
mi ve ders programını tenkit ederek ye
ni bir müfredat geliştiritmesini hedefle
miştir. 

XIX. yüzyılın ikinci yarısında görülen bu 
farklı anlayışlar. kendi etki alanlarında 
özellikle XX. yüzyılın başlarında Hindis
tan'da ortaya çıkmış Muhammed İkbal, 
Ebü'I-Kelam Azad ve Mevdudi gibi fikir 
adamı ve düşünürlerin yetişmesine ze
min hazırlam ı ştır. Muhammed İkbal, eği
tim için gittiği Avrupa'da Batı'nın ilim ve 
teknolojideki üstünlüğü ile karşılaştıktan 
sonra Cemaleddln-i Efganl ve Muham
med Abd u h gibi sirnaların düşüncelerin
den etkilenerek İslam toplumlarının için
de bulunduğu durum hakkında fikir üret
meye başlamıştır. Önceleri mevcut duru
mu daha da kötüleştiren faktörler arası
na ahirete çok fazla vurgu yapan tasav
vuf anlayışını da dahil ederken daha son
ra bu kanaati değişmiş ve İbnü'I-Arabl ile 
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin felsefesi
ni benimsemiştir. Yazı ve şiirleriyle daima 
toplumu dinamik olmaya çağırmış ve in
sanın Allah'ın yarattığı en üstün varlık 
olarak sınırsız kapasite ve kabiliyeti bu
lunduğunu vurgulamıştır. Bu anlayışın 
tabii bir sonucu olarak İkbal de ictihad 
üzerinde duruyor ve İslam hukukunda 
yeniden ictihad geleneğinin başiatılma
sını istiyordu. 

Ebü'I-KelamA.zad ise gazetecilik, ilim 
ve siyaset arasında geçen çok hareket
li bir hayat içerisinde nevi şahsına mün
hasır bir mücadele insanı olarak dikkat 
çekmektedir. Geleneksel medrese usu
lünden yetişmiş olmasına rağmen za
manın şartlarını çabuk kavrayabilen bir 
anlayışa sahipti. Şi bil Nu'manl'nin etkisiy
le bir Kur'an tefsirine başlamış ve bunda 
özellikle milli duyguların meşruiyeti üze
rinde durmuştur. Yüzyılın başlarında çı
kardığı el-Hilô.l adlı dergiyle bilhassa Os
manlı hilafeti taraftarı ve bağımsızlıkyan
Iısı yayınlarıyla zaman zaman İngilizler ta
rafından tutuklanan Azad 1920'1erden 
sonra bütün mesaisini siyasi mücadeleye 
vermiş ve Hindistan Kongre Partisi (Ind ian 
National Congress) içerisinde en etkili isim
Ierden biri olmuştur. 

Sonuç olarak Hindistan İslam kültürün
de ıslah kavramı içerisinde değerlendirile
bilecek eğilimler genel olarak eğitim üze
rinde yoğunlaşmış ve XX. yüzyıla gelindi
ğinde aydınların büyük bir kısmı müslü
manların kültürel gelişmesinin modern 
eğitim metotlarına öncelik verilmesiy
le mümkün olabileceğinde fikir birliğine 
varmıştı. Buna bağlı olarak başta Aligarh 
ve Del hi olmak üzere birçok şehirde kız 

ve erkeklerin eğitimi için yeni kolejler açıl
mış ve büyük mesafeler katedilmiştir. An
cak bunun yanı sıra geleneksel eğitim 
müesseseleri de varlıklarını korumuş ve 
yeni şartlara kendilerini adapte ederek 
t oplumun eğitim ve kültür seviyesinin 
yükselmesine katkıda bulunmuştur. 
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li] I. H . SIDDIQUI 

D) Tataristan, Azerbaycan ve Orta 
Asya. Tataristan. XIX. yüzyıldaki ıslah ha
reketlerinden biri. Kazan Tatarları arasın
da ortaya çıkan ve gelenekle modernizmi 
uzlaştırmaya çalışan Cedldcilik akımıdır. 
1800'Ierin başlarında küçük bir ulema 
grubunun İslam dinini yeniden yorumla
ması şeklinde başlayan Tatar ıslah hare
keti 1880-1890'1arda yoğun bir eğitim 
ve kültür faaliyeti şeklinde devam etmiş, 
190S'ten itibaren daha da genişleyerek 
siyasi alana yayılmıştır. Bütün Rusya 
müslümaniarına önderlik eden Tatar re
formcu ları. 1908-1917 yılları arasında 
mutedil olarak tanımlanabilecek siyasi gi
rişimleriyle müslümanların Rusya siya
setine katılmalarını ve bu yolda gelişme 
kaydetmelerini sağlamışlardır. 

Rusya müslümanları arasında ıslah ha
reketinin Kazan Tatarları tarafından baş
latılmış olmasının özel sebepleri vardır. 

ISLAH 

Volga Tatarları veya eski isimleriyle İdil 
Bulgarları Türk kavimleri arasında yerle
şik hayata ilk geçenlerdendi. Ayrıca kök
lü bir ticaret geleneğine sahip oldukların
dan Rus İmparatorluğu'nda ve Orta As
ya'da yaşayan müslümanlara göre daha 
yüksek bir hayat standardına ulaşmışlar

dı. Özellikle XVIII. yüzyıl sonundan itiba
ren Rusya ile Orta Asya arasındaki tica
retle aracılık rolünü üstlenmiş, Volga bo
yunca ticaret yaparak zenginleşmiş Ta
tarlar vardı. Bunlar, yine ticari amaçlarla 
İslam dünyasının birçokyerine (bu arada 
istanbul ve Mekke'ye) seyahat imkanı bu
luyor. bu sayede pek çok Tatar İslam dün
yasındaki gelişmelerden haberdar oluyor
du. 

Tatarlar'ın müslüman bir topluluk ola
rak Ortodoks Ruslar'la yan yana yaşamak 
zorunda olmaları, onların kimlik bilinci ka
zan malarına ve İslamiyet'e daha sıkı sa
rılmalarına yol açarken Batı kültürüyle de 
erkenden tanışmalarını ve bu kültürden 
daha fazla yararlanmalarını sağlamıştır. 
Tatar hayatındaki bu zenginlik, onların 
müslüman ve hıristiyan dünyaları arasın
daki gelişmişlik farkını anlamalarını ko
laylaştırmış. bu da onlarda farkı kapatma 
arzusunu uyandırmış olmalıdır. Sonuçta 
en güçlü ıslahçılar. XIX. yüzyılda son de
rece muhafazakar müslüman bir toplu
luk olan Tatarlar arasından çıkmıştır. 

Tatar ıslah hareketini "tecdld" ve "ce
dld" şeklinde iki değişik safhada ele al
mak daha doğrudur. Abdünnasır Kursavi 
( ö. 1812). Şehabeddin Mercanl. Rızaed
din Fahreddin ve Musa Carullah Bigi gibi 
aydınlar. hem müslüman kalmayı hem 
de Batı fikirlerini benimserneyi mümkün 
kılacak bir ideoloji oluşturmak çabasın
daydılar. Tatar reformunun babası olarak 
kabul edilen Kursavl, aslında klasik İslam 
alimlerinin bazı düşüncelerini yeniden or
taya koyuyordu. Bu düşünceler arasında 
en çok tartışılanı kelam karşıtı olanıydı. 
Kursavi kelam ilminin müslümanların ka
falarını karıştırdığına, akldelerini bozdu
ğuna ve dolayısıyla faydadan çok zarar 
getirdiğine inanıyordu. Daha sonraki Ta
tar reformcularının hemen hepsi (Alim
can Barudl hariç) kelam konusunda aynı 
düşünceyi paylaştılar. Onlar ayrıca kelamı 
çağın ihtiyaçlarına hitap etmeyen. zama
nı geçmiş bir ilim olarak görüyorlardı. 
Halbuki medrese müfredatında kelam 
ilmi öylesine geniş bir yer kaplıyordu ki bu 
yüzden sadece fen bilimleri değil diğer 
İslami ilimierin öğretimi bile neredeyse 
ortadan kalkmıştı. Buhara'daki medrese 
müfredatı ile tatmin olmayarak kütüp-
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ISlAH 

hanelerdeki eski kitaplara yönelmesi ve 
muhtemelen Türkistan'a Hindistan'dan 
gelen reform fikirlerinden etkilenmiş ol
ması Kursavi'yi farklı kılmış. özellikle İs
lam düşünce tarihinde eskiden beri var 
olan bazı konuları yeniden gündeme taşı
ması onu ister istemez diğer ulema ile 
karşı karşıya getirmişti. O dönemde Bu
hara uleması çok güçlü bir konuma sahip 
olduğu için Kursavi burada tutunamaya
rak kendi memleketine dönmek zorun
da kaldı. 

Kursavi'den sonra ıslah hareketinin en 
tanınmış şahsiyeti yine Kazanlı bir molla 
ailesinden gelen Şehabeddin Mercanl'
dir. Mercan! de Kursavi gibi Buhara'da 
tahsil gördü, fakat ondan farklı olarak Bu
hara uleması ile iyi geçin di. Ancak mem
leketi olan Kazan'a döndüğünde o da ke
lam ilmini ve medreselerdeki eğitim sis
temini eleştirdi. Bu eleştiriler gelenekçi 
ulemanın tepkisine yol açtıysa da Kazan'
daki durum Buhara'ya göre daha serbest 
olduğundan Mercan! bu tepkilerden faz
la etkilenmedi. Mercan!' nin ve daha son
raki dini reformcuların ortak vasfı. İs
lam'ın orüinal kaynaklarına dönülmesinin 
gerekliliğini savunmalarıdır. Tatar ıslah
çıları. bu kaynakların ilk asırlardaki aklde
vi berraklığının sonradan karışan yabancı 
düşüncelerle bulandırıldığını. İslam dün
yasındaki mevcut çöküntü halinin de bu 
bozulmanın sonucu olduğunu , dolayısıy

la kurtuluş için öze dönülmesi gerektiği
ni savunuyorlardı. 

Tataristan'da kuvvetli bir sufi gelene
ğinin bulunması da Tatar ıslah hareketi
ni özgün bir hale getirmiştir. lslahçıların 
hemen hepsinde sufi muhabbeti görül
mektedir. Kazan Tatarları'ndan Musa Ca
rullah Bigi hem İbn Teymiyye'ye hem de 
İbnü'I-Arabl'ye hayranlık d uyuyordu. Ta
tarlar arasında ve Orta Asya'da kökleri 
çok eskilere dayanan bu sufi geleneği için
de Nakşibendllik önemli bir yer tutuyor
du. Nakşibendlliğin ıslahçı kolu olan Mü
ceddidiyye hem Orta Asya'da hem de Hin
distan'da yaygındı. Kursavi'nin şeyhi İşan 
Niyaz Kulı et-Türkmanl bir Müceddidi
Nakşibendl şeyhiydi. Mercan!' nin de şeyh
Iere muhabbeti ve hatta bağlılığı vardı. 
Başkırtlar'ın meşhur Nakşibendl şeyhi 

Zeynullah ResQII, bizzat ıslah çı sayı! masa 
bile ıslahçtiara yakınlık duyduğu gibi ken
di medresesini de usul-i cedld üzere ter
tip etmişti. Yine meşhur cedldci Alimcan 
Barudl aynı zamanda bir şeyh idi. 

Tatar ıslahçtiarın ın bir diğer özelliği ye
niliğe açık olmalarıdır. Onlar Vehhabller 
gibi her yeniliği bid'at saymıyor. Batı'dan 
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gelen her şeye de karşı çıkmıyorlardı. Ta
tar ıslahçıları çok evlilik, erkeklerin kadın
ları kolayca boşayabilmesi ve kadınların 
geri planda bırakılması noktalarında Or
todoks misyonerierinin İslamiyet' e yönelt
tikleri eleştiriler karşısında İslamiyet'i sa
vunmak için basın da dahil olmak üzere 
her vasıtaya başvuruyorlar, Tatar zengin
leri de din gayretiyle ulemaya, refomcu
lara maddi destek sağlıyor, matbaa ve 
okul açınalarına yardımcı oluyorlardı. 

1804'te Kazan Üniversitesi'nin açılma
sı. buradaki matbaada Arapça ve Tatar
ca eserlerin basılması zaman içinde etki
sini gösterdi. Medrese talebeleri, yirmi yıl 
kadar Arap diliyle uğraştıktan sonra bile 
doğru dürüst Arapça öğrenemezken şar
kiyatçıların kurduğu okullarda bu dil iki 
yıl gibi kısa bir sürede öğretiliyor, ıslahçı 
ulema buradaki etkili eğitimi takdirle 
karşılıyordu. Mercanl, Rus şarkiyatçıları 
ile dostça ilişkiye giren ilk müslüman mol
lalardandır. Böylece başlangıçta daha çok 
dini konularda yoğunlaşan ıslah hareketi, 
zamanla müslümanların Rusya'daki mo
dern gelişmelerden etkilenmeleri sonu
cunda yeni bir aşamaya girdi. 1880'lerde 
başlayan bu yeni dönemdeki aydınların 
modernist bir yöne sahip oldukları görül
mektedir. 

Kırım Tatarı İsmail Gaspıralı'nın Cedld
cilik çerçevesinde 1880'lerde başlattığı 
eğitim faaliyetleri Rusya Türkleri'nin ta
rihinde yeni bir sayfa açtı. Gaspıralı'nın 
bir eğitim reformu anlayışı içinde kurduğu 
yeni mektepler eğitim alanında önemli bir 
çığır açtı. Ayrıca yine onun kurduğu Ter
cüman gazetesi ( 1883-1 918). Rusya müs
lümanlarının en uzun süren ve çok geniş 
bir coğrafyada okuyucu bulan bir iletişim 
aracı olma özelliği taşıyordu. 

Azerbaycan. Tataristan, Başkırdistan 
ve Kırım'da önceleri dini mahiyette baş
layıp zamanla modernist eğilimlerin de 
katıldığı türden bir yenileşme olurken . 
Kafkaslar'da modernist yönü ağır basan 
bir yenileşme tecrübesi yaşanmaktaydı. 
Azerbaycan'daki hızlı dönüşüm. XIX. yüz
yılın başında Ruslar'ın Kuzey Azerbaycan'a 
nüfuz etmesiyle yakından ilgilidir. Yeni 
oluşan tüccar sınıfının ve Rusya'nın birta
kım imtiyazlar vermek suretiyle kendisi
ne bağladığı aristokrat kesimin çocukları 
Kafkasya'da yeni açılan Rus okullarında 
okuyarak Avrupa fikirlerinden haberdar 
oldular. Böylece XIX. yüzyılın ikinci yarısın
da Batı kültür geleneğinde yetişen bir 
aydın sınıfı ortaya çıktı. Ancak geniş halk 
kitlesi hala geleneksel aydın tipinin tem
silcileri olan Şii ulemanın tesiri altındaydı. 

U lema sınıfı geniş halk kitlesinden başka 
eski geleneğe sadık beyler ve hanların 
desteğine sahipti. Bundan sonra Azeri 
kültür hayatı, toplumu Batı'daki gelişme
ler doğrultusunda değiştirmeye çalışan 
az sayıdaki yenilikçi aydın sınıfı ile gele
nekçi ulema arasındaki mü cadeieiere sah
ne oldu. 

Yenilikçilerle gelenekçiler arasındaki 
tartışmaların en önemlisi müslüman okul
larının geleceği konusundaydı. Çarlık yö
netiminin eğitim sistemini ıslah etme ko
nusundaki girişimleri yenilikçileri n fikirle
riyle uyuşuyordu. Hükümet, böylece Rus
ça'yı yaygınlaştırmayı planlıyordu. Mirza 
Feth Ali Ah undzade (Ahundov) , Hasanbey 
M elikzade Zerdabl ve Hacı Seyyid Azi m 
Şirvanl gibi aydınlar Rusça öğrenmenin 
gerekliliğine inanıyordu. Rusça öğrenmek, 
müslümanların hem modern meslekler 
edinmelerini kolaylaştıracak hem de on
ların diş dünyadan haberdar olmalarını 
sağlayacaktı. Gelenekçi ulema ise Rusça 
konusundaki tavırları yüzünden yenilik ta
raftarlarını Ruslaşmaya alet olmakla suç
luyordu. Ayrıca yenilik taraftarlarının kla
sik İran edebiyatı yerine Türkçe'ye ağırlık 
vermeleri de İran kökenli Azerbaycanlı 
Şiiler'in tepkisine yol açıyordu. 

Yenilik taraftarlarının en önemli isim
leri arasında Mirza Kazım Bey, Abbas Kulı 
Ağa Bakihan lı, Mirza Şefi Vazıh ve İsmail 
Bey Gutgaşınlı gibi şahsiyetler bulunmak
taydı. XIX. yüzyılın başlarında etkili olan 
bu kişiler Azeri uyanışının öncüleri sayılır. 
AncakAzerbaycan'daki asıl aydınlanma 
hareketi genellikle Mirza Feth Ali Ah und
zade ile başlatılır. Bundan sonraki önemli 
şahsiyetler Hasanbey Zerdabl, Ali Bey Hü
seyinzade ve Ahmet Ağaoğlu'dur. Ah und
zade 1850-1855 yılları arasında Azeritop
lumunun kusurlu yönlerini, cahil molla
ları, çok evliliğin zararlarını, İranit devlet 
adamlarının acizliklerini, cimri tüccar tip
lerini mizahi bir dille eleştiren komediler 
yazdı. O gün anlaşılan ve uygulanan biçi
miyle dini. toplumun ilerlemesi yolu üze
rinde en büyük engel olarak gören Ah und
zade, İslam dininin çağın ihtiyaçlarına uy
gun bir reforma ihtiyacı olduğu kanaa
tindeydi. Ancak ona göre bu reform din 
adamları tarafından değil filozoflar ve 
ilim adamları tarafından yapılmalıydı. Çe
lişkili bir kimliğe sahip olan Ahundzade, 
çarın sadık bir memuru olmakla birlikte 
kendisini İranit hissediyordu. İslam önce
si İran kültürünü övmesine ve İranit kim
liğine rağmen ana dili olan Azeri Türkçe
si'ni canlandırmaya çalışmış, böylece Aze
ri kimliğinin oluşmasında önemli katkı-



larda bulunmuştur. Ayrıca eserleriyle mo
dern Azeri edebiyatının temellerini at
mıştır. 

Azerbaycan'ı Rusya içlerine bağlayan 
demiryolunun yapılması, bu sayede tica
ri ilişkilerin artması ve petrol sanayiinde
ki ilerlemeler Azerbaycan'ı Batı kültürü
ne yaklaştırmıştı. Eğitim. basın ve tiyat
ro konusunda yerli petrol zenginlerinin 
yaptıkları hayır faaliyetleri de bu geliş
melere önemli katkılarda bulunmuştur. 
Bunlardan özellikle gazetecilik ve tiyatro 
Azerbaycan'daki edebi canlanışa vesile 
olmuştur. Gazete ve dergiler. milli dilin 
gelişmesi için önemli vasıta olmalarının 
yanı sıra siyasi ve sosyal reformlar için 
de bir ekol vazifesi görmekteydi. 

Azerbaycan'ın fikir hayatı XIX. yüzyılın 
sonunda diğer Rusya müslümanlarından 
da etkilenmekteydi. Özellikle Kırımlı is
mail Gaspıralı'nın açtığı usUl-i cedld okul
ları ve yine onun çıkardığı Tercüman ga
zetesi Rusya Türkleri'nin modernleşme
si yolunda önemli katkılarda bulunuyor, 
Türkler arasında birlik ve dayanışmanın 
sağlanmasında hayli etkili oluyordu. Mil
liyetçi aydın sınıfının yoğun kültür faali
yetleri XX. yüzyılın başında Azeriler ara
sında siyasi bilincin gelişmesini hazırladı. 

Orta Asya. Bazı yönlerden Azerbaycan'
dakine benzeyen bir modernleşme tecrü
besi XIX. yüzyılın ikinci yarısında Kazak
lar arasında da başladı . Kazaklar'ın Batı 

kültürüne açılması. diğer bölgelere göre 
daha belirgin bir şekilde Rus tesiri altın
da olmuştur. Kazakistan'a sürülen önemli 
sayıdaki Rus entelektüelinin bu yeni olu
şumda büyük katkıları vardır. Rus sür
günlerinden birçoğu Kazak halkına sem
pati beslemiş. onların kültürüne ilgi duy
muş ve Kazak düşüncesini derinden et
kilemiştir. 

Bu yeni gelişmelerden ilk etkilenenler. 
Rus desteğini sürdürmeyi çıkarları için 
uygun gören Kazak aristokratları oldu. 
Çarlık hükümeti yüksek askeri rütbeler 
ve maaş vermek suretiyle onları kendisi
ne bağlamıştı. Çar idaresi. aynı zamanda 
Kazak aristokrasisinin çocuklarını Rus 
okullarında okutmaları için teşvik ediyor
du. Çok geçmeden Rus eğitimi Kazak ha
yatında önemli değişikliklere sebep ola
cak sonuçları doğurdu. Soylu kişilikleri se
bebiyle esasen halk kitlesinden uzak olan 
aristokrat sınıfı aldıkları Rus eğitimiyle 
halktan iyice koptu. 

XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren Ka
zakistan'da açılan Rus okullarından yeti
şen Kazak aydın sınıfı kendi yerli kültü-

rünü , hatta birçoğu ana dilini bile iyi bil
miyordu. Batıcı eğilime sahip olan bu ilk 
aydınlar, geleneksel Kazak toplumunun 
değer ve alışkanlıklarını modern bir top
lum sürecine geçişte engel olarak görü
yorlardı. Bunların en tipik örneği Çokan 
Velihanov'dur. O aynı zamanda Batı dü
şüncesinin kapısını açan ilk Kazak'tır. Ve
lihanov'un fikri oluşumu. Rus liberalizmi 
ve Rus-Alman şarkiyatçıları muhitinde 
gelişti. Onun ilmi çalışmaları Kazak milli 
kültürünün gelişmesinde, Kazak yazılı 
edebiyatının oluşmasında önemli katkı
lar sağlamıştır. Velihanov ülkesindeki Rus 
işgalini sempatiyle karşılamış ve çok de
fa kendisini Kazak halkından ziyade Rus
lar'a yakın bulmuştu . Ancak sonunda Rus 
ordusuyla birlikte Evliyaata'ya girerken 
Ruslar'ın bir Kazak kadınını öldürmeleri
ne tahammül edemediği için asker üni
formasını çıkarıp çöle çekilmişti. 

Kazakistan'da XIX. yüzyılın ikinci yarı
sında bu yabancılaşmış aydın grubu ile 
geniş halk kitlesi arasındaki kopukluk da
ha ılımlı bir aydın grubu tarafından gide
rilmeye başlandı. Bu kişiler. Rus okulların
da eğitim gördükten sonra tercümanlık 
ve öğretmenlik gibi görevlerle hükümet 
hizmetine giriyorlardı. Batı ve Kazak kül
türlerini ilk defa birleştirmeye çalışan bu 
grubun en tipik örneği İbray Altınsarın'
dır. Rus- Kazak öğretmen okulunu bitiren 
Altınsarın iyi bir pedagogdu ve Kazak
lar'ı aydınlatmayı kendine görev bilmişti. 
1887'de kadınların eğitim görmesi için 
girişim yaptıysa da hükümetten destek 
görmedi. Ruslar'a yakın olmakla beraber 
İslamiyet'le bağını koparmamış. hatta 
1883'te Kazaklar için bir ilmihal kitabı 
yazmıştır. 

Kazak. islam ve Batı kültürlerinin sen
tezini yapmaya, Batı kültürünü takdim 
ederken Kazak kültürünü de korumaya 
çalışan diğer bir Kazak aydın ı Abay Ku
nanbay'dır. Aristokrat bir aileden gelen 
Kunanbay. Rus düşünürlerinden etkilen
mekle birlikte Semipalatinsk'te medrese 
tahsili gördüğü için islam kültürüne de 
aşina idi. Ruslar'ın baskıcı politikalarına 
karşı çıktı; fakat aydınlatmacı çabaları 
Ruslar'ın hoşuna gitmediği gibi kendi 
halkından da takdir görmedi. 

XIX. yüzyılın sonuna doğru Kazak aydın
ları arasında milliyetçilik eğilimi bir ekol 
olarak kendini göstermeye başladı. Tesli
miyetçi bir tavır sergileyen Satıcılar'dan 
farklı olarak Kazak milliyetçileri daha zi
yade Çağatay edebiyatma ve geleneksel 
Kazak falkloruna ilgi duyuyor. Rus kültü
rünü reddediyordu. Ayrıca milliyetçiler, 
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Batı düşüncesinin etkisini dengelemek 
için Doğu-müslüman edebiyatından ter
cümeler yapıyorlardı. Kazak milliyetçile
rinin önde gelenleri arasında Alihan Bu
keyhanulı. Ahmed Baytursunov. Mlr Ca
kıb Devletuli ve Magcan Cumabayuli (Cu
mabayev) gibi isimler vardır. 190S'te Rus 
olmayan milliyetler üzerindeki sınırlama
ların büyük oranda kaldırılmasıyla milli
yetçi eğilim daha belirgin bir şekilde ken
dini ifade etme imkanı buldu. Bu arada 
Satıcılar'la milliyetçiler arasındaki ayrılık 
da arttı. 1917 Ekim ihtilali olduğunda 
Batıcılar devrimin bazı kısımlarını kabul 
ederken milliyetçiler bunun Batı tarafın
dan bir dayatma olduğunu ve halkın milli 
geleneklerine ters düştüğünü söyleyerek 
yeni rejimi reddetmişlerdiL 

Türkistan'ın Buhara, Hive ve Hokand 
hanlıkları XIX. yüzyılın ikinci yarısına ka
dar Rus işgal i görmemişti. Bunlardan Bu
hara Hanlığı'nın kuzeybatısında yer alan 
Hive Hanlığı yenileşme yolunda Buhara'
ya göre farklılık gösterir. XIX. yüzyılda Hl
ve'de eski Harizm'in serbest düşünce ge
leneği devam ediyordu. Rus döneminde 
de Hive hanları Buhara'ya göre daha ge
lişmeci idiler. Hive Hanı Muhammed Ra
him Han zamanın ihtiyaçlarını anlamış bir 
kimseydi. Hive'de taşbaskı sistemi Rus 
işgalinden önce kurulmuştu. Hive Hanı is
fe ndiyar Han Rusça bilen. Rus yayınlarını 
takip eden. şarkiyatçılarla ilişkide olan 
bir kimseydi. Memleketin ilerlemesi için 
usul-i cedld mektepleri açtırdı ve bunlar . 
için Tatar muallimler getirtti. 

Türkistan hanlıkları içinde en önemlisi 
olan Buhara Hanlığı'nda ise reform daha 
geç başlamış (XIX. yüzyılın sonunda), kül
türel ve siyasi boyutlardaki gelişmesi Ta
taristan ve Azerbaycan'a kıyasla daha za
yıf olmuştur. Buradaki yenileşme fikrinin 
gelişmesinde Kırım, Kafkasya ve Kazan'
dan gelen tesirler etkili olmuştu r. Orta 
Asya'ya tesir eden diğer bir fikir kaynağı 

da Hindistan idi. Kültürel, tarihi ve coğ
rafi yakınlık sebebiyle Hindistan'daki ıs
lahçı akımlar Türkistan'ı da etkilemiştir. 

XIX. yüzyılda bu etki hala gelişme aşa
masındaydı. Hindistan'da Seyyid Ahmed 
Han'ın fikirleri islam'ın modern dünyaya 
uyarlanması konusunda önemli tesirler 
yapmıştı. Orta Asya'daki Hint tesirinin 
derecesi ve ağırlığı konusunda kesin bir 
hüküm vermek güç olmakla birlikte Hin
distan'da basılan kitapların Buhara ve 
Hokand pazarlarına oldukça önemli mik
tarda ulaştığı, Şah Veliyyullah'ın ve Ah
med-i Birilvi'nin fikirlerinin Buhara Han
lığı 'nda ilgiyle karşılandığı bilinmektedir. 
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Özellikle XIX. yüzyılın sonunda Hindistan'
daki düşünce hareketlerinin tesirleri Tür
kistan'ı etkiliyordu. Bu temaslar ve etki
leşim daha çok medrese talebeleri vası
tasıyla oluyordu. 

Ruslar'ın Türkistan'ı işgalinden sonra 
Orta Asya'da modernleşme büyük bir hız 
kazandı. İlk Batılılaşan Türkistanlılar ço
ğunlukla Ruslar'a yakınlaşan varlıklı aile
lerden gelenlerdi. Kazakistan dışındaki 
Türkistan'a Rus eğitimi daha geç gelmiş
tir. XIX. yüzyılın sonuna kadar Türkistan'
da eğitim tamamen dini mahiyetteydi. 
Buradaki okullar. islam dünyasının diğer 
yerlerinde olduğu gibi mektepler ve med
reselerden oluşuyordu. Mektepler genel
likle camilerde bulunurdu ve şahısların 
veya halkın maddi katkılarıyla yaşardı . 

EğitimeHer imam veya müezzindi. İki üç 
yıl süren bu eğitimden sonra buradan 
mezun olanların çok az bir kısmı medre
selere giderdi. Medreseler vakıflar veya 
zenginler tarafından desteklenir. bir mü
tevelli heyeti tarafından idare edilirdi. 
Medresede okutulan dersler daha çok 
Arapça ve dini bilgilerden ibaretti. Bura
dan mezun olanlar müderris olur veya di
ni bir görev üstlenirlerdi. 

Batı Türkistan'da ilk "Rus-yerli okulu" 
Sartlar için (bu tabir Türkistan'ın şehirli 
halkı için kullanılırdı) Çimkent şehrinde 
1874'te açılmıştı . Özbek zenginlerinden 
biri 1884'te Taşkent'te Özbekler için bir 
Rus ilkokulu açtı. 1885'te üç. 1886'da on 
dört okul daha faaliyete başladı. 1896'da 
Siriderya bölgesinde on dört okul vardı. 
Ancak çocuklarını Ruslar'a teslim etmek 
istemeyen müslüman halk bu okullara 
pek rağbet etmiyordu. Halkı ısındırmak 
için hükümet· öğretmeniere halkın inanç
larına saygılı davranmaları konusunda ta
limat verdi; ayrıca bazı mollalar işe alına
rak Arap harflerini ve İslam dinini öğre
ten dersler vermeleri sağlandı. Yine de 
yerli halktan çok az sayıda kişi bu okullar
da öğrenim görmüştür. 

XIX. yüzyılda Türkistan'da ortaya çıkan 
yeni gelişmeler çok geçmeden tesirlerini 
göstermeye başladı. Az sayıda da olsa Rus 
hayatı ve düşüncesiyle yüz yüze gelen bir 
aydın sınıfı doğdu. Bu aydınlar içinde en 
önemlisi, Türkistan'daki Cedldciler'in ön
cüsü olan Ahmed Mahdum Daniş'tir. Bu
hara'da bir imarnın oğlu olarak doğup 
mektep ve medrese tahsili gören Daniş. 
Emir Muzafferüddin'in müneccimliği ma
kamına kadar yükseldi. 1856, 1860, 1870 
yıllarında emlrin elçilik heyeti içinde Mos
kova ve Petersburg'a gitti. Bu geziler so-
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nucunda Rus sosyal hayatından etkilen
di. Rus liberal düşüncesinin temsilcilerin
den haberdar oldu. Böylece Buhara'daki 
geriliği farketti ve bunun sebepleri üze
rinde düşündü. Buhara Hanlığı 'ndaki sos
yal düzeni büyük bir cesaretle kıyasıyla 
sorguladı. Daniş ülkesinin yine eski bü
yüklüğüne erişmesini istiyordu. Ancak ül
kesini işgal eden Ruslar'ı reddetmek fik
rinde de değildi. Bundan dolayı özellikle 
kendilerini Rus etkisine kapayan soydaş
larım eleştiriyordu . Zira Avrupa'nın dina
mik kültürüne ve maddi başaniarına ulaş
manın yolunun Rusya hayatını öğrenmek
ten geçtiği kanaatindeydi. 

Rusya'ya seyahatleri sonunda Rus sem
patizam ve reform savunucusu olan Da
niş. Ortaçağ yapısındaki müslüman dev
letler çökerken Rusya'nın gelişmekte ol
duğunu gözlemledi. Nevadirü'l-vekayi' 
adlı eserinde Buhara'da ısiahat yapılma
sı gerektiğini savundu. XIX. yüzyılın ikin
ci yarısında Buhara Hanlığı'nın içtimal ve 
siyasi hayatını ele aldı ve Rusya'nın aske
ri gücü hakkında bilgi verdi. Tercüme-i 
Ahval-i Emiran-ı Buhara-yı Şerit adlı 
eserinde ise büyük bir cesaretle eleştir
diği dönemin Buhara Hanlığı'ndaki tozul
mayı dile getirdi. Mollalardan çoğunun 
İslamiyet"i yanlış yorumladığını savunan 
Daniş eğitimin yaygınlaştırılması, kadın

ların durumlarının ve aile hayatının ıslah 
edilmesi gerektiğini belirtti. Ahmed Da
niş İslamiyet'le birlikte o dönemde Batı'
yı sarmaya başlayan fikir hareketleri hak
kında da kafa yormuştu. Kendi ülkesinin 
zayıflığı konusunda düşünürken gelenek
sel islam düşüncesi içinde çareler ara
makla kalmamış. 1860'larda Rusya'da 
yeşeren hayalci sosyalizmle de ilgilenmiş, 
Herzen. Belinsky. Çerniçevsky ve Dobrol
yubov'un fikirlerine merak sarmıştır. 

Ahmed Daniş kadar orüinal olmasa da 
aynı dönemdeki diğer bir reformcu da Za
kircan Furkat'tır. Rusya'nın yeni ele geçir
diği Hakand bölgesinden olan Furkat da 
İslam dünyasının gerilemesine eski emir
lerin kötü yönetiminin, halkı sömürmele
rinin sebep olduğunu düşündü; çağdaş 

. uygarlığı yakalamak için Rusya tecrübe
sinden yararlanmak gerektiğini ileri sür
dü . 1904 Rus-Japon Savaşı'ndan sonra in
giliz sömürgecilerinin Hindistan'da yap
tıklarını şiddetle eleştirdi. Rusya'nın müs
lümanlara karşı takip ettiği siyasetten 
dolayı hayal kırıklığına uğrayan Furkat'ın 
Rusya'ya güveni sarsıldı. Yine de kendi 
toplumunun kurtuluşu için üzerinde dur
duğu iki nokta Rusça'nın öğrenilmesi ve 
eğitim reformuna gidilmesiydi. 

XX. yüzyılın başında Orta Asya'nın Ce
dldciler'i içinde en tanınınışı Mahmud Ho
ca Behbüdl'dir. Semerkantlı bir molla aile
sine mensup olan Behbüdl. burada mek
tep ve medrese tahsili gördükten sonra 
Buhara'da öğrenimine devam etti. Kendi 
gayretiyle Rusça öğrendi. Türkistan'
daki cehaletin zararlarını konu alan ilk 
dram eserini yazdı (Pederküş, 19 I 2). 
1913-1915 arasındaAyine adlı dergiyi, 
ardından Semerkant'ta Sada-yı Türkis
tan adlı gazeteyi çıkardı. 1917 ihtilali'n
den sonra siyasi hayatta önemli faaliyet
lerde bulundu. Türkistan Milli Merkezi ŞQ
rası'nın üyesiydi. 

Eserlerini tamamen islam dünyasındaki 
bunalım konusunda yoğunlaştıran diğer 
bir aydın, Buharalı küçük bir tüccar aile
sinden gelen Abdürrafıf Fıtrat'tır. Ona gö
re Buhara Hanlığı'nın gerilemesinin se
beplerinden biri ulemanın durumu idi; 
ulema Peygamber'in getirdiği dini dina
mizmeve gelişmeye düşman, hareketsiz, 
kemikleştirilmiş bir din haline dönüştür
m üştü. Bu sebeple diğer ıslahçılar gibi o 
da dini otoriteye körü körüne itaati red
detti. 

Halkın aydınlatılması için uğraşan ay
dınlardan biri olan Münewer Karl Abdür
reşld. Buhara Medresesi'nde okuduktan 
sonra Taşkent'te imamlığa başladı. 190 1'
de yeni usuldeki okullardan ilkini Taşkent'
te açtı. istanbul ve Azerbaycan'a talebe 
göndermek ve diğer eğitim ihtiyaçlarını 
temin etmek için yardım dernekleri oluş
turdu . Hurşid adlı bir gazete çıkararak 
mektep ve medreselerdeki ıslah mese
lesiyle ortak dil oluşturma konularında 
yoğunlaşan yazılar yayımladı. Karl, 191 7 
ihtilali'nden sonra Şura-yı islam adlı bir 
teşkilat kurdu. Milliyetçi teşkilatlardaki 
çalışmalarını Sovyet döneminde de sür
dürdü. 1921'de hükümet kendisini ve 
arkadaşlarını tutukladı. Belli aralıklarla 
birkaç defa daha tutuklandıktan sonra 
1933'te kurşuna dizildL 

Türkistan'da yenilik hareketinin güç
lenmesi, aydınların örgütlenmesi 1905'i 
takip eden yıllarda , özellikle 1908 Genç 
Türk ihtilali'nden sonra mümkün oldu. 
191 O'da yenilik taraftarı aydınlar bir ara
ya gelerek Buhara Neşr-i Maarif Derneği'
ni kurdular (Bunun mensupları daha son
ra Genç Buharalılar ad ıyla a nılmaya baş

lanacaktır) . Savaş yılları sırasında Cedld
ciler gizlice örgütlenme fırsatı buldular. 
Bunlar arasında iki akım ortaya çıktı. Ge
nellikle yaşlı kimselerden oluşan ve sınır
lı bir reform taraftarı olan ılımlı Cedldci
ler medeni haklar, vergilerin azaltılması 



ve fanatizmin engellenmesi gibi konular 
üzerinde durdular. Radikal Cedldciler ise 
Genç Türkler gibi daha köklü reformlar is
tiyorlardı. Bunlar 1916 yılında Genç Buha
ralılar adlı bir gizli örgüt kurdular. 1917 
Bolşevik ihtilali onların açıktan faaliyet 
göstermelerine müsaade etti. Bunlar ara
sında Abdülvahid Burhanov. Abdürrauf 
Fıtrat ve Osman Hocaoğlu (Hocayev) bulu
nuyordu. 

XIX. yüzyılın sonu ve XX. yüzyılın başı 
İslam dünyasında bir değişim döneminin 
de başlangıcıydı. Panislamizm fikri Tatar
lar'a bu dönemde Ortadoğu aydınları va
sıtasıyla ulaşmıştı. Mesela Abdurrahman 
ei-Kevakibl gibi Suriyeli bir ıslahçının. yö
neticilerin despotluğunu bertaraf etmek 
ve müslümanları birleştirmek amacıyla 
toplantılar düzenlenmesi hakkındaki fi
kirleri Rusya müslümanları arasında yan
kı buluyordu. En azından Kırımlı İsmail 
Gaspıralı. Kazanlı Musa Carullah ve Ziya
eddin Keman. Kevakibl'nin fikirlerinden 
haberdardılar. Bunlardan Musa Carullah'a 
göre Kevakibl'nin Ümmü'I-~urô. adlı ki
tabı müslümanları birleştirmek için büyük 
bir konferans düzenlenmesini teklif edi
yordu ve bu fikir Rusya'daki müslüman 
entelektüeller arasında bir hareket uyan
dırmıştı. 

Millet ve milliyetçilik gibi modern kav
ramların bölge müslümanlarının günde
mine girmesi ise daha çok Rusya yoluyla 
olmuştur. Bazı araştırmacıların iddiasına 

göre panslavizm fikri pantürkizm fikri için 
bir model oluşturmuştur. Diğer bir ifadey
le Rusya müslümanları arasındaki pan
türkizm fikri panslavizme bir tepki olarak 
ortaya çıkmıştır. 

Rusya müslümanlarının 1904-1917 yıl
ları arasındaki faaliyetleri o derece yoğun 
ve hızlı geçmiştir ki bu süre içinde Rusya 
müslümanları Rus çarı na sadık bir tebaa 
olmak durumundan otonomi iddia eden 
bir toplum konumuna gelmişlerdir. Yine 
bu dönemde Rusya müslümanlarının ay
dınları tarihlerinde ilk defa ortak mese
lelerini tartıştıkları toplantılar tertip et
mişler, Rusya'da tek bir Türk dili ve di
ni liderlik oluşturma konusunda önemli 
adımlar atmışlardır (ayrıca bk. CEDIDCİ
LİK). 
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Iii AHMET KANLIDERE 

E) Endonezya ve Malezya. Endonezya 
ve Malezya'da ıslah hareketleri XIX. yüz
yılın sonlarından itibaren görülmeye baş
landı. Sömürge yönetimlerinin beraberin
de getirdiği Batılı kültürel değerlerden 
ve hıristiyan misyoner teşkilatlarının yo
ğun faaliyetlerinden rahatsız olan birçok 
Endonezyalı ve Malezyalı müslüman alim 
bunlarla mücadele etmenin yollarını ara
dı. Bu alim ler. hem geçmişin dini mirasını 
keşfederek hem de Batılılar tarafından 
bölgeye getirilen modern metotları uygu
lamaya koyarak toplumda değişim yapıl
ması gerektiğine inanıyorlardı. Bunda. İs
lam dünyasının diğer taraflarında ortaya 
çıkan yenilikçi dini akımların tesiri de bü
yüktür. 

XIX. yüzyılın ortalarından itibaren ge
rek hac i badeti gerekse dini tahsil sebe
biyle bölgedeki adalarla İslam kültürünün 
merkezi sayılan Ortadoğu İslam ülkeleri 
arasındaki temas hızlanmıştı. Ulaşım ve 
haberleşmedeki gelişmeler sonucu her yıl 
binlerce Endonezyalı ve Malezyalı müslü
man hac ibadetini ifa etmek üzere Mek
ke ve Medine'ye gidiyor. bunların bir kıs
mı tahsil amacıyla Hicaz'da kalıyor. bu ara
da diğer İslam ülkelerinden gelen müslü
manlarla fikir alışverişinde bulunuyordu. 
Kahire'deki Ezher Üniversitesi'nde tahsil 
gören ve çağdaş gelişmelerden etkilenen 
Endonezyalı ve Malezyalı öğrenciler de 
ülkelerine döndüklerinde yenilikçi dini fi
kirlerin gelişmesine ön ayak oldular. Ay
rıca XIX. yüzyılda başta Cava ve Singap ur 
olmak üzere adalara gelip yerleşen Had
ramut kökenli Araplar, kendi ülkelerin
den getirdikleri yeni fikir ve akımları böl
ge halkı arasında yaymaya çalışıyorlardı. 
Bütün bu faktörler, XIX. yüzyılın sonların
da bölgede bir İslami uyanış ve yenilik ha
reketinin doğmasına zemin hazırlamıştır. 

Endonezya. Endonezya'daki ıslah hare
ketlerinin başlangıcını XIX. yüzyıl başla
rına kadar götürmek mümkündür. 1802 
yılında Hacı Miskin. Hacı Muhammed Arif, 
Hacı Abdurrahman adlarındaki üç Endo
nezyalı, Mekke'de bir süre kaldıktan son
ra doğup büyüdükleri yer olan Sumatra'
nın Minangkabau bölgesine Arabistan'
da o dönemlerde ortaya çıkan Vehhabl 
hareketinden etkilenmiş olarak dönmüş 
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