek alınan hanımların belirli li sistem dolayısıyla rotasyona tabi 
bir eğitimden geçirildikten sonra tutulan üst düzey yöneticilerin ha
hanım olarak sarayın hizmetinde nımlan Osmanlının her yöresinde 
bulunanlara ait harem kısmı. lşte İstanbul kültürünü götüren ha
bu ikiliye Haremi Hümayun deni!- nımlardır. Bunların dışında kentli 
mektedir. Buraya alınan insanlara h 1 . h. li h 1 d. 

anım ar, yanı şe ır anım ar ı-
daha çok pratik eğitim verilmekte b'l . . b. - B =-- ,.. ~ __ . ye ı eceğimız ır zumre var. un-

• lar da şehrin hali vakti yerinde 

NE l olanlarının aileleri olup ayrı bir ka
tagori oluşturuyor. Bunların da ay
nca incelenmesi lazım. Bir de köy

" de yaşayan hanımlar, ziraatle uğra-n şan hanımların· yaşayışları var. 
Bunların da bir diğer katagoride 
incelenmesiyle Osmanlı kadını 
hakkında daha sağlıklı bir hükme 
ulaşırız. 

Osmanlının başarı veya başarı
sızlığını ortaya koymak için o dö
nemdeki Batı'daki uygulamalarla 
mukayeseli olarak ele almak gere
kir. 

Osmanlıda İslamdan gelen bir 
özelilk olan erkekle, kadının mali 
özerklikleri var. Bir kadına miras 
yoluyla ya da başka bir yoldan mal 
intikal ettiği zaman, o mal sonuna 
kadar hanımın öz malıdır ve dile
diği gibi tasarruf eder. 

lşte Osmanlıdaki İslamdan gelen 
malt özerklik meselesi, Osmanlı 
kadınına büyük bir özgürlük ve 
bağımsızlık imkanı sağlamış ve bu 
sayede kendilerini gösterme imka
nım bulmuşlardır. Bu anlamda ba
tılıların yaptıkları tesbitlere göre , 
belki bugün dahi bir çok Batı top
lumunda bile görülemeyecek dere
cede mali açıdan önemli hizmetler 
yapmışlar ve kendilerini gösterebil
mişlerdir. Bu konuda tipik bir ör
nek: 1546 yılında sadece Rumeli 
kazaskeri Fenari Efendi tarafından 
ona düzeydeki vakıfların (Valide 
Sultan, vezir, vüzera gibilerinin 
yapuklan vakıflar hariç) bir tesbiti 
yapılmış ve lstanbul'da 2517 vakıf 
tesbit edilmiştir. Bunlardan 930 ta
nesi hanımlar tarafından tesis edil
miştir. Bugün dahi bu rakama ulaş
mak mümkün değildir. Bu sadece 
lstanbul'a mahsus bir olay değildir. 
Aynı vakıflar Suriye'de, Mısır'da Fi
listin'de ve diğer yerlerde de var. 
Yine bu vakıfların %30-42'si ha
nımlar tarafından kurulmuş vakıf

lardır. 

Bu itibarla, Osmanlı her yönüyle 
eşine zor rastlanır bir hazinedir. 
Olumlu ve olumsuz yönleriyle Os
manlıyı· ihmal ederek, Osmanlıyı 
görmemezlikten gelerek hiçbir ye
re varamayız. 



* Gürcistan Batum Müftlüğü ve 
Moğalistan Müslümanları Cemi- -~ 
yeti için birer adet fax cihazı satın :-=~-T ·~ . -~~.-
alınarak ilgili yerlere ulaştırıldı. 

* Ramazan ayı münasebetiyle, 
her yıl olduğu gibi bu yıl da Öz
bekistan, Kazakistan, Azerbay
can, Nahçıvan, Kırgızistan, Türk
menistan, Bosna-Hersek, 
K.K.T.C., Rusya Federasyonu, Ta
taristan, Gürcistan, Dağıstan, Kı
rım, Batı Trakya, Romanya, Taci
kistan, Kuzey Irak ve Bulgaristan 
için yeteri miktarda imsakiye ha
zırlandı ve takvimlerle birlikte il
gili ülkelere gönderildi. 

* Vakfımızca yurtdışmdaki soy
daş ve dindaşlarımız için yurtça
pmda başlatılan gıda kampanyası 
sonucu yaklaşık 130 ton civarın
da gıda malzemesi toplanmıştır. 
Toplanan bulgur, nohut, şeker, 

Kuru fasulye, un, prinç ve ma
karnadan oluşan gıda maddeleri 
5'er kg. 'lık ambalajlar halinde ha
zırlanarak Ramazan ayında, Bos
na-Hersek'e (3.5 milyar TL tuta
rında) 40 ton, Kınm'a (1 milyar 
330 milyon TL tutarında) 20 
ton, Nahçıvan Özerk Cumhuri
yeti'ne (2 milyar TL. tutarında) 
20 ton, Afganistan'a (430 milyon 
TL değerinde) 6 ton gönderildi. 
Aynca bu yardımlara ilava olarak 
Kırım'a 2 milyar TL tutarında 
Kur'an-ı kerim ve dini kitap gön
deri lirken, Nahçıvan Özerk 
Cumhuriyetine 750 adet Kur'an-ı 
Kerim, Bosna Hersek'e de 10.000 
adet dint kitap gönderildi. 

* Vakfımızca Dağıstan'da açılan 

ilahiyat fakültesi'nin hazırlık sın
fında okutulmak üzere Kayseri'ye 
getirilen 44 Dağıstan'lı öğrenci
nin ülkemizi tanımaları amacıyla, 
Konya ve Ankara illerimiz gezdi
rildi. 

* Hırvatistan'ın Gunja şehrinde 
bulunan lslam Merkezi inşaatına 
4 bin DEM yardım gönderildi. 

* Bulgaristan'da yaşayan Po
mak Türkleri'nden 21 öğrenci 
Türkiye'ye getirilmiş olup, bu öğ
rencilerden 4'ü Bursa Uludağ 
Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi, 
4'ü Kayseri Melikgazi lmam-Ha-

tip Lisesi, 13'ü de lstanbul Fatih 
!marn-Hatip Lisesi'nde eğitime 
tabi tutulmuştur. Bu öğrenciler 
halen TÖMER merkezlerinde 
Türkçe eğitim kursuna devam et
mektedirler. 

* K.K.T.C. Lefkoşe'de inşaa 
edilmekte olan Türk lslam Kültü r 
Külliyesi Camii inşaatına 100 
milyon TL yardım gönderildi. 

* Ramazan ayı münasebetiyle 
ltalya lslam Kültür Merkezi'nce 
yoksul ailelere verilen iftar yeme
ğinin bir günlük masrafı olan 
2.500.$ Vakfımızca karşılandı. 

* Moskova 
Müftülüğü'nce 
iki katagoride 
düzenlenen 
Kur'an Okuma 
Yarışması'nda 

birinci gelen 4 
kişi Vakfımız 

tarafından ül
kemize davet 
edildi. 



IGA 
Vakfımızın gayretleriyle Biga'da inşa edilen cami, düzen

lenen bir törenle ibadete açıldı. 

Hayırsever halkımızın katkılarıyla tesis edilen bu güzide 
eserin ibadete açılış törenine; Çanakkale Müftüsü ve Vakfı
mız Şube Yönetim Kurulu Başkanı M.Hakkı Özer, tlçe Jan
darma Komutanı Üsteğmen Adem Kunt, daire amirleri ve 
kalabalık bir topluluk katıldı. 

Tören münasebetiyle, Çanakkale Müftüsü M.Hakkı Özer, 
Biga Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Servet Aydın ile ilçe Jandarma Komutanı Adem Kunt; ülke
mizde millI birlik ve beraberliğin sağlanmasında camilerin 
önemini anlatarak, cami yaptırmanın ve camide topluca 
ibadet etmenin manevi değeri üzerinde durdular. 

SE YHAN 
Türkiye Diyanet Vakfı Seyhan Şube

si'nce hayırseverlere şükran plaketi veril
di. 

XIV. Vakıf Haftası münasebetiyle, 
Türkiye Diyanet Vakfı Seyhan Şubesince, 
Vakfımıza yaptıkları maddI ve manevI 
yardımlarından dolayı, toplam 45 hayır
severe, yaptıkları yardımlardan dolayı, 
Vakfımızın bir şükran ifadesi olarak tö
renle plaket verildi. 

~11~6 
faafürotlori . 

MİLAS 
Düzenlenen törende bir konuşma ya

pan Seyhan Müftüsü ve Vakfımız Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Çor
tul; Türkiye Diyanet Vakfı'rıın, yurtiçinde 
ve yurtdışında gerçekleştirdiği, sosyal, 
kültürel, din1, mill1 ve eğitime yönelik fa
aliyetlerini anlatarak, Türkiye Diyanet 
Vakfı'nın önemini vurguladı. Ramazan 
Çortul, insanların vakıflarla ölümsüzleş
tiğini ve büyük mükafatlara erdiklerini 
de sözlerine ekledi. 

Milas Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Baş

kanı Ayhan Boyacı'dan aldığımız bilgiye göre, Milas Mer

kez Akkent Yapı Kooperatifi yönetim kurulu, 840 hane

nin bulunduğu saha içeresinde cami yeri olarak tahsis et

tikleri 2019 m2 lik arsayı, Türkiye Diyanet Vakfı'na bağış

ladı. 

Tören hayırseverlere plaketlerinin ve
rilmesiyle sona erdi. 

Bu arsa üzerine bu yıl Milas Şubemizce cami inşaatına 

başlanacaktır. 

Ayrıca, Savran Köyü sakinlerinden Mustafa Ali Atıcı, 

içinde iki zeytin ağacı bulunan 300 m2 lik arsasını Vakfı

mıza bağışlamıştır. Her iki bağışın da Vakfımıza ve Milas 

halkına yararlı olacağı inancındayız. 



Medenf Hukuk Cephesinden 

AHMET CEVDET PAŞA 
Ebul'ula Mardin 

TDV Yayınları, 1996, 410 sayfa (Tıpkı basım) 

Ord.Prof. Ebul'ula Mardin ölümü- det Paşa'nın hayatı ve eğitimi üzerin
nün 50. seni-i devriyesi için "Medeni deki bilgileri verirken, önemli deyim 
Hukuk Cephesinden Ahmed Cevdet ve kişileri dipnotlarıyla tanıtır ve asıl 
Paşa" adlı eseri hazırladı. Eser Cev- önemlisi Cevdet Paşa'nın hukukşi-

Medeni Hukuk 
Cephesinden 

Ahmet 
Cevdet Paşa 

~ 
TÜ RKi YE Di YAN ET VAK FI YAY INLARI 

nas faaliyetini oluşturan belge, layiha 
ve mazbatalar ekte yer alır. Sanelerce 
Türk aydınının ve hukukçusunun, 
büyük adama gösterdiği ihtiram ve 
kadirşinaslık bu kıymetli monogra
fiyle sınırlı kaldı; eser el'an eskimiş 
değil ve bu nedenle de Diyanet Vak
fı'nın yeniden baskı karan şükranla 
karşılanmıştır. Ebul'ula Bey, devri
nin son hukukçusudur. Arazi ve Ev
kaf üzerindeki engin bilgisiyle halen 
hatırlanır. Onun Cevdet Paşa'nın ha
tırasına bu eseriyle gösterdiği ihti
ram iki cihetten önem arzeder; evve
len Ebul'ula Bey, Cevdet Paşa gibi 
hukuk sisteminin değişim geçirdiği 
bir cemiyetin hukukçusudur. 
1926'da Meden1 Kanun'un kabulü 
Osmanlı'nın 19. asrın ilk yansında 
girdiği hukuk değişikliğinin, yani 
hukukun rornanizasyonu sürecinin 
radikal bir safhasıdır. Dolayısıyla 
medreseden yetişen Meşthad-ı lsla
miye müsteşarlığına kadar yükselen 
Ebul'ula Mardin'in bu süreci kendi 
büyük selefinin hayat ve faaliyetinin 
cereyanı üzere değerlendirmesi kaçı
nılmaz bir görevdir. ikincisi Ebul'ula 
Bey herşeye rağmen, Medeni Kanu
numuzun akşamdan sabaha lsviç
re'den tercüme edildiği hükmünün 
haksızlığına da işaret etmek istiyor. 
Bu alanda Cevdet paşa'nın verdiği 
eserler ve çalışmaları dahi bir yerli 
ananemizin mevcut olduğunu göste
rir. Kendimize haksızlık etmeyelim. 
Herşeyden önce 19. asrın büyük Is
lam müctehidi Ahmed Cevdet Paşa, 
onu en iyi anlayacak bir kalemle ile
tiki nesillere tanıtılmıştır. Bu vesile 
ile Ahmet Cevdet Paşa'yı ve Ebul'ula 
Mardin hocamızı rahmetle ve min
netle anıyoruz. 

Türkiye Diyanet Vakfı'nm artık 
kolay erişilemeyen bu gibi klasikleri 
tekrar tekrar basması muhterem 
okuyucuların destek ve teşvikine 
bağhdır. 

Prof.Dr. llber Ortaylı 



Kültürünüzü tanıyın, 
ona sahip çıkın. 
Kültürünü tanımak, 
herkesin hakkıdır. 

2345678 

Kendi kültürünün ansiklopedisine sahip olmayan 
toplumlar, kültür ve medeniyetlerini başka toplumların 
ansiklopedilerini tercüme ederek öğrenmeye çalışırlar. 

Bu da, tercüme ansiklopedilerin ticarı savaş ortamını 
hazırlar. Bu gerçekten hareketle, ticarı amaçlı ansiklopedi 
savaşının dışında kalan Türkiye Diyanet Vakfı, kendi kültür 
ve medeniyetimizin ansiklopedisini hazırladı. .. 

Artık kendi kültürümüzü tanımamız için, bize yol 
gösterecek tercüme değil, te'lif bir ansiklopedi var: TDV 
i slam Ansiklopedisi. 

1 000'i aşkın yerli ve yabancı yazarın hazırladığı Türkiye 
Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, tüm yönleri ile İslam 
Türk kültür ve medeniyetlerini anlatan, tek te'lif 
ansiklopedidir. Her yaştan , her uğraştan insanımızın temel 
ansiklopedisi Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 
Pırıl pırıl baskı, mükemmel cilt ve geniş muhteva, Türkiye 
Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'ne siz de sahip olun. 

bize 

İs~Mı lliMIER VE koNulARIA ilqili A'dAN Z'yE 
ÖGRENMEk iSTEdiqiNİZ TÜM TERİMIER ..• 

İs~M~ TüRk MEdENiyETİNİN yuişıiRdiqi ÖNEMii 
ŞAhsiyET(ER ... 

İs~M düNyASıNdA VE külıüR MYATIMızdA dEqEn 
kAzANM IŞ ESERIER ... 

TuNus'TAN ENdONEZYA'YA kAdAR TÜM isİAM 
ülkEIERi ... 

AMERikA'dAN RusyA'YA, Avus1RAlyA'dAN 
BElçikA'yA düNyAdAki İs~Mı fAAliyETIER ... 

MAddE MAddE bu ANSiklopEdidE işlENMEkTEdiR. 
TDV is~M ANsiklopEdisi, 7"i GR- 1. HAMUR 

k.aqıdA 4 RENkli olARAk bAsılMAkTA, koNUIAR 
fomqRAf, hARİTA VE çiziMlERIE ZENGiNlEşrinilEREk, 
GÜNÜMÜZ TüRkÇESİ ilE yıldA 2 cih olAnAk 
suNulMAkrAdm. 

~\~~ :\~iilNJ z, 
, . ,1 '' . . 
• ~------------ J I ster peşin, 

7 / , ister taksitle; 
'·" '\ uygun fiat, 
:.! cazip ödeme şartları ile 
'-1, bu kıymetli esere 
· ı. sahip olabilirsiniz. 

1DIVANTAŞ 7 
DİYANET VAKFI NEŞRİYAT PAZARLAMA ve TİCARET A . Ş. 

Ayrıntılı bilgi için, 
yurt sathındaki 

il ve ilçe 
müftülüklerimize ve 

Bölge 
müdürlüklerimize, 

müracaat 
edebilirsiniz. 

Genel Müdürlük : (212) 653 92 45 • İstanbul Avrupa Yakası : (212) 518 46 04 • İstanbul Anadolu 
Yakası: (216) 349 96 97 ·Ankara : (312) 433 52 42 • Adana : (322) 351 61 25 ·Antalya: (242) 247 73 50 • 
Bursa : (224) 223 22 76 ·Elazığ: (424) 233 47 72 · Erzurum : (442) 212 15 83 ·İzmir: (232) 48218 36 • Kayseri 

ı_!352) 232 85 33 • Konya : (332) 350 97 66 • Samsun : (362) 435 77 35 • Trabzon : (462) 326 43 2~ 



• meteAblan 
• 

Devlmza 
Yayın Matbaacılık ve Ticaret işletmesi; Türkiye ve 
Azerbaycan' do Modern Matbaa Tesisleriyle ve ülke genelindeki 14 
Yoyınevi ile dev bir kuruluştur. 
Diyanet Vakfı Yayınlarının Basım, Dağıtım ve Pazarlama işlemleri 
tamamen bu kuruluşta gerçekleştirilmekte, Sesli ve Görüntülü 
Yayınların ise Projeleri hazırlanmaktadır. 
Ayrıca düzenlediği Fuarcılık Hizmetleri ile Dinı 
Yayıncılığın öncüsü ve Organizatörü durumundadır. 

Sevginin Büyüttüğü Hizmet l(ervanı ... 

"9 
T ÜRKiYE DİYANE T VA K FI 
YAY I N MA T BAAC ILI K VE Tİ CARE T i Ş L ETMESi 
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