
bu okullara gönderilmesi Yunan makam
larınca mecbur tutulmaktadır. 

Lozan Antiaşması'na göre (md. 39) Ba
tı Trakya'da yaşayan Türkler'in her yer
de ana dilleri Türkçe'yi kullanabilecek
leri hükme bağlanmış olduğu halde bu
gün resmi dairelerde Türkçe konuşan
ların işleri görülmemektedir. 

1920'1erden itibaren faaliyet gösteren 
Gümülcine Türk Gençleri Birliği, iskeçe 
Türk Birliği ve Batı Trakya Türk Öğret
menleri Birliği dernekleri, adlarındaki 

"Türk" kelimesinden dolayı, 29 Kasım 
1983'te Rodop Valisi Apostolos Papadi
mitru tarafından kapatılmaları hususun
da bidayet mahkemesinde dava açıldı. 

Mahkeme valinin isteği doğrultusunda 

23 Şubat 1984 tarihinde Gümülcine'de
ki derneği kapatma kararı aldı. istinaf 
mahkemesine yapılan itirazlar 9 Aralık 
1986' da reddedildi ve karar Yunan Yargı
tayı'nca da 2 Ekim 1987 tarihinde onay
lanarak yürürlüğe girdi. Buna rağmen 
söz konusu dernekler bugün de faaliyet
lerini sürdürmektedirler. Yine aynı ta
rihlerde Yunan hükümet sözcüsünün Ba
tı Trakya'da Türk olmadığını söylemeye 
kalkışması Batı Trakya Türkleri'nin tep
kisine yol açmış, 29 Ocak 1988 tarihinde 
Gümülcine olayları meydana gelmiştir. 

1971 'de iskeçe'deki tarihi Tabakhane 
Camii'nin park yapma gerekçesiyle yıktı
rılmasından sonra yakın yıllarda camilere 
yönelik saldırılar. kundaklamalar. kab
ristan ve mezarlıkların park ve yeşil sa
ha içine alınıp tahrip edilmesi gibi olay
lar giderek artış göstermiştir. 

Batı Trakya Türkleri'nin cemaat idare 
heyetleri, 1913 Atina Antiaşması'na da
yanılarak 1920 yılında çıkarılan kanuna 
göre Türkler tarafından seçilmekteydi. 
Bu heyetierin görevi Türk vakıflarını ve 
şehirlerdeki ilkokulları idare etmekti. 
Faaliyetleri de müftüler tarafından de
netlenirdi. Türk toplumunun temsil or
ganı durumundaki cemaat yönetimle
rinin statüsünü değiştirmek maksadıy
la Yunan yönetimi zaman zaman isim 
değişikliği müdahalesinde bulunmuştur. 
1951 'de heyetin adı islam Cemaatlerine 
Ait Servetleri idare Komisyonu olmuş, 
1967'de ise Müslüman Emlakini Tedvi
re Memur Heyet adını almıştır. Ayrıca 

1967'de çıkarılan bir kanunla seçimle iş 
başına gelenler uzaklaştırılmış ve tayin
le yeni heyetler oluşturulmuştur. Bugü
ne kadar görevleri devam eden bu he
yetler Türk vakıflarını muhafaza edeme
miştir. Gümülcine vilayetindeki heyet 

vakıfları koruyabilmişse de yönetimin çı
kardığı güçlükler karşısında 8 Ağustos 
1989' da istifa etmiştir. Yunanistan yöne
timi, Türkler'in uygulanmasını istedikle
ri 1920 tarihli kanuna karşılık 1980'de 
başka bir kanun çıkarmıştır. Bu kanuna 
göre Türk vakıfları küçük birimlere ay
rılmakta , müftülerin elinde olan dene
tim hakkı valiye verilmektedir. Türkler 
bu kanunu kabul etmediklerinden Yunan 
yönetimi de bugüne kadar bütün çaba
lara rağmen bunu uygulama alanına ko
yamamıştır. Türkler'in kişi ve aile huku
ku konularında kadılık (hakimlik) yapan 
ve dini liderleri olan müftülerin de mil
letlerarası antlaşmalara ve 1920'de çı
karılan kanuna göre Türkler tarafından 
seçilmesi gerekirken 198S'te vefat eden 
Gümülcine müftüsünün yerine Yunan 
yönetimince doğrudan bir müftü tayin 
edilmesi kabul edilemez bir müdahale 
olarak nitelendirilmektedir. Dini müesse
selere yapılan bu tür müdahaleler Türk
ler'in hak arama mücadelesini başlat

mıştır. 

Bugün Batı Trakya Türkleri'ne inşaat 
ve tamir izni verilmemekte, gayri men
kul satın almalarına müsaade edilme
mektedir. Arazileri de çeşitli sebeplerle 
kamulaştırılmaktadır. Mayıs 1978'de Gü-

. mülcine 'nin Yahyabeyli, Vakıf, Kafkas
köy ve Ambar köylerinde 4000 dönüm
lük ekim alanı sanayi sitesi yapmak için, 
1980'de Gümülcine'nin kuzeybatısında 
Vaka tarlaları olarak bilinen 3000 dö
nümlük tarla Trakya Dimokritos Üniver
sitesi için, gene Gümülcine'nin kuzeyin
de 4300 dönüm arazi askeri bölge için 
kamulaştırılmıştır. 1984 'te Gümülcine'
nin Karacaoğlan, Ircan, Sirkeli ve Kozlu
kebir nahiyelerine bağlı 8000 dönümlük 
bir arazi açık hava hapishanesi için ka
mulaştırılmıştır. Ayrıca 1982'de iskeçe'
nin inhanlı köyü arazisi Türkler'den alınıp 
Rumlar'a verilmeye çalışılmış ve Türk
ler'e ait topraklar Rumlar'a dağıtılmak 
istenmiştir. Yunan vatandaşlık yasasının 
19. maddesine göre Batı Trakya Türkle
ri vatandaşlıktan kolayca çıkarılabilmek
tedirler. Çünkü bu yasaya göre Rum asıl
lı olmayan Yunan vatandaşları Yunanis
tan dışında ikamet ettikleri takdirde içiş
leri Bakanlığı ' nın kararıyla vatandaşlık

tan çıkarılabilirler. 

Günümüzde Batı Trakya Türkleri, mil
letlerarası ve Türkiye ile Yunanistan ara
sındaki anlaşmaların sağladığı hakları

nın Yunan idaresince ihlal edilmesi üze
rine haklarının iadesi için mücadeleleri
ni sürdürmektedirler. 

BATIL 
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(bk. BUTIAN). 
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( Jb~) 

Hz. Peygamber' e 
veya bir İslam büyüğüne 
nisbet edilen asılsız söz 

(bk. MEVZÜ). 

BATIL 
( Jbl,JI) 

Gerçeğe uymayan 
inanç, hüküm ve düşünceleri 

ifade eden terim, hakkın karşıtı . 

_j 

ı 

_j 

_j 

"Boşa gitmek, temelsiz ve devamsız 
olma!<:" anlamındaki butlan kökünden tü
reyen batıl, türevleriyle birlikte Kur'an-ı 
Kerim'de otuz altı defa geçmektedir. Söz 
konusu yerlerde "yalan" (el-Mü'min 40/ 
78; Fuss ılet 41 1 42), " boşa çıkan am el " 
(el-Bakara 2/264), "çirkin, faydasız vega
yesiz iş " (Al -i imran 3/ 191), "Ailah'ın dı
şında ilah diye tapınılan put" (Lokman 
31 / 20). " hakkı örten perde" (Al-i imran 
3/ 71 ), " hakkın zıddı" (eş-Şuara 42 / 24). 
"gerçek bilgiye dayanmayan delil" (el 
Mü'min 40 / 5) gibi birbirinden farklı an
lamlarda kullanılmıştır. ilgili ayetlerde 
selierin veya ateşte eritilen nesnelerin 
üzerindeki köpüğe benzetilen (er-Ra'd 
13 1 ı 7) batılın hak karşısında varlığını 
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sürdüremeyeceği ve kısa zamanda yok 
olup gideceği bildirilmiş (el-isra ı 7 / 81), 
Ehl-i kitabın bile bile hakkı batıla karış
tırıp gerçeği gizlediği açıklanmış ve on
lar böyle davranmamaları için uyarılmış
lardır (Al-i İmran 3/ 71; t<l-Bakara 2/ 42). 
Yine bu ayetlerde Kur'an'a batılın hiçbir 
şekilde yaklaşamayacağı, Allah ' ın ona 
karışacak batılı yok edip hakkı devam 
ettireceği belirtilmiş (Fussılet 41 1 42 ; eş
Şuara 42 / 24 ). meşruiyet sınırları dışına 
çıkarak birbirlerine ait malları batı! yol
larla yememeleri için insanlar uyarılmış 
(en-Nisa 4/29), göklerin, yerin ve arala
rındaki varlıkların batı! olarak (boşu bo
şuna) yaratılmadığına işaret edilmiştir 

(Sad 38/ 27) İlgili ayetlerde ayrıca batı
lın (ilah diye tapınılan varl ıklar) hiçbir şe
yi ilk defa yaratamayacağı gibi yok olu
şundan sonra da onu tekrar dirilteme
yeceğine dikkat çekilmiş (Se be' 34/ 49), 
kendilerine gökten ve yerden rızık veren 
Allah'ı bırakıp da bu nevi işlerin hiçbirine 
gücü yetmeyen putlara tapan batı! inanç 
sahipleri kınanmış (en-Nahl 16/ 72-73) ve 
neticede bunların hüsranda kalacakları 
haber verilmiştir (ei-Ankebüt 29/ 25). 

Batıl , hadislerde de Kur'an'dakine ya
kın anlamlarda kullanılmıştır. İlgili ha
dislerde Allah'tan başka her şeyin batı! 
olduğu (Buhari, "Ri~~", 29), Allah'ın ehl-i 
hakkı ehl-i batıla mağiOp olmaktan ko
ruduğu (Ebü Davüd, "Fiten", ı). müslü
manların hakkı , gayri müslimlerin ise ba
tılı temsil ettiği (Buhari, "Şurur , 15) ve 
dini konularda bilgi almak için Ehl-i ki
tap alimlerine başvurulması halinde ba
tıl olan bir akideyi tasdik etme veya bir 
gerçeği yalanlama ihtimali bulunduğu 
(Müsned, lll, 338) bildirilerek batıla genel
likle hakkın zıddı bir anlam verilmiştir. 
Hz. Peygamber ayrıca bazı hadislerinde 
şiirleri batı! diye nitelendirmiştir. Hadis 
yarumcuları bundan şiir sanatının övgü 
veya yergi vesilesi olamayacağı sonucu
nu çıkarmışlardır (İbnü'l-Esir, bt!" md.). 

Ayet ve hadislerdeki anlamlarından ha
reketle islami kaynaklarda batı! şu şe
killerde tarif edilmiştir: Şeriatın yasak
ladığı her şey, gerçekliği bulunmayan 
her şey, yalan ve yanlış olmasa bile plan
lanan hedefe ulaştırmayan her türlü fay
dasız iş, söz ve davranış, genellikle ka
bul edilmiş inançlara uygun olmayan 
hükümler. Bazan da "hükmün gerçeğe, 
düşüncenin de kendi reel konusuna ay
kırı bulunması" diye tanımlanarak batı
lın sadece inanç ve hükümleri değil ta
sawurları da içine alan bir terim oldu
ğu kabul edilmiştir (Cemi! Saliba, I, 193). 
Buna göre bir hüküm veya tasawurun 

148 

gerçeğe aykırı oluşunu ifade ettiği için 
batılın kesin hiçbir delile dayanması 

mümkün değildir. Bununla birlikte ko
nusunu daha çok duyu verilerinin dışın
da kalan inanç ve düşünce problemleri 
oluşturduğu veya batılın hak suretinde 
görünme, hakkın da batıila karıştınlma 

imkanı bulunduğu yahut da toplumda 
batılın lehinde, hakkın ise aleyhinde bir 
dayanışma içine girildiği için insanlar çok 
defa batılı hak, hakkı da batıl telakki 
edebilmişlerdir. 

Batı! islami literatürde yanlış, asılsız 
ve ilahi kaynaklı olmayan din ve mez
hepler için kullanıldığı gibi farklı mez
hepleri benimseyen hak din mensupla
rınca çeşitli grupları kötülemek maksa
dıyla da sık sık başvurulan bir terim ol
muştur. Tasawufta ise Allah'ın dışında 
kalan bütün varlıklar değişkenlik ve fa
nilik özellikleri taşıdıklarından batı! ka
bul edilir. 
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BATILİNANÇ 

(bk. HURAFE). 

BATILllAŞMA 

Batı dışındaki toplumlarda 
Batı'nın gelişmişlik seviyesine 

ulaşma çabalarını ifade etmek için 
kullanılan bir tabir. 

ı. GiRiş 

I. GİRİŞ 

ll. FELSEFI DÜŞÜNCE 

m. EGiTiM ve ÖGRETİM 

IV. HUKUK 
V. EDEBiYAT 

VI. MiMARİ 
Vll. MOSİKİ 

__j 

__j 

Günümüz Türkçe'sinde Batılılaşma 

(Garplılaşma) tabiri, genel olarak Batı ül
keleri dışında kalan toplumlarda, özel 

olarak da Osmanlı imparatorluğu ile Cum
huriyet Türkiyesi'nde Batı'nın gelişmiş
lik seviyesine ulaşabilmek için gerçek
leştirilen siyasi, sosyal ve kültürel hare
ketleri ifade etmek üzere kullanılmak
tadır. Ancak Osmanlılar'ın Batı'ya yöne
lişinin başlangıcından beri öncelikle as
keri ve eğitim müesseselerini içine alan 
değişme, başkalaşma ve gelişmelere, bir 
taraftan sosyal olayların karakteri, di
ğer taraftan Osmanlı Devleti'nin tarihi 
özelliği ve coğrafi konumu dikkate alı
narak birçok isim verilmiştir. xvııı. yüz
yılın başlarında teceddüd veya ıslahat. 

daha sonra tanzimat olarak adlandırılan 
hareketler, istanbul'un çeşitli kesimle
rindeki farklı yaşayış biçimlerini de ifa
de etmek üzere asrilik, asrlleşme gibi 
benzer kavramlarla da aniatılmaya çalı
şılmıştır. Osmanlılar'ın son yılları ve Cum
huriyet'in başlarında gözlenen gelişme

ler Batılılaşma hareketini ifade edecek 
bir tarzda muasırlaşma, muasır mede
niyet seviyesine ulaşma gibi tabirlerle 
de anlatılmış, dildeki sadeleştirme gay
retiyle zamanla bunun yerine çağdaştaş
ma deyimi benimsenmiştir. 

Bazı araştırmacılar Batılılaşma kavra
mı yerine çağdaştaşma veya modernleş
me kavramlarını kullanmayı uygun gö
rüyorlarsa da çağdaştaşma Doğu - Batı 

farkı olmaksızın bütün toplumlar için 
geçerli bir harekettir ve farklı toplumla
rın birbirlerinden bazı sosyal ve kültürel 
müesseseleri alması şeklindeki bir ha
reketi anlatmaktadır. Ayrıca modernleş

me ve çağdaşlaşma kavramları Batılılaş
ma kavramında olduğu gibi kültürel ve 
sosyal değer ifadelerinden daha çok tek
nik, teknolojik, prodoktif, rantabl, rasyo
nel gibi ilk bakışta herhangi bir manevi 
değer ifade etmeyen, nisbeten nötr ve 
daha çok maddi gelişmelere yönelik bir 
anlam taşımaktadır. Bu anlamda çağdaş
laşma veya modernleşme kavramları, ye
nileşme ve değişme hareketlerinin vaz
geçilmez olanıdır; bütün milletler için 
söz konusu olup. tarihin bütün devirle
rinde görülen bir olgudur. Bu bakımdan 
Türk tarihin_de özellikle Tanzimat'tan gü
nümüze kadar yapılagelen değişiklik ve 
yenilikler için çağdaştaşmadan çok Ba
tılılaşma deyimi uygun düşmektedir. 

Batılılaşma hareketinin Osmanlı impa
ratorluğu içerisinde en yoğun bir şekil
de tartışıldığı ll. Meşrutiyet döneminde 
kendilerine Garpçılar adını veren bir grup 
ortaya çıkmıştır ki bunlar konu üzerin
de yoğun bir tartışmayı başlattıkları gi
bi daha sonra kurulan yeni Cumhuri-


