
GÜRCiSTAN 

jimden kurtulduysa da bunların % 1 O 
civarında bir kısmı topraksız bırakıldı. 

Geri kalanlar ise servaj rejimi devrinden 
farklı olarak daha az toprak almış oldu
lar. Servaj rejiminin kaldırılması ile Gür
cistan'da birçok fabrika açıldığı gibi sa
nayide gelişmeler başladı. Fakat içtimaT 
ve milli meselelerin çözülmemesi, özel
likle Gürcü dilinin gelişmesini engelle
meye yönelik siyasetin devam ettirilme
si, yeni açılan lise ve kolejlerde eğitimin 
Rusça yapılması, hatta "Gürcistan" (Gru

ziya) kelimesinin kullanılmasının yasak
lanması Gürcü aydınlarını hürriyet mü
cadelesine yöneltti. XIX. yüzyılın ikinci 
yarısında Gürcü aydınları halkı çar reji
mine karşı mücadeleye çağırdılar. Bu 
amaçla Gürcü dilinde yayımlanan Dro
eba ve İveria gazetelerinde milliyetçi fi
kirleri yaymaya _çalıştılar. 

Rusya 'daki Şubat 1917 devriminden 
sonra Gürcistan'ın siyasi hayatında sos

.yal demokratların menşevikler kolu Mart 
1917'de Tiflis'te geçici hükümet kurdu 
ve Azerbaycan, Ermenistan ile beraber 
Seym adı verilen Transkafkasya Parla
mentosu'na üye oldu. Fakat 3 Mart 1918 
tarihli Brest- Litovsk Antiaşması' na gö
re Sovyet Rusyası'nın Batum, Ardahan, 
Artvin ve Kars sancaklarının Osmanlı Dev
leti'ne iade edilmesine katılmayan ve 
Transkafkasya Seymi'nden de destek 
görmeyen Gürcistan, Seym'in üyeliğin

den çıkarak 26 Mayıs 1918 tarihinde 
bağımsızlığını ilan etti. Gürcistan Devle
ti'nin bağımsızlığı Azerbaycan, Erme
nistan, Rusya, Osmanlı Devleti ve birçok 
Avrupa devleti tarafından tanındı. An
cak Azerbaycan ve Ermenistan ' ı istila 
eden Sovyet Rusyası. Şubat 1921'de Gür
cistan'ı da işgal ederek burada Sovyet 
rejimi kurup hakimiyeti Bolşevikler'e ver
di. 1921-1922 yıllarında Bolşevikler ay
dınlara ve öğrencilere karşı baskı uygu
ladılar. Gürcü menşeviki eri 1922-1924 
yılları arasında Bolşevikler'e karşı mü
cadelede başarılı olamadılar. 1922-1936 
yıllarında Gürcistan Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği'nin üyesi olarak 
Transkafkasya Federal Devleti'nin olu
şumunda yer aldı. Aralık 1991 'de Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin 

dağılması üzerine diğer Sovyet cumhu
riyetleriyle beraber Gürcistan da tekrar 
bağımsızlığına kavuştu. 
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GÜRER, Selahattin 
(1896-1978) 

Son dönem zakirbaşılarından. 
_j 

İstanbul Şehremini'de doğdu. MOsiki 
çevrelerinde daha çok Albay Selahattin 
Bey adıyla tanınır. Babası Hasan Efendi, 
annesi Şahende Hanım'dır. Küçük yaşta 
babasının vefatı üzerine dayılan Şehre
mini'deki Remli Tekkesi şeyhi, bestekar 
ve zakirbaşı Hatız Hüseyin Halis Efendi 
ile devrinin önde gelen zakirbaşısı Şeyh 
Raşid Efendi'nin himayelerinde tekke or
tamında büyüdü ve tasawuf terbiyesi 
aldı. 

Mekteb-i Harbiyye'nin son sınıfında 

iken (1915) 1. Ordu muhabere makinisti 
olarak mülazim-i sani rütbesiyle Çanak
kale muharebelerine katıldı. 1918'de mü
lazim-i ewel rütbesiyle İstanbul Mastak 
muhabere deposunda görev aldı. 

1921 'de Şehremini ·deki Kılıççı Baba 
Rifai Tekkesi şeyhi Arif Hu!Osi Efendi'
nin kızı Ruhsar Hanım'la evlendi. Fiilen 
katıldığ ı istiklal Savaşı'ndan sonra yüz
başı rütbesiyle İstanbul 8. Muhabere Ta
buru'nda telgraf makinisti olarak göre
ve başladı. 1928 ·de, istiklal Savaşı'nda 
gösterdiği başarılı hizmetlerinden do
layı kırmızı şeritli istiklal madalyası ile 
ödüllendirildi. 

Binbaşı rütbesiyle Erzurum ( 1935-1938). 
Tokat (1939), Kırıkkale (1940-1946). An
kara ( 1946-1953) ve Mudanya'da ( 1953-

1957) telgraf makinisti olarak görev yap
tı. 19S7'de albaylığa terfi ederek tekrar 
İstanbul Maslak muhabere deposuna ta
yin edildi. Aynı yıl emekliye ayrıldıktan 
sonra hayatını Türk dini mOsikisine ada
dı. 2 Ocak 1978'de İstanbul'da vefat et
ti ve Mevlanakapı'da Çürüklük Mezarlı
ğı'na defnedildi. 

Bacanağı Ali Rıza Şengel ve Hüseyin 
Sadeddin Are! gibi ünlü mOsikişinasların 

Selahattin 
Gürer 
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Selahattin Gürer' in oğlu Erdoğan Gürer tarafından muha
faza edilen istiklal mada lyas ı vesikası 

devam ettiği Remli Dergahı ' ndaki mQ
siki muhitinde yetişen Selahattin Bey 
ilahi, durak. şuğul gibi formlarda bin
lerce eseri hafızasına alarak tekke mQ
sikisinin öğretilmesi, icrası ve neşri yo
luyla canlı kalması ve sonraki nesillere 
intikali hususunda önemli hizmetlerde 
bulunmuştur. Şeyh Hüseyin Halis Efen
di ve özellikle Zakirbaşı Raşid Efendi' 
den birçok ilahi ve şuğul meşkettiği gi
bi kıyam. devran ve kuQd zikirlerinin usul 
ve adabını bütün incelikleriyle öğrendi. 
Çocuk denecek yaşlarda zakirliğe başla
dı; bir müddet sonra da zakirbaşılığa 

yükselerek devrin önde gelen zakirbaşı
larından oldu. Rifai ve Kadiri tarikatla
rından hilafet alan Selahattin Gürer mü
tevazi ve ihlaslı şahsiyeti. zikrin adabına 
uygun bir şekilde seyrinde ve evradın 

hatasız okunmasında gösterdiği titizlik 
ve başarısıyla tanınmıştır. Özellikle kı
yam zikrinden önceki hüzzam. segah. 

.. rast veya nihavend münacatın ve dua
ların okunmasında, zikre ağır ve ahenkli 
geçişte. kademeli bir şekilde hızlanan zi
kir esnasında büyük bir ustalık ve mQ
siki bilgisi isteyen. birbirine uygun ma
kam ve ritimde ilahiterin seçilmesinde, 
arada kaside ve durakların okunmasın
da. perde kaldırma ve indirmede büyük 

bir dirayeti vardı. İstanbul'un hemen bü
tün kıyami ve devrani tekkelerinde za
kirbaşılık yapan Selahattin Gürer ayrıca 
çok sayıda dini eser bestelemiştir. Güf
teleri Yunus Emre'ye ait olan. "Dolap ni
çin inilersin" mısraı ile başlayan segah 
ve neva ilahileri. "Şehidlerin serçeşmesi 
enbiyanın bağrı başı " mısraı ile başla

yan ve, "Aiemler nQra garkoldu Muham
med doğduğu gece" mısraı ile başlayan 
segah ilahileriyle güftesi NQreddin Cer
rahi'ye ait, "Dil beytini pak eden" mısraı 
ile başlayan hüzzam ilahisi. "Kane fi fev
ki ' l-ukül isna aşer" mısraıyla başlayan 
sQzinak şuğulü tekketerde çok okunan 
eserler arasında yer almaktadır. 

Dini masiki sahasında pek çok talebe 
yeti~tiren Selahattin Bey hafızasındaki 
binlerce dini eseri banda kaydetmiş ve 
bunların notaya alınarak neşrini düşün
müşse de ancak çeşitli makamlarda dok
san iki tanesini Mütefekkir, Mutasav
vıf, Halk Şdiri Aşık Yunus Emre'nin 
Bestelenmiş Şiirleri adlıyla yayımlayabii

miştir ( İ stanbul 1961). Ali Rıza Şengel'in 
1906'da tesbit ettiği 600 eserden olu
şan iki ciltlik ilatıl · defterini kaybolmak
tan kurtarmış, bu defterin I. cildi tale
besi Yusuf Ömürlü tarafından Türk Mıl
sıkisi Kidsikieri İlahiler adıyla dört cilt 
halinde yayımlanmıştır (İstanbul 1979-
1982). Defterin henüz yayımianmayan ll. 
cildi Hüseyin Tolon'un varislerindedir. 

Selahattin Bey. Türk dini masikisinin 
önemli eserlerinden Nayi Osman Dede'
nin mi'raciyyesini. mi'raciyehan Hopçu
zade Şakir Efendi ile beraber vakfiyele
ri gereği İstanbul'da Nasühi Efendi, Aziz 
Mahmud Hüdayi, Sünbül Efendi, Top
hane Kadiri Asitanesi camileriyle Bursa'
da Mahkeme ve Nümaniye camilerinde 
her yıl okuyarak bu geleneğin günümü
ze intikalini sağlayanlar arasında yerini 
almıştır. 
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Türkçe'nin çeşitli lehçelerinde küreş 
ve göreş şekillerinde de bulunan keli
menin etimolojisi kesin olarak bilinme
mektedir (Ciauson. s. 747-748). Hem be
den gücüne hem zekaya dayanan güreş 
sporunun geçmişi insanlık tarihi kadar 
eskidir. Milattan önce ll. binyıla ait Mı
sır duvar resimlerinde görülen güreş fi
gürleri, bu sporun en az o dönemden iti
baren sistemli bir hale getirilmiş oldu
ğunu göstermektedir. Grekler ve Roma
lılar tarafından da yapıldığı bilinen gü
reş eski Türkler arasında çok yaygındı. 
Çin yıllıklarında . bazı seyahatnamelerde, 
destanlarda ve saray tarihler inde Türk
ler'in bu sporu savaş temrinlerinin yanı 
sıra bayram ve düğün şenlikleri gibi çe
şitli vesilelerle de yaptıkları ve bir yiğit
lik ölçüsü olarak kabul ettikleri belirtil
mektedir. Özellikle hükümdarlar, şeh
zadeler, vezirler tarafından ilgi ve hima
ye görmesi. güreşi binicilik ve atıcılık gi
bi saray sporlarından biri haline getir
miştir. Tarihte Türk kızları nın_ oahi gü
reştiği bilinmekte, hatta bazısının tali
bine, ona varabitmesi için at yarışında, 
ok atmada ve güreşte kendisini yenme
si şartını koştuğu görülmektedir (Dede 

Korkut Kitabt, s. 61 ). 

Cahiliye döneminde bilhassa panayır

tarda yaygın bir şekilde güreş müsaba
kaları yapılırdı. Ukaz panayırındaki gü
reşleriyle tanınan Hz. Ömer. şanssız bir 
gününde Halid b. Velid ile karşılaşmış 
ve güreş sırasında bacağı kınldığı için 
yenik sayıım ı ştı (Fayda, s. 91 ı İslam kül
türünde güreşin ayrı bir yeri ve önemi 
vardır. Hz. Peygamber'in birer savaş spo
ru olarak atıcılık, binicilik, koşuculuk ve 
yüzmeyi teşvik ettiği gibi (Abdülhay ei
KettanT, ll. 92-96, 316-318, 363-364) biz
zat kendisinin de güreştiği bilinmektedir. 
Dönemin ünlü pehlivanlarından Rükane 
b. Abdüyezid, İslam dinini kabul etmek 
için Resul-i Ekrem'in kendisini güreşte 
yenmesini şart koşmuş (a.g.e., ll , 364, 365) 
ve yapılan karşılaşmada Hz. Peygamber 
onu yenmiştir (Ebu Davüd. "Lib&s", 21 ; 
Tirmizi, "Libil.s", 42) . Rükane de bunun 
üzerine veya başka bir rivayete göre da
ha sonra Mekke'nin fethi sırasında müs
lüman olmuştur. 

Kaynaklarda Resül-i Ekrem'in Rüka
ne'den başka bazı kimselerle de güreş
tiği , ergenlik çağına gelen ashap çocuk
larının askere alınmaları için her yıl dü
zenlenen merasim sırasında birbirleriy-
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