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Ka zak Zi ra at Üni ver si te si’nde Ka zak di li 

ve ede bi ya tı öğ ret me ni ola rak ken di si ne 

ge çi ci bir gö rev ve ril di. Ay rı ca Ka zak Dram 

Ti yat ro su Ede bi yat Bö lü mü baş kan lı ğı nı, 

Ka zak Pe da go ji Ens ti tü sü (bu gün kü Abay 
Dev let Üni ver si te si) öğ re tim gö rev li li ği ni 

üst len di. 1943’ te Dil, Ede bi yat ve Ta rih Bi-

lim sel Araş tır ma Ens ti tü sü’nde ça lış ma ya 

baş la dı. Ka zak Dev let Üni ver si te si Ka zak 

Ede bi ya tı Bö lü mü’nde öğ re tim üye li ği ne 

ge ti ril di ve ha ya tı nın so nu na ka dar bu ra-

da ders ver di. 1951-1954 yıl la rın da yap tı ğı 

ba zı ya yın lar ve di ğer fa ali yet le ri yü zün den 

ye ni bir si yasî-ide olo jik bas kı ya uğ ra yıp 

hak kın da “ulus çu-ala şor da cı” suç la ma sı 

ve halk düş man lı ğı id di asıy la ya zı lar ya-

yım lan dı. Bu na rağ men Biş kek’te Ma nas 

des ta nıy la il gi li bir kon fe ran sa ko nuş ma cı 

ola rak ka tıl dı ve des ta nın ak lan ma sın da 

bü yük kat kı da bu lun du. 1953 yı lı Ni sa nın-

da yi ne tu tuk lan ma teh li ke si baş gös ter-

di ğin de giz li ce Mos ko va’ya git ti. K. Si mo-

nov, V. Ko jev ni kov, N. Ti ho nov gi bi Rus 

ya zar la rı ara ya gi rin ce tu tuk lan mak tan 

kur tul du. Ka za kis tan’a dön me yi teh li ke li 

gör dü ğün den Mos ko va Dev let Üni ver si te-

si’nde Sov yet Sos ya list Cum hu ri yet le ri Bir-

li ği Halk la rı Ede bi ya tı Ta ri hi adıy la özel bir 

kurs aça rak ders ver me ye baş la dı. Er te si 

yıl Al ma tı’ya dön dü ğün de Ka zak Sov yet 

Sos ya list Cum hu ri ye ti Yük sek Şûra sı’na 

mil let ve ki li se çil di.

1955 yı lın da ilk de fa yurt dı şı na çık tı ve 

Al man De mok ra tik Cum hu ri ye ti ya zar-

la rın ca Ber lin’de dü zen le nen kon gre ye 

şe ref mi sa fi ri ola rak ka tıl dı, Hin dis tan’a 

kırk gün lük bir ge zi yap tı. Er te si yıl Sov-

yet Sos ya list Cum hu ri yet le ri Bir li ği kül tür 

tem sil ci le ri ara sın da Çe kos lo vak ya’ya git-

ti. Ka zak bi li mi ne kat kı da bu lu nan bü-

yük şah si yet ler ödü lü ne lâyık gö rül dü ğü, 

ay nı za man da alt mı şın cı do ğum yı lı olan 

1957’ de Al ma tı’da ve Mos ko va’da bü yük 

tö ren ler dü zen len di. 1957-1961 yıl la rın da 

Ka za kis tan İlim ler Aka de mi si Dil ve Ede bi-

yat Ens ti tü sü Halk Ede bi ya tı Bö lü mü’nün 

bu ra da si yasî kâtip ol du ve per so nel iş le ri-

ne bak tı. Ka za kis tan’da baş gös te ren aç lık 

dö ne min de Ka zak Me mur la rı nın Ola ğa-

nüs tü Kon se yi’ni dü zen le yip bol şe vik le rin 

Ka zak ay dın la rı nı ce za lan dır ma si ya se ti ni 

ve aç lı ğa ka sıt lı ola rak se be bi yet ve ren 

Mos ko va’nın eko no mik bas kı sı nı sert bir 

dil le eleş tir di. 1922’ de Taş kent’te ki Or ta 

As ya Dev let Üni ver si te si’ni ka zan dı, Şol-

pan ve Sa na der gi le ri nin ya yın ku ru lu 

üye li ği ne ge ti ril di. Er te si yıl kay dol du-

ğu Le nin grad Dev let Üni ver si te si Sos yal 

Bi lim ler Fa kül te si Dil ve Ede bi yat Bö lü-

mü’nden 1928’ de me zun ol du. 7 Mart 

1922’ de ya kın ar ka da şı S. Sâdwa ka sov’la 

bir lik te, İn kılâp Ko mi te si Bol şe vik Par ti-

si Mer kez Ko mi te si’nin özel yet ki li si V. G. 

Yu dovs kiy’e bol şe vik ler ta ra fın dan uy gu-

la nan ce za lan dır ma ve dış la ma si ya se tiy le 

il gi li iti raz la rı nı bil dir di. Halk lar ara sın da ki 

sos yal eşit siz li ği ve aç lı ğı or ta dan kal dır-

ma, oku ma yaz ma se fer ber li ği baş lat ma, 

sö mür ge ci le rin zor la el le rin den al dık la rı 

yer le rin Ka zak lar’a ia de si ve bu ra la ra es ki 

sa hip le ri nin yer leş ti ril me si is te ğin de bu-

lun du. Ka zak lar’ın sa na yi ve dev let iş le ri ne 

alın ma sı nı, Ka zak di li nin dev let di li ola rak 

ilân edil me si ni, resmî iş lem le rin ana dil de 

yü rü tül me si ni, millî eği tim ve ba sın alan-

la rı na il gi gös te ril me si ni ta lep et ti. 11 ve 

20 Mart 1922’ de İn kılâp Ko mi te si Bol şe-

vik Par ti si Ka zak Baş kan lı ğı Mec li si’nde 

bu ta lep ler de ğer len di ril di. Mec li se ka tı-

lan la rın ço ğu bu na kar şı çık tı ve resmî bir 

ka rar alın ma dı. Ar dın dan ta lep sa hip le ri-

nin “ulus çu-ala şor da cı” ol du ğu id di asıy la 

dış lan ma dö ne mi baş la tıl dı. Ave zov da 

1923’ te İn kılâp Ko mi te si Bol şe vik Par ti si 

üye li ğin den çı ka rıl dı.

1928’ de Taş kent Or ta As ya Dev let Üni-

ver si te si Şar ki yat Fa kül te si’ne asis tan ola-

rak gir di ve yük sek li san sa baş la dı, ay rı ca 

Ka zak Eği tim Ens ti tü sü’nde ders ver di. 

Yük sek li sans öğ re ni mi sü rer ken Kır gız 

ül ke si ni ge zip Ma nas des ta nı nı araş tır-

dı ve top la dı ğı des tan par ça la rı nı ya zı ya 

ge çir di. An cak Sov yet yö ne ti mi nin tek rar 

ay dın la rı ce za lan dır ma po li ti ka sı na yö nel-

me si nin ar dın dan di ğer bir çok ta nın mış 

ki şiy le bir lik te tu tuk lan dı (16 Ey lül 1930). 
İki yıl sü ren bir sor gu la ma dö ne mi nin ar-

dın dan üç yıl hap se mahkûm edil di. 10 

Ha zi ran 1932’  de Sotsialdy Kazakhstan 

ve Ka zahs tans ka ya Prav da (Ka za kis tan 

ha ki ka ti) ga ze te le rin de bir açık mek tup 

ya yım la ya rak Ka zak ede bi ya tı ta ri hi ve 

Abay hak kın da ki araş tır ma la rın dan “Ka-

ra göz”, “Eñlik-Ke bek”, “Han Ke ne”, “Kıylı 

Za man” gi bi eser le rin den vaz geç ti ği ni 

açık la dı. Bu nun üze ri ne ser best bı ra kıl dı, 

– —AVEZOV, Muhtar
(1897-1961)

Kazak yazarý,
devlet adamý ve âlim.˜ ™

28 Ey lül 1897 ta ri hin de Se mey vilâye ti 

(şim di ki Do ğu Ka za kis tan vilâye ti) Şin giz-

dağ (Şıñğıs taw) idarî tak si ma tı nın se ki zin-

ci kö yü ne bağ lı Ayak ka ra ğan’da or ta hal li 

bir ai le için de doğ du. Ba ba sı nın adı Ömer-

han’dır. Al tı ya şın da iken de de si Avez’in 

yar dı mıy la Arap harf le ri ni öğ ren me ye, 

Abay Ku nan ba yev’in şi ir le ri ni ez ber le me-

ye baş la dı. Ar dın dan köy oku lu na git ti, 

1908’ de gir di ği Se mey’de ki med re se den 

Rus oku lu nun ha zır lık sı nı fı na geç ti. Er-

te si yıl ba ba sı nın ve fa tı üze ri ne kö yü ne 

dön dü. Yaz ay la rın da ken di si ne eği tim ve-

ren am ca sı Ka sım bek ta ra fın dan 1910’ da 

kay de dil di ği Se mey’de ki dev let oku lun dan 

me zun ol du. 1919’ da gir di ği Se mey Öğ-

ret men ler Oku lu’nu bi tir di. Bu ra da iken 

Alaş Jas ta rı (Alaş genç le ri) Der ne ği’ni kur du 

ve çe şit li ku lüp le rin açı lı şı na ön cü lük et ti. 

5-13 Ma yıs 1918’ de Om bı’da dü zen le nen 

Ka zak Genç le ri Ge nel Ku rul ta yı’na Se mey 

genç le ri adı na Ave zov ka tıl dı ve ku rul ta-

yın Mer kez İc ra Ko mi te si’ne se çil di. 1919 

yı lı son ba ha rı na doğ ru Se mey’e dö ne rek 

si yasî ha ya ta atıl dı. Da ha ön ce ni san ayın-

da Alaş Or du hü kü met le riy le Sov yet ler 

ara sın da ya pı lan an laş ma ya gö re Ka zak 

hal kı na muh ta ri yet ve ril dik ten son ra Ka-

zak ay dın la rı na sos yal alan lar da hiz met 

imkânı doğ du. Se mey’de ik ti da rı bol şe-

vik ler ele ge çi rin ce (4 Ara lık 1919) Ave zov, 

Se mey Eya le ti İn kılâp Ko mi te si’ne bağ lı 

Ka zak bö lü mün de me mur ol du. 1920’ nin 

Şu bat ayın dan iti ba ren bö lüm baş kan lı-

ğı yap tı. Ken di si ne ya yım so rum lu lu ğu 

ve ri len Ka zak Ti li ga ze te sin de yaz dı ğı 

“Ka zak Ay dın la rı na Açık Mek tup”ta ül ke-

nin ih ti yaç la rı nı kar şı la yan, hal kın ya ra rı nı 

sa vu nan bir eği tim sis te mi nin ve bu nu 

ger çek leş ti re cek kad ro la rın ye tiş ti ril me si 

ge re ği ne de ği ne rek Ka zak ay dın la rı nı Sov-

yet hü kü me ti ne hiz met et me ye ça ğır dı.

Ye rel yö ne ti mi ve mah ke me le ri, kü çük 

kre di şir ket le ri ni oluş tu ran ve zi ra at iş le-

ri ni ge liş tir me ye ön cü lük eden Ave zov bir 

ta raf tan da Se mey’de öğ ret men ye tiş tir-

mek üze re kı sa sü re li kurs lar aç tı. Ay rı ca 

Se mey Eya le ti İc ra Ko mi te si’nde Ka zak 

bö lü mün de ve il mah ke me sin de yö ne ti ci-

lik, İn kılâp Ko mi te si Baş kan lık He ye ti’nde 

üye lik ve ic ra ko mi te sin de baş kan lık yap tı 

(1920-1921). Ka zak Muh tar Sov yet Sos-

ya list Cum hu ri ye ti’nin Mer kez İc ra Ko mi-

te si Baş kan lık He ye ti üye li ği ne se çi lin ce 
Muhtar
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(Kim se si zin talihi, 1922); Okı gan Aza-

mat (Ay dın yurt taş, 1923); Kır Su ret te ri 

(Boz kır tab lo la rı, 1922-1923); Kır En gi-

me le ri (Boz kır soh bet le ri, 1923); Üy-

lenüv (Ev len me, 1923); Sö nip-Ja nuv 

(Sö nüp yan ma, 1923); Kim Ki ne li (Kim 
suç lu, 1923); Es ki lik Kö len ke sin de (Es-
ki li ğin göl ge sin de, 1925); Je tim (Ye tim, 
1925); Ba rım ta (Ga ni met, 1925); Ki ne şil 

Boy jet ken (Suç lu kız, 1925); Bür kit An şı-

lı gı nın Su ret te ri (Kar tal lı av cı lık tab lo la-
rı, 1925); Ka ra lı Su luv (Yas lı gü zel, 1925); 
Ju van dık (İk ti dar, 1925); Kök se rek (Genç 
kurt, 1929); Üş Kün (Üç gün, 1934); Bi lek-

ke Bi lek (Bi lek bi le ğe, 1934); Ka sen nin 

Ku bı lıs ta rı (Ka sen’in de ği şim le ri, 1934). 
Ti yat ro-Pi yes: Bey bi şe-To kal (Ha nı ma-
ğa-ku ma, 1923); Okt yabr Üşin (Ekim 
için, 1933); Tün gi Sa rın (Ge ce rüzgârı, 
1934); Ay man‐Şol pan (1934); Tas Tü-

lek ter (Dört ya şın da ki kar tal, 1935); Ka ra 

Kıp şak Kob lan dı (1943); Asıl Ne sil der 

(1969); Asav ga Tu sav (Kıs ra ğa bu ka ğı, 
1957); Abay (1957).

Bun la rın dı şın da Ave zov Ka zak folk-

lo ru, sa na tı, ede bi ya tı, sos yal ha ya tı, 

ti yat ro su, baş ta Abay ol mak üze re ba-

zı Ka zak ay dın la rı ve edip le ri, Or ta As ya 

Türk dün ya sı ile Rus edip le ri ve ya zar-

la rı, Kır gız lar’ın Ma nas des ta nı üze ri ne 

çok sa yı da ma ka le ve in ce le me ka le me 

al mış tır. Zey neş İs ma il ve Ah met Gün-

gör, Ave zov’un al tı hikâye siy le (Hikâye ler, 
An ka ra 1997) ba zı ma ka le le ri ni (Ma ka le-
ler, An ka ra 1997) Türk çe’ye çe vir miş tir 

(Ave zov’un eser le ri nin bir lis te si için bk. 
Çı nar, sy. 5 [1997], s. 17-19; Öner, sy. 37 
[2006], s. 183-185). Ay nı za man da güç lü 

bir çe vir men olan Ave zov, Shakespeare’in 

Ot hel lo, The Ta ming of the Shrew, 

Tols toy’un Budd ha, Go gol’un Re vi zor, 

Al fred We ge ner’in Die Ent ste hung der 

Kon ti nen te und Oze ane, N. Po go din’in 

Aris tok raty, Jack Lon don’un The Son of 

the Wolf, İvan Ser ge ye viç Tur gen yev’in 

Dvoryans koe Gnez do, Kons tan tin An-

dre evich Tren yov’un Lju bov’ Ya ro va ja 

ad lı eser le riy le di ğer ba zı ya zar la rın eser-

le ri ni Ka zak di li ne çe vir miş tir. Ave zov’un 

eser le ri ay rı ay rı ba sıl dı ğı gi bi bir kül li-

yat ha lin de de neş re dil miş tir. Bun la rın 

il ki 1955-1957 (I-VI), ikin ci si 1967-1969 

(I-XII), üçün cü sü 1979-1985 (I-XX) yıl la-

rın da ger çek leş ti ril miş tir. Son neş rin ilk 

iki cil di ni hikâye ler, III-VI. cilt le ri ni Abay 

Jo lı, VII-VI II. cilt le ri ni de ne me ler, IX-XI II. 

cilt le ri ni pi yes ler, XIV. cil di ni çe vi ri ler, di-

ğer cilt le ri ni de ma ka le ve araş tır ma lar 

oluş tur mak ta dır.

“Ka ra göz” pi ye si ni ka le me al mış, 1927’ de 

Ede bi yat Ta ri hi ad lı ese ri ni ya yım la mış-

tır. Ay nı yıl Ka raş Ka raş Va ka sı ad lı uzun 

hi kâ ye si ni, er te si yıl Kıy lı Za man (Zor za-

man) ro ma nı nı ve Han Ke ne pi ye si ni yaz-

mış tır. 1940’ ta L. So bo lev’le bir lik te Da la 

Jı rı (Boz kır des ta nı) ad lı kül li ya tı der le miş, 

ön sö zü nü yaz mış, ay rı ca “Rey han” fil mi-

nin se nar yo su nu ka le me al mış, er te si yıl 

Abay Jo lı ro ma nı nın I. cil di ni yaz mış tır. 

Bu ro ma nı nın ya yım lan ma sı bü yük yan kı 

uyan dır mış, hak kın da yo ğun tar tış ma lar 

ya pıl mış tır. Ro ma nın II. cil di 1947’ de ba-

sıl dı ğın da Ave zov bi rin ci de re ce den Sta-

lin ödü lü ne lâyık gö rül müş tür. Ave zov II. 

Dün ya Sa va şı yıl la rın da Sın Sa ğat ta (Zor 
gün ler de, 1941), Na mıs Gı var di ya sı (Na-
mus or du su, A. Abi şev ile bir lik te, 1942), 
Kı nıp tan Kı lış (Kı nın dan kı lıç, 1945) pi-

yes le ri ni ve Abay ope ra sı nın lib ret to su nu 

(1944), Abay ânde ri (Abay tür kü le ri) fil mi nin 

se nar yo su nu (1945) yaz mış ve Emek Kı zıl 

Bay ra ğı ma dal ya sıy la ödül len di ril miş tir. 

Âr Jıl dar Oy la rı (Her dö ne min dü şün ce-
le ri, 1959), Ka raş Ka raş (1960) gi bi kül li-

yat la rı, Bes Dos (Beş ar ka daş, 1956), Dos 

Be del Dos (Dost be del ar ka daş, 1958), 
Al wa (Hel va, 1953), Asıl Ne sil der (Asil 

soy lar) gi bi pi yes le ri, Abay (İb râ him) Ku-

nan ba yev ad lı mo nog ra fi yi (1959) ve Ös-

ken Ör ken (Ge liş miş fi liz ler, 1960-1961) 
ro ma nı nı ka le me al mış tır.

An cak Ave zov’un en önem li ese ri ken di-

si ne ulus lar ara sı ün ka zan dı ran, ta nın mış 

bir çok edip ve ya za rın öv güy le söz et ti ği 

Abay Jo lı ad lı ro ma nı dır. Eser de Ka zak 

şa iri, edip ve dü şü nür Abay Ku nan ba yev’in 

(ö. 1904) bi yog ra fi si et ra fın da XIX. yüz yı-

lın ikin ci ya rı sı ile XX. yüz yı lın baş la rın da 

Ka zak hal kı nın sos yal ya pı sı, ha yat tar zı, 

feo dal ya pı, sı nıf mü ca de le si, inanç lar, örf 

ve âdet ler, Rus iş ga li ve Ba tı et ki si ele alın-

mış tır. Ka zak kül tü rü nü kap sam lı bi çim-

de yan sı tan bu ese rin ha zır lık la rı na 1930 

yılın dan iti ba ren baş la yan Ave zov hem-

şeh ri si olan Abay’ı ta nı yan he men her kes-

ten bil gi al dı ğı nı, ro man da ge çen ki şi le-

rin, boy ve aşi ret le rin, ta rihî mekânla rın 

hep si nin ger çek ol du ğu nu be lir tir. Ka zak 

ede biya tı nın bir şa he se ri ka bul edi len eser 

ait ol du ğu dö nem le il gi li bel ge ni teli ği ta-

şır. Dört cilt ha lin de ki ese rin cilt le ri 1942, 

1947, 1950, 1952 yıl la rın da çık mış, hepsi 

bir ara da 1956’ da ba sıl mış tır. Abay Jolı 

Rus ça baş ta ol mak üze re bir çok di le çev-

ril miş, Türk çe’ye de Zey neş İs ma il ve Ah-

met Gün gör ta ra fın dan ter cü me edil miş-

tir (I-II, An ka ra 1997).

Ave zov’un di ğer bel li baş lı eser le ri de 

şun lar dır: Hikâye: Kor ˇgan sız dıñ Kü nü 

baş kan lı ğı nı yap tı. 1958’ de Taş kent’te ya-

pı lan As ya ve Af ri ka ül ke le ri ya zar la rı nın 

bi rin ci kon gre sin de dü zen le yi ci ler ara sın-

da yer al dı ve bir ko nuş ma yap tı. 1959’ da 

ikin ci de fa Ka zak Sov yet Sos ya list Cum hu-

ri ye ti Yük sek Şûra sı’na mil let ve ki li se çil di. 

Ay nı yıl Abay Jo lı (Abay yo lu) ad lı ro ma nı 

ve si le siy le Le nin ödü lü ne lâyık gö rül dü. 

1960’ ta Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri’ne, 

1961’ de ikin ci de fa Hin dis tan’a git ti. 27 

Ha zi ran 1961’ de Mos ko va’da Kunt se vo’-

da ki Krem lin Has ta ha ne si’nde ge çir di ği 

ame li yat sı ra sın da öl dü ve 1 Tem muz’da 

Al ma tı Mer kez Me zar lı ğı’nda gö mül dü.

Ave zov bir dü şü nür, ya zar ve çe vir men 

ola rak ede bi yat, sa nat, eği tim, bi lim ko nu-

la rın da or ta ya koy du ğu gö rüş ve eser ler le 

çağ daş Ka zak kül tür ve ede bi ya tı nın ön de 

ge len tem sil ci le ri ara sın da yer al mış tır. 

Ka za kis tan’da ge rek ti yat ro ge rek se Ba tı 

tar zı edebî ne sir ge le ne ği nin ilk tem sil ci si 

ka bul edi lir. Ölü mün den son ra Ka za kis-

tan Bi lim ler Aka de mi si Ede bi yat ve Sa nat 

Ens ti tü sü’ne onun adı ve ril miş, 1963’ te 

ens ti tü bün ye sin de Ave zov Evi adıy la bir 

şu be açıl mış tır. Ay rı ca Ka zak Aka de mik 

Dram Ti yat ro su, Al ma tı, As ta na, Se mey 

gi bi şe hir ler de ba zı il çe, köy, so kak ve 

okul lar M. Ave zov is mi ni ta şır. Ave zov’un 

100. do ğum yıl dö nü mü UNES CO’nun ka-

ra rı ile 1997’ de dün ya ça pın da kut lan mış, 

hak kın da Z. Qab do lov “Me niñ Ave zo vim”, 

R. Nur ğa li yev “Ave zov jâne Alaş”, J. Dâde-

ba yev “Muh tar Ave zov”, Ö. Kü mis ba yev 

“M. Ave zov ve Do ğu” gi bi ya zı lar yaz mış tır. 

Ave zov’un edebî ki şi li ği ve eser le riy le il gi li 

ola rak Ka za kis tan üni ver si te le rin de çe şit li 

ders ler ve ril mek te dir.

Eser le ri. Ti yat ro, oyun, kül tür ve sa nat, 

ede bi yat, halk ede bi ya tı ta ri hi, kla sik Rus 

ya zar la rıy la il gi li çok sa yı da eser ka le me 

alan Ave zov ilk ese ri Da wıl’ı (Fır tı na) 
1914-1915’ te yaz mış, Şa ke rim Ku day-

ber di ev’in Jol sız Ja za (Hak sız ce za) des ta-

nın dan il ham la dü zen le di ği Eñlik-Ke bek 

pi ye si 1917 Ha zi ra nın da sah ne len miş tir. 

Cu sip bek Ay ma vı tov’la be ra ber ka le me al-

dı ğı “Ka zak’ın Özel Hu yu” baş lık lı ilk ma-

ka le si Alaş ga ze te sin de ya yım lan mış (10 
Mart 1917), da ha son ra Sa rı ar ka ga ze te-

sin de çe şit li ya zı la rı çık mış tır. 1918’ de yi ne 

Ay ma vı tov’la bir lik te on üç sa yı çı kar dı ğı 

Abay der gi si ga ze te ci ola rak ta nın ma sı nı 

sağ la mış tır. Kı zıl Ka zaks tan der gi si nin 

3-4. sa yı la rın da “Kor ğan sız dıñ Kü nü” (Kim-

se si zin ta li hi) hi kâ ye sini ya yım la mış (1921), 
1922’ de Kor ğan sız dıñ Kü nü ve Eñlik-

Ke bek Orın bor’da ki tap ha lin de bas mış, 

ay rı ca Tañ der gi si ni çı kar mış, bu ra da 

ba zı hi kâ ye le rini neş ret miş tir. 1926’ da 
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in Is la mic His tory, s. 30). Aya lon’un, İslâm 

ta ri hin de IX. yüz yıl dan XIX. yüz yı la ka dar 

sü ren kö le-as ker (mem lük, gulâm, dev şir me) 

hâki mi ye tiy le ha dım la rın ro lü gi bi te ori le ri 

bi lim dün ya sın da hâlâ eleş ti ri ve tar tış-

ma la ra ko nu ol mak ta dır. Aya lon uzun bir 

has ta lık dö ne mi nin ar dın dan 25 Ha zi ran 

1998’de Ku düs’te öl dü. 1972’de İs ra il’in si-

vil alan da en pres tij li ödü lü olan İs ra il ödü-

lü ne lâyık gö rül dü. Ay rı ca Is ra el Aca demy 

of Sci en ces and Hu ma ni ti es aslî üye si ve 

Midd le East Me di eva lists ve Ame ri can His-

to ri cal So ci ety onur üye siy di. Öğ ren ci le ri 

ve mes lek taş la rı 1983’te yet mi şin ci do-

ğum yı lın da bir hâ tı ra sa yı sı çı kar mış lar dır 

(Stu di es in Is la mic His tory and Ci vi li za ti on 
in Ho no ur of Pro fes sor Da vid Aya lon, ed. 
Mos he Sha ron, Je ru sa lem 1986).

Eser le ri. 1. L’esc la va ge du Ma me louk 

(Je ru sa lem 1951). Mem lük as kerî-kö le lik 

sis te mi hak kın da en önem li eser ler den 

bi ri dir. Ça lış ma ay rı ca, mü el li fin top lu ma-

ka le le rin den olu şan The Mam luk Mi li-

tary So ci ety için de ya yım lan mış (Lon don 
1979), Sa mi ra Kor tan ta mer ta ra fın dan 

Türk çe’ye çev ril miş tir (“Memlûk Dev le-
tin de Kö le lik Sis te mi”, TİD, sy. 4 [1989], s. 
211-247). 2. Gun pow der and Fi re arms 

in the Mam luk King dom: A Chal lenge 

to a Me di eval So ci ety (Lon don 1956). 
Bu eser de, Mem lük ler’in Os man lı lar kar-

şı sın da ateş li silâhla ra uyum sağ la ya ma-

dık la rı için ye nil dik le ri te zi ile ri sü rül müş-

tür. 3. The Mi li tary Re forms of Ca liph 

al-Mu£ta½im, The ir Back gro und and 

Con se qu en ces (Je ru sa lem 1963). Mu‘ta-

sım-Billâh dö ne min de Abbâsî or du la rın-

da ki Türk as ker le ri hak kın da dır. Ça lış ma 

mü el li fin ma ka le le ri nin top lu ba sı mı olan 

Is lam and Abo de of War’da (Lon don 
1994) tek rar neş re dil miş tir. 4. Eu nuchs, 

Ca liphs, and Sul tans: A Study of Pow-

er Re la ti ons hip (Je ru sa lem 1999). Or ta-

çağ İslâm dev let le rin de ha dım la rın ro lüy le 

müd det İn gi liz or du sun da gö rev yap tı. 

Leo Ar yeh Ma yer’in yö ne ti min de mem lük 

sis te mi üze ri ne ha zır la dı ğı dok to ra te zi ni 

1946’da ta mam la dı. Ne us tadt olan so ya-

dı nı 1948’de İs ra il’in ku rul ma sı nın ar dın-

dan Aya lon ola rak de ğiş tir di.

İs ra il’in ku ru lu şun dan ön ce bir sü re Ya-

hu di Ajan sı Si ya sal Bi ri mi’nde ça lış tı. Da-

ha son ra bu bi rim İs ra il Dı şiş le ri Ba kan lı-

ğı’na dö nüş tü rül dü ve Aya lon ba kan lık ta 

Or ta do ğu Bö lü mü’nün ba şı na ge ti ril di. 

1950’de Go ite in ta ra fın dan İbrânî Üni-

ver si te si’nde Mo dern Or ta do ğu Ta ri hi 

Bö lü mü’nü kur mak üze re da vet edil di. 

Tür ko log Uri el Heyd ve Gab ri el Ba er ile 

bir lik te gü nü müz de İslâm ve Or ta do ğu 

Araş tır ma la rı Bö lü mü di ye bi li nen kıs mın 

ku rul ma sın da önem li rol oy na dı. 1956 yı-

lı na ka dar baş kan lı ğı nı yap tı ğı bö lüm de 

mo dern Or ta do ğu ders le ri ver di. 1953-

1957 ara sın da As ya ve Af ri ka Ça lış ma la rı 

Ens ti tü sü’nün baş kan lı ğı nı da yü rüt tü. 

1983’te üni ver si te de ki gö re vin den emek-

li ol du. Aya lon’un dok to ra tez da nış man lı-

ğı nı yü rüt tü ğü pek çok öğ ren ci si, İs ra il ve 

Ba tı üni ver si te le rin de Or ta do ğu ça lış ma la-

rı bö lüm le rin de önem li rol oy na mak ta dır. 

Aya lon 1950’li yıl lar da Mem lük Dev le-

ti’nde as kerî-kö le lik sis te mi ko nu sun da, 

da ha son ra mo dern Mem lük araş tır ma-

la rı nın ku ru cu su ola rak ka bul edil me si ni 

sağ la yan önem li ça lış ma lar ya yım la dı. 

1960’lı yıl lar da da ha zi ya de XV. yüz yı lın 

ikin ci ya rı sı ile XIX. yüz yı lın ilk ya rı sı ara-

sın da Os man lı Mı sı rı’nda mem lük le rin ro lü 

ve Mem lük as kerî sis te mi nin ilk nü ve si ni 

oluş tu ran, Ha li fe Mu‘ta sım-Billâh dö ne-

min de Abbâsî or du la rın da ki Türk as ker le ri 

üze ri ne araş tır ma lar yap tı. 1970’li yıl lar da 

ise Mo ğol (Cen giz Han) ya sa sı, bu ya sa nın 

Mem lük ida re si ve hu kukî sis te mi ne et ki-

siy le Mem lük sis te mi ko nu la rın da ma ka-

le ler ya yım la dı. Emek li ye ay rıl dık tan son ra 

Or ta çağ İslâm top lum la rın da ha dım la rın 

ro lü, Mem lük ler’in Os man lı lar ta ra fın dan 

or ta dan kal dı rı lı şı, Sel çuk lu or du la rın da 

mem lük ler (gulâm) ko nu la rı nı araş tır dı. 

Ça lış ma la rın da Mem lük as kerî ve idarî 

te rim le ri nin doğ ru bi çim de ta nım lan ma-

sı na bü yük özen gös ter di. Onun te mel 

tez le rin den bi ri, Ya kın do ğu’yu Haç lı lar ve 

Mo ğol lar’dan kur ta ran Mem lük Dev le ti 

ile İslâm top rak la rı nı yüz yıl lar ca is tik rar lı 

bir şe kil de mu ha fa za ede rek Av ru pa’ya 

açı lan Os man lı lar’ın bu ba şa rı sın da mem-

lük (gu lâm, dev şir me) sis te mi nin ha yatî bir 

öne me sa hip ol du ğu ve Türk ler’in mem lük 

sis te mi ol ma dan İslâm ta ri hin de da ha az 

önem li rol oy na ya ca ğı dır (Ami tai, Stu di es 
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Ortaçað Ýslâm tarihçisi.˜ ™

Hay fa’da doğ du. Ço cuk lu ğu İn gi liz yö ne-

ti mi al tın da ki Ku zey Fi lis tin’de geç ti. Or ta 

öğ re ni mi ni Hay fa’da ta mam la dı, bu ra da 

Arap ço cuk la rıy la bir lik te bü yü me si son-

ra ki yıl lar da Arap ça’ya yö nel me sin de et-

ki li ol du. 1933’te Ku düs’e gi de rek İbrânî 

Üni ver si te si’ne kay dol du, üni ver si te de 

Arap di li ve ede bi ya tı ile ya hu di ta ri hi 

oku du. Ho ca la rın dan özel lik le She lo mo 

Dov Go ite in’in et ki sin de kal dı. Ma ka le le ri-

ni öğ ren ci li ği sı ra sın da 1935’ten iti ba ren 

ya yım la ma ya baş la dı. İlk yıl lar da da ha zi-

ya de Or ta çağ İslâm top lu mun da ya hu di-

le rin rol le ri üze ri ne araş tır ma lar yap tı. Bu 

es na da bir yıl sü rey le Bey rut Ame ri kan 

Üni ver si te si’nde bu lun du. 1940’lı yıl lar da 

İslâm ta ri hi ve Mem lük ta ri hi ça lış ma la rı-

na yö nel di. II. Dün ya Sa va şı sı ra sın da bir 

David Ayalon
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