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ÇAKMAK, Dursun

Mo ğol do nan ma sı nı ge ri püs kürt tü. An-

cak Çam pa 1312’de An nam kra lı nın iş ga-

li ne kar şı ko ya ma dı. Vi et nam kuv vet le ri 

Çam’ın mer ke zi Vi ja ya’yı 1471’de ele ge çi-

re rek şeh ri tah rip et ti ler. Bu kan lı sa vaş ta 

Çam kra li yet ai le si da hil 30.000 ki şi esir 

alın dı ve en az 60.000 ki şi öl dü rül dü. Çam 

hal kı nın bir kıs mı Kam boç ya’ya göç et-

mek zo run da kal dı. Kat li am dan kur tu lan 

krali yet ai le sin den bir prens Ma laka’ya, 

bir di ğe ri Açe’ye kaç tı. İs yan eden Çam 

li de ri Che Nang ise Vi et nam lı lar’a ye nil dik-

ten son ra an ne si nin mem le ke ti olan Ca-

va’ya sı ğın dı. Vi et kra lı Çam pa top rak ları-

nı küçük eya let le re böl dü ve Çam lar’dan 

ge ri ka lan ara zi le re Vi et nam lı çift çi le ri 

yerleştir di.

Vi ja ya’nın düş me si nin ar dın dan gü nü-

müz de ki Nha Trang şeh ri ya kın la rın da 

bu lu nan gü ney de ki es ki Ka ut ha ra şeh ri 

ye ni Çam mer ke zi ol du. Çam kral la rı VI II. 

yüz yıl dan iti ba ren XVII. yüz yı lın son la rı-

na ka dar bu böl ge ye hâkim di ler. An cak 

sü rek li gü ne ye doğ ru iler le yen Vi et Kral lı-

ğı 1653’te Ka ut ha ra’yı da iş gal edip top-

rak la rı na kat tı. Çam lı tüc car, sa vaş çı ve 

mül te ci ler Por te kiz li ler’e kar şı Ma lay lı ve 

En do nez ya lı müs lü man lar la iş bir li ği yap-

tı lar. Hat ta bu ra da ki Çam kra lı, 1594’te 

Ma lay ya rı ma da sı nın ucun da ki Co hor 

(Jo hor) Sul tan lı ğı’nın Por te kiz li ler’in de-

ne ti min de ki Ma la ka’ya sal dı rı sın da Co-

hor’a yar dım gön der miş ti. 1692’de Vi et 

hal kı nın sı kış tır ma sı ve son Çam baş şeh ri 

Pan du ran ga’yı da ele ge çir me siy le bir lik te 

Çam kra li yet ai le si ve 5000 ka dar bir Çam 

top lu lu ğu Kam boç ya’ya göç et ti. Vi et kral-

la rı nın nü fu zu al tın da var lı ğı nı sür dü ren 

Çam lar’ın son ka le si Pan du ran ga da an cak 

1832 yı lı na ka dar ba ğım sız lı ğı nı ko ru ya bil-

di. Böy le ce ku zey den gü ne ye doğ ru ya yı-

lan Vi et nam Kral lı ğı, Çam pa top rak la rı nı 

1835’te ta ma men ele ge çi rip Çam lar’ın 

ba ğım sız lı ğı na son ve rin ce Çam hal kı böl-

ge de bir azın lık du ru mu na gel di.

Çam pa’da İslâmi yet. Çam lar’ın müs-

lü man ol ma sın da, IV-VI. (X-XII.) yüz yıl lar 

ara sın da böl ge de yo ğun fa ali yet gös te ren 

Arap, İran, Hint asıl lı müs lü man tüc car 

ve da vet çi ler le VI II. (XIV.) yüz yı lın son la rı-

na doğ ru ti ca ret ama cıy la böl ge ye ge len 

Ma lay lı müs lü man la rın önem li rol le ri nin 

bu lun du ğu ge nel lik le ka bul edi lir. II. (VI II.) 

yüz yıl dan iti ba ren Çam pa sa hil le rin de ki 

li man şe hir le ri do ğu dan ge len müs lü man 

tâcir ler ta ra fın dan bi lin mek tey di. Ni te kim 

III (IX) ve IV. (X.) yüz yıl lar da ki müs lü man 

coğ raf ya cı la rın eser le rin de Sanf ve onun 

ba tı sın da yer alan Ko mar’dan bah se di lir. 

da ya lı ilk ya zı la rı nı icat et ti ler. IV. yüz yı la 

ait, Qu ang Nam böl ge sin de ki Çam lar’a ait 

ba zı kitâbe ler de Hint al fa be sin de ya zı lan 

Gü ney do ğu As ya’nın en es ki me tin le ri dir. 

Çam lar inanç ba kı mın dan uzun asır lar Hin-

du izm’in te si rin de kal dı lar; Hint tan rı la rı 

Şi va, Brah ma ve Viş nu’yu yer li leş ti re rek 

Nha Trang tan rı ça sı olan Po Ino Na gar’ı 

Şi va’nın yol da şı Uma ile öz deş leş tir di ler.

Çam pa kral lık la rı ku zey den gü ne ye doğ-

ru Lin yi, In dra pu ra, Vi ja ya, Ka ut ha ra ve 

Pan du ran ga li man şe hir le riy le on la rın çev-

re sin de ki böl ge ler de ku rul du. Bun lar dan 

en es ki kral lık bu gün kü Hue şeh ri çev re-

sin de yer alan ve Çin ce adıy la Xi ang lin ola-

rak bi li nen Lin yi olup 192 yı lın da Çin li ler’e 

kar şı bir is ya nın ar dın dan Han hâne dan lı-

ğı nın de ne ti min den sıy rı lıp ba ğım sız lı ğı nı 

ka zan dı. Çam pa kral la rı kom şu dev let ler le 

si ya sal iliş ki ler ge liş tir di ler ve Ca va’ya dos-

ta ne zi ya ret ler de bu lun du lar. Çin ta rih-

çi le ri 657’de Çin’e ge len bir Çam bağ lı lık 

he ye tin den bah se der. My Son ad lı ta pı-

nak ta ki 658 yı lı na ta rih le nen Sans krit çe 

bir kitâbe de Kam boç ya’yı zi ya ret eden ve 

Kimer pren se siy le ev le nen bir Çam pren-

sin den söz edi lir.

Çam lar her za man Çin li ler’in, Vi et nam-

lı lar’ın ve Kimer ler’in (Khmerler) bas kı sı ve 

teh di di al tın da kal dı lar. An nam’da ki Vi et 

Krallı ğı 980’ ler den iti ba ren, Ang kor’daki 

Kimer Kral lı ğı da gü ney den Çam lar’ı sı-

kıştırmaya ve on la rın top rak la rı nı iş gal 

etmeye baş la dı. X ve XI. yüz yıl lar da ku-

zey de Annam’da ki mer kez le rin den Dai 

Vi et Kral lı ğı, Çampa’ ya sal dı rıp on la rı 

mağlûp et ti ve XI. yüz yıl da Çam pa ku-

zey de ki top rakları nın ço ğu nu An nam’a 

kap tır dı. Çam pa kralla rı, en so nun da In-

dra pu ra’yı ter kedip baş şehri gü ney de ki 

Vi ja ya’ ya ta şı mak zorun da kal dı lar. Do la-

yı sıy la XI. yüz yıl dan iti ba ren Çam pa’nın 

ana mer ke zi da ha gü ney de yer alan Binh 

Dinh böl ge sin de ki Vi ja ya ol du. XII. yüz yı-

lın or ta la rı na doğru Kimer Kra lı II. Sur ya-

var man, Vi ja ya’yı işgal ederek Çam pa’ nın 

ku zey top rak la rı nı 1145 yı lı na ka dar hâki-

mi ye ti al tın da tut tu. Çam lar’ın 1178’ de 

Kimer ler’in baş şeh ri Ang kor’u yağ ma la-

ma sı, Kimer Kra lı VI. Ja ya varman’ın XII. 

yüz yı lın son la rın dan iti ba ren Çam pa’ ya bir 

di zi as ke rî sal dırı dü zen le me si ne yol aç tı 

ve 1203-1220 yılların da Çam pa yi ne Kimer 

ege men li ği al tın da kal dı.

Si yasî ba kım dan ge ri le me si ne rağ men 

de niz ti ca re ti sa ye sin de Vi ja ya XI II. yüz yı-

lın son la rın da böl ge de önem li bir güç ola-

rak var lı ğı nı sür dür dü ve 1292’de Ku bi lay 

Han’ın ku man da nı So ga tu li der li ğin de ki 

ve İslâm ül ke le ri nin üst dü zey tem sil ci le-

ri nin Tür ki ye zi ya ret le rin de Sul tan Ah met 

Ca mii’nde kı lı nan cu ma na maz la rın da iç 

ezan la rı Dur sun Çak mak okur du. Ay nı za-

man da mü zi ka li te si güç lü bir ka si de han 

olan Çak mak pek çok öğ ren ci nin mûsi ki 

ala nın da ye tiş me si ne kat kı sağ la mış tır.
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– —ÇAMLAR

Kamboçya ile Vietnam’da yaþayan
ve günümüzde çoðunluðu 
müslüman olan topluluk.˜ ™

Or ta Vi et nam’da ku ru lan kral lık la rı ifa-

de et mek için kul la nı lan Çam pa (Cham pa), 

coğ rafî ola rak en ge niş sı nır la rıy la ku-

zey de ki Ho anh Son’dan gü ney de ki Phan 

Thi et’e ka dar uza nan 1000 km. uzun lu-

ğun da ki bir ala nı kap la mak tay dı. Do ğu-

dan de niz le, ba tı dan yük sek dağ lar la çev-

ri li olup si yasî ba kım dan Or ta Vi et nam’ın 

bü tün sa hil le ri bo yun ca ne hir ağız la rın da 

ku ru lan bir kaç kü çük şe hir dev le ti ni için de 

ba rın dı rı yor du. Adı nı Çam pa kral lık la rın-

dan alan halk Çam (Cham) adıy la bi li ni yor-

du. Çam lar dil yö nün den Avus tro nez ya 

dil ai le si nin alt ko lu olan Ma lay-Po li nez ya 

gru bu na men sup tur. Ma lez ya, En do nez-

ya ve Fi li pin ler’de ya şa yan top lum lar la dil 

ve kül tür ba kı mın dan ben zer lik le ri var dır. 

Çam di li böl ge de ki dil ler den en çok Açe 

di li ni an dır mak ta dır. İlk za man lar da de niz 

in san la rı ola rak anı lan Çam lar, milâttan 

ön ce 1000’li yıl lar da Bor neo ada sı nın ba tı 

sa hil le rin den Gü ney Çin de ni zi ne göç ede-

rek bu gün kü Vi et nam’ın or ta ke sim le rin-

de bu lu nan sa hil le re yer leş ti ler.

Milâttan ön ce ki de vir ler de Çin ve Hin-

dis tan sa hil le ri ara sın da ge li şen ti ca ret-

ten Çam lar da is ti fa de ede rek milâttan 

ön ce II. yüz yıl da bu gün kü Vi et nam’ın sa-

hil li man şe hir le rin de ken di kü çük kral lık-

la rı nı kur du lar. Kül tü rel ba kım dan da ha 

çok Hint et ki si al tın da ka lan Çam lar, Or ta 

Vi et nam’da Nha Trang ya kın la rın da mev-

cut ka lın tı lar da or ta ya çık tı ğı üze re milâdî 

III. yüz yıl da böl ge de Sans krit al fa be si ne 
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ço ğun lu ğu nun bu yüz yıl lar da Müs lü man-

lı ğa gir di ği ni or ta ya ko yar.

1642’de Kam boç ya’da ki Kimer Kra lı Re-

ame at hi pa dei, am ca sı nı taht tan in di rip 

Ma lay lı bir kız la ev len dik ten son ra ül ke-

sin de ki Çam lar’ın ve Ma lay lar’ın et ki siy le 

yö ne ti mi nin ilk yıl la rın da müs lü man ol du, 

sün net edi le rek Sul tan İbrâhim adı nı al-

dı. İs lâm hu ku ku nu be nim se yip sa ray da ki 

Bu dist dinî ge le nek le ri, ül ke de do muz ye-

tiş ti ri ci li ği ni ve eti nin yen me si ni ya sak la dı. 

Kra lın si ya sal çı kar lar ge rek çe siy le, ül ke-

sin de ki Ma lay lar’ın ve Çam lar’ın des te ği ni 

ka zan mak için müs lü man ol du ğu gö rü şü 

hem Kimer ma hallî kay nak la rın da hem de 

böl ge de fa ali yet gös te ren Hol lan da lı tem-

sil ci le rin göz lem le rin de vur gu la nır. An cak 

kra lın 1659 yı lın da ki şüp he li ölü mü üze-

ri ne bir çok Çam ve Ma lay kö ken li müs lü-

man ye ni Bu dist kral ta ra fın dan öl dü rül dü 

ve Çam hal kı nın bir kıs mı bu dö nem de 

Tay land’a sı ğın mak zo run da kal dı.

X. (XVI.) yüz yı lın son la rı na doğ ru Çam-

pa hal kı nın ço ğun lu ğu nun ve son ra sın da 

Çam sa ra yı nın müs lü man laş tı ğı ka bul 

edi lir. Ni te kim Hol lan da lı tüc car la rın göz-

lem le ri ne gö re 1656’da Çam kra lı nın, sa-

ra yın da de ğil bir ge mi de ya şa dı ğı ve Ma lay 

usu lü ne gö re gi yin di ği, çok ze ki bi ri ol du-

ğu be lir ti lir. 1665’te M. Ha in qu es ad lı bir 

pa pa zın se ya hat not la rın da ise Çam pa’ nın 

yer li hal kı nın bü yük ço ğun lu ğu nun Sa ra-

sin ler’in (müs lü man lar) inan cı nı be nim se-

di ği ifa de edi lir. 1675’te ise Çam hal kı nın 

ne re dey se ta ma mı nın müs lü man laş tığı ve 

er te si yıl is mi bi lin me yen ilk Çam kra lı nın 

müs lü man ola rak tah ta çık tı ğı söy le nir. 

Ma lay ca “Pa du ka Se ri Sul tan” un va nı nı 

kul la nan bu Çam sul ta nı 1685 yı lı na ka-

dar yö ne tim de kal dı. Çam hal kı müs lü-

man ol duk tan son ra es ki inanç ve ge-

lenek le ri ni kıs men de vam et tir di ve onla-

rı İs lâ mi yet’le öz deş leş tir di. 1680-1682 

yılla rın da Çam sul ta nı Ca va’da ki Hol lan da 

Do ğu Hin dis tan Şir ke ti’nin mer ke zi olan 

Ba tav ya’ya (Ca kar ta) el çi ler, Ma la ka’ya da 

tüc car ge mi le ri gön der di. An cak 1697’de 

Gü ney Vi et nam’da ki Dang Trong Vi et Kral-

lı ğı’nın son Çam Li ma nı Pan du ran ga’yı ele 

ge çir me si üze ri ne Çam kra li yet ai le si da-

hil yak la şık 5000 ki şi Bu dist Kam boç ya’ya 

kaç mak zo run da kal dı. Kam boç ya’ya ikin ci 

Çam gö çü de 1790’lı yıl lar da ger çek leş ti; 

bu göç men ler, Phnom Penh’den 7 km. 

ku zey de ki Chrang Cham res’de 1813’te 

Kam boç ya’nın en bü yük ca mi si olan Nû-

rü’l-İh san Ca mii’ni in şa et ti.

Vi et nam kra lı nın 1832’de Pan du ran-

ga’da ki son Çam pa mer ke zi ni de alıp 

gön de ril dik le ri be lir ti lir. Me selâ 951’de 

Çam kra lı nın Pu Ho San (Ebü’l-Ha san) ad lı 

bir el çi si Çin sa ra yı nı zi ya ret et ti. Çam pa lı 

bir müs lü man tâcir de 958 ve 960 yıl la-

rın da Çin’e gi den Çam bağ lı lık he ye ti ne 

baş kan lık yap tı. Ay rı ca Song hâne da nı 

dö ne mi ne ait kay nak lar da Çam pa’da-

ki hal kın kur ban kes ti ği ve bu nu ye ri ne 

ge ti rir ken de A-lo-ho-lei-pa (Al la hü ek ber) 

de di ği ifa de edi lir. Bu ve ri ler ışı ğın da, II. 

(VI II.) yüz yıl dan iti ba ren ulus lar ara sı de niz 

ti ca re ti ni ta kip eden müs lü man tüc car la-

rın Çam pa li man şe hir le ri ne sık ça uğ ra-

ma sı ne ti ce sin de Çam lar’ın İslâmi yet’le 

ilk te mas la rı nın ger çek leş ti ği ve IV. (X.) 

yüz yıl dan iti ba ren Çam li man şe hir le rin de 

Arap, İran, Hint ve Çin asıl lı müs lü man 

tüc car lar dan mey da na ge len ya ban cı 

müs lü man top lu luk la rı nın oluş tu ğu söy-

le ne bi lir. VII. (XI II.) yüz yıl da kar şı lık lı ti carî 

ve kül tü rel iliş ki ler, yer li ka dın lar la ya pı lan 

ev li lik ler so nun da sa yı la rı az da ol sa Çam 

hal kın dan ba zı kim se le rin Müs lü man lı ğı 

ka bul et ti ği tah min edil mek te dir. İle ri ki 

yüz yıl lar da Ma lay lı müs lü man la rın de niz 

ti ca re ti nin böl ge de ge liş me siy le bir lik te 

Çam pa mer kez le rin de ki Ma lay ko lo ni le ri-

nin de Çam lar’ın İslâmlaş ma sın da önem li 

kat kı sı ol du. 1394 yı lın dan iti ba ren Ma-

lay lı tüc car lar böl ge de gö rün me ye baş-

la dı. Özel lik le IX (XV) ve X. (XVI.) yüz yıl-

lar da bun la rın Çam pa’ya sık ça gel me le ri 

ve Çam lar’la Ma lay lar’ın ay nı ırk ve et nik 

kö ken le re sa hip ol ma la rı Çam hal kı nın 

İslâmi yet’e gir me si ni et ki le miş ol ma lı dır. 

Bil has sa Ma lay lı müs lü man tüc car la rın 

yer li ka dın lar la ev li lik le ri ve Çam pa kral la-

rı nın Ca va lı pren ses ler le ev li li ği va sı ta sıy la 

dinî bağ lar iyi ce ge liş ti. Ay rı ca ku zey de ki 

Dai Vi et Kral lı ğı’nın Çam lar’ın baş şeh ri Vi-

ja ya’yı 1471’de ele ge çir me sin den son ra 

Çam lar’ın ço ğun lu ğu İslâmi yet’i be nim-

se me ye baş la dı. Da ha ön ce ferdî ve ai levî 

ih tidâlar dö ne mi ni ya şa yan, ço ğun lu ğu 

Hin du, kıs men de Bu dizm inan cı na sa-

hip olan Çam lar’ın Bu dist Vi et hal kı na 

bir tep ki ola rak İslâmi yet’e sa rıl dık la rı ve 

hız lı bir şe kil de İslâmlaş tık la rı kay de di lir. 

Söz lü ri va yet le re da ya nan Ma lay ca kla-

sik kay nak lar da da Çam pa Kral lı ğı’nın ve 

Çam lar’ın müs lü man ol du ğu na da ir çe şit li 

hikâye ler le atıf lar bu lun mak ta dır. X (XVI) 

ve özel lik le XI. (XVII.) yüz yıl la ra ait Ba tı 

kay nak la rın da Çam pa lı tüc car la rın böl ge-

de ki ti carî fa ali yet le ri ve on la rın inanç la rı 

hak kın da önem li bil gi ler ve ril mek te dir. Bu 

tür kay nak lar, ge nel lik le Ma lay lı tüc car 

ve da vet çi le rin Çam lar’ın İslâmlaş ma sın-

da et ki li ol du ğu nu ve yer li Çam hal kı nın 

Kam boç ya’da Gü ney Çam pa’nın Phan rang 

böl ge sin de 431’de (1039) ve ya da ha ön ce 

bir müs lü man yer le şim mer ke zi nin bu lun-

du ğu kay de di lir. Arap ça kay nak lar da Sanf, 

Çam pa ve Ko mar da Kimer (Kam boç ya) 

kral lık la rı nı ifa de et mek tey di. VI II. (XIV.) 

yüz yıl da müs lü man coğ raf ya cı lar dan Şey-

hür rab ve ed-Dı maşk¢, NuÅbe tü’d-dehr 

ad lı ese rin de Çam pa’da müs lü man la rın, 

hı ris ti yan la rın ve put pe rest le rin bir lik te 

ya şa dı ğı nı be lir tir. Hat ta Dı maşk¢, Hz. 

Os man za ma nın da müs lü man la rın Çam-

pa’ya ulaş tık la rı nı ve Emevîler dö ne min de 

Haccâc b. Yûsuf es-Se kafî’nin sür gün et-

ti ği Hz. Ali ta raf tar la rın dan bir kıs mı nın 

de niz yo luy la Çam pa’ya sı ğın dı ğı nı ya zar. 

Müs lü man tâcir le rin ti ca ret mak sa dıy la 

Çin’e gi der ken yol üs tün de ki Çam pa li-

man la rı na uğ ra dık la rı an la şıl mak ta dır.

V. (XI.) yüz yı la doğ ru Çam pa li man şe-

hir le rin de ço ğun lu ğu Arap, İran, Hint ve 

Çin kö ken li ya ban cı müs lü man tâcir ler den 

za man la kü çük müs lü man ko lonileri oluş-

tu. Bu mer kez ler de müs lü man tüc car la rın 

ya nı sı ra müs lü man yö ne ti ci, sa natkâr, da-

vet çi ve dinî li der le rin de bu lun du ğu tah-

min edil mek te dir. Gü ney do ğu As ya’nın 

li man şe hir le rin de ku ru lan şe hir kral lık-

la rı nın sa ray la rın da hiz met eden ve ti ca-

ret se fer le ri için so rum lu luk alan ya ban cı 

müs lü man tüc car lar dan gö rev li ler var dı. 

Çam pa mer kez le rin de de müs lü man top-

lu mun “şey hüssûk” adı ve ri len bir pa zar 

gö rev li si nin ol du ğu ve Çam li de riy le iliş-

ki le ri onun tem sil et ti ği be lir ti lir. Ay rı ca 

gü ney de ki Çam pa mer ke zi Pan du ran ga’da 

1920’ler de Fran sız ar ke olog la rı ta ra fın dan 

bu lu nan ve X. yüz yı lın son la rı ile XI. yüz yı lın 

baş la rı na ta rih le nen iki Arap ça kitâbe de 

Çam pa kral la rı nın hi ma ye si al tın da bu ra da 

kü çük bir müs lü man ti ca ret ko lo ni si nin 

var lı ğı nı te yit eder. Bu kitâbe ler den bi rin-

de Arap, Fars, Hint ve Türk asıl lı ya ban cı 

tüc car la rın kral lık ta ne tür pa ra lar kul la na-

cak la rı hu su sun da bil gi ve ri lir ve kral lı ğın 

ha zi ne si ne mü te va zi bir kat kı sağ la ma la rı 

ge rek ti ği ha tır la tı lır. V. (XI.) yüz yı la ait kla-

sik kûfî hat tın da ki bir me zar ta şı üze rin de 

“yol la rın ko ru yu cu su” un va nı nın yer al ma sı 

da ba zı müs lü man tâcir le rin yö ne ti ci ola-

rak ma hallî gö rev ler üst len dik le ri ni or ta ya 

ko yar. Yi ne bir grup Ja pon ar ke olo gu ta-

ra fın dan, Sin ha pu ra adı ve ri len ku zey de ki 

es ki Çam pa baş şeh ri Tra Ki eu’da ve Hoi 

An sa hil le rin den 100 km. uzak lık ta olan 

Cu Lao Cham’da çok sa yı da İslâm ve Çin 

se ra mik le ri bu lun muş tur.

Çin kay nak la rın da, IV (X) ve V. (XI.) 

yüz yıl lar da adı Pu (Ebû) olan müs lü man 

tâcir le rin Çam el çi si ola rak Çin sa ra yı na 
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1974’te Kı zıl Kimer ler’e ait bir bel ge de 

müs lü man Kimer ler’in ko ope ra tif le re 

da hil edil me si er te le ne rek on la rın büyük 

oran da soy kı rı ma uğ ra tıl ma sı ve bir yerde 

yo ğun laş ma la rı na izin ve ril me me si ge rek-

ti ği be lir til di. Bu nun üze ri ne Çam di re ni şi 

baş la dı ve 1974 yı lı so nu na doğru Kra uch-

hmar böl ge sin de ki Trea kö yü nün müs lü-

man li de ri nin tu tuk lan ma sı cid di bir is ya-

na yol aç tı. 1975’te de Koh Pal ve Ly Mu-

sa’ nın kö yü olan Kam pong Cham’da is yan 

çık tı. Çam lar, Kam boç ya lı ye rel kralcı lar ve 

Vi et nam lı ko mü nist ler le iş bir li ği ya pa rak 

Kam boç ya’nın do ğu sunda Kı zıl Kimer ler’e 

kı sa bir sü re mey dan oku du lar.

Kı zıl Kimer ler, Ni san 1975’te Kam boç ya 

si vil sa va şı nı ka zan dık tan ve Çam is yan-

la rı nı bas tır dık tan son ra Çam lar’ı yok et-

me ye baş la dı lar. Pol Pot re ji mi dö ne min de 

(1975-1979) yüz bin ler ce Çam hal kı kat li-

ama mâruz kal dı, müs lü man la rın isim-

le ri, ge le nek le ri ve dinî uy gu la ma la rı ya-

sak lan dı. Li der le ri olan Müf tü Res Lah ve 

yar dım cı la rı, ho ca la rı, re is le ri ve yaş lı la rı 

öl dü rül dü. Ül ke nin do ğu böl ge sin de ki Çam 

hal kı nın ço ğu teh cir edil di; İslâm di ni nin 

ge rek le ri ni ye ri ne ge tir me le ri, dinî kis ve ler 

ta şı ma la rı ve Çam di li ni kul lan ma la rı ya-

sak edil di. Çam di li ni kul lan ma nın, Arap ça 

ve Ma lay ca ko nuş ma nın ce za sı ölüm dü. 

Mus haf lar ve dinî ki tap lar ya kıl dı. Müs-

lü man lar top lum mer kez le rin de do muz 

eti ye me ye zor lan dı. 100.000 ci va rın da ki 

Çam nü fu su, Pol Pot re ji mi nin Vi et nam lı-

lar ta ra fın dan 1979 yı lı baş la rın da or ta dan 

kal dı rıl ma sı na ka dar de vam eden dört yıl 

bo yun ca uy gu la nan soy kı rım lar da öl dü. 

Bu ara da bin ler ce Çam baş ka ül ke le re sı-

ğın mak zo run da kal dı. 1975’ten 1988’e 

ka dar sa de ce Ma lez ya’ya 10.722 Ma lay kö-

ken li Çam gru bu mül te ci ola rak sı ğın dı ve 

Ke lan tan’da ku ru lan mül te ci kamp la rı na 

yer leş ti ril di. Ba zı la rı Ma lez ya va tan daş lı-

ğı na ge çer ken ül ke de hâlâ 25.000 ci va rın-

da Ma lay kö ken li Çam gru bu ol du ğu ifa de 

edil mek te dir.

Kı zıl Kimer ler yö ne ti mi ta ra fın dan öl dü-

rü len müs lü man Çam hal kı nın sa yı sı hak-

kın da fark lı ra kam lar ve ril mek te dir. Kam-

boç ya lı ta rih çi Ben Ki er nan sa vaş ön ce sin-

de ül ke de 250.000 müs lü ma nın ya şa dı ğı nı 

söy ler ken müs lü man li der Yso Os man ise 

müs lü man la rın sa yı sı nın 700.000 ci va-

rın da ol du ğu nu ile ri sür müş tür. Ki er nan 

ölen müs lü man sa yı sı nı 90.000 ci va rın da, 

Os man ise 400.000 ile 500.000 ara sın da 

ol du ğu nu kay det mek te dir. Çam lar, Kam-

boç ya’da ki nü fu sun % 3’ünü oluş tur ma la-

rı na rağ men Pol Pot yö ne ti mi bü tün et nik 

Fran sız sö mür ge dö ne min de Çam lar 

eği tim le ri ni ge nel lik le ca mi ler de, “su rao” 

de ni len mes cid ler de ve Kur’an okul la rın da 

alı yor du; halk Ba tı eği ti mi ve ren Fran sız 

sö mür ge okul la rı na ço cuk la rı nı gön der mi-

yor du. İle ri se vi ye de dinî öğ re nim gör mek 

için yurt dı şı na gi den az sa yı da ki şi var dı. II. 

Dün ya Sa va şı ön ce si ve son ra sın da çe şit li 

teş kilâtlar ku ru la rak azın lık hak la rı ko run-

ma ya ça lı şıl dı. Kam boç ya’da ki bir çok Çam 

kö yün de Kur’an okul la rı bu lun mak tay dı. 

1930’lar da Kra uch hmar’da Trea kö yün-

de ki en göz de iki okul, Mek ke’de eği tim 

gö ren Ha cı Os man’ın ba şın da bu lun du ğu 

okul olup Kam boç ya’nın her ta ra fın dan 

öğ ren ci çe ke bil mek tey di. Bat tam bang 

böl ge sin de Ha cı Sam Sou’nun 1948’de 

kur du ğu dinî okul ise da ha ye ni lik çi çiz gi de 

bir İslâmî eği tim sun mak tay dı. Bu oku lun 

müf re da tın da Kur’an, ha dis, fı kıh ve ta-

sav vu fun ya nı sı ra Arap ça ve Ma lay ca gi bi 

dil ders le ri de oku tul mak tay dı. II. Dün ya 

Sa va şı sı ra sın da Kam boç ya’ya dön me den 

ön ce Ma lez ya’nın Ke lan tan eya le tin de al tı 

yıl dinî eği tim alan Tu on Ly Mu sa 1950’li 

yıl lar da Çam lar ara sın da ye ni lik çi bir dinî 

ha re ket baş lat tı ve Kra uch hmar’da ki Svay 

Khle ang’da aç tı ğı oku la ül ke nin her ta ra-

fın dan öğ ren ci gel di. Kam boç ya’da ya şa-

nan İslâmi yet’i es ki Hin du kay nak lı inanç 

ve âdet le rin te si rin den kur ta rıp di ni saf-

laş tır ma yö nün de ki ça ba la rı mu ha fa zakâr 

çev re ler le ara sı nın açıl ma sı na ve müs lü-

man lar için de ça tış ma la rın ya şan ma sı na 

yol aç tı. Kam boç ya’ya ye ni lik çi dinî an la-

yış, sö mür ge dö ne min de da ha çok yurt 

dı şın da dinî eği tim alan Tu on Ly Mu sa ve 

Ha cı Math (Mu ham med In dia) gi bi ye ni lik çi 

ho ca lar ta ra fın dan so kul du. Kam boç ya, 

Fran sa’dan ba ğım sız lı ğı nı el de et tik ten 

son ra 1960’ta Prens No ro dom Si ha no uk 

hü kü me ti bu iki ho ca yı kı sa sü re li sür gün 

ce za sı na çarp tır dı. Si ha no uk hü kü me ti ay-

nı yıl Ra ca Thi pa dei Res Lah (İmam Ha cı Res 

Lah) ad lı mu ha fa zakâr bir ki şi yi ül ke de ki 

müs lü man la rın dinî li de ri ve ül ke nin ilk 

müf tü sü ola rak ta yin et ti. Top lum ara sın-

da ay rış ma ya yol aç tı ğı ge rek çe siy le ye ni-

lik çi dinî ha re ket le ri ten kit eden müf tü Kı-

zıl Kimer ler ta ra fın dan 1975’te öl dü rül dü.

Kam boç ya’da ki iç sa vaş sı ra sın da (1970-
1975) ko mü nist ide olo ji yi sa vu nan Kı zıl 

Kimer ler ül ke nin gü ney ba tı sın da ve ku-

zey de ya şa yan bü tün Çam top lu lukları nı 

bü yük bir kı yı ma uğ rat tı lar. Fark lı ta ri hi, 

di li ve kül tür le riy le ül ke de ge niş bir ağa 

sa hip ol ma la rı, Kı zıl Kimer ler tarafın dan 

ön gö rü len kü çük ve de net le ne bi lir top-

lum ya pı sı na bir teh dit şek lin de al gı lan dı. 

top rak la rı na kat ma sın dan son ra Çam hal-

kı böl ge de si yasî hâki mi ye ti ni ta ma men 

kay bet ti; Vi et nam’ın gü ney böl ge sin de ve 

Kam boç ya top rak la rın da da ğı nık bir et-

nik ve dinî azın lık gru bu ola rak ya şa ma ya 

de vam et ti. Vi et nam lı lar’ın bas kı sı na da-

ya na ma yan Çam lar’ın Vi et nam’dan Kam-

boç ya’ya gö çü böl ge de Fran sız sö mür ge 

yö ne ti mi nin ku rul du ğu 1858 yı lı na ka dar 

sür dü. Vi et nam’da ka lan lar Vi et nam lı lar 

ta ra fın dan bas kı al tın da asi mi las yo na tâbi 

tu tul du, dinî inanç la rı nı ser best çe ye ri ne 

ge tir me de ve dil le ri ni kul lan ma da çe şit li 

zor luk lar ya şa dı. İslâm dün ya sıy la bağ la rı 

ko pa rıl dı ğı için da ha çok es ki Hin du inanç 

ve uy gu la ma la rı nın et ki si al tın da ka lan bir 

dinî ha ya tı de vam et tir di. Kam boç ya’da ki-

ler ise nis be ten Sünnî İslâm inan cı na da ha 

sı kı bağ lı kal dı lar, dinî vecîbe ve ge le nek le-

ri ni ye ri ne ge tir me de da ha ser best ve du-

yar lı ol du lar. Kam boç ya’da Ma lay kö ken li 

müs lü man lar la bir lik te Çam hal kı ge nel-

lik le tüc car, ba lık çı ve çift çi ola rak ge çi mi-

ni sağ la dı; ba zan da Kimer or du sun da ve 

kra li yet sa ra yın da çe şit li gö rev le re ge ti ril-

di. Hat ta XVII ve XIX. yüz yıl lar da ba kan 

ola rak gö rev alan lar da var dır. 1858-1867 

yıl la rı ara sın da Fran sız kuv vet le ri Gü ney 

Vi et nam’ın de ne ti mi ni ele ge çir di ler, 

1863’te de Kam boç ya üze rin de sö mür ge 

ida re si kur du lar. Fran sız sö mür ge dö ne-

mi bo yun ca (1863-1953) Çam lar ge nel lik le 

kır sal ke sim ler de da ğı nık hal de var lık la rı nı 

sür dür dü ler.

Fran sız sö mür ge dö ne mi ne ve son ra-

sı na ait ka yıt lar da Çam lar’ın nü fu su hak-

kın da çe şit li ra kam lar ve ri lir. 1874 yı lı na 

ait Fran sız nü fus sa yı mı na gö re sa de ce 

Kam boç ya’da 26.000 ci va rın da Çam nü-

fu su ol du ğu ve top lam nü fu sun % 3’ünü 

teş kil et ti ği be lir ti lir. 1905’te ise bu gün kü 

Vi et nam, Kam boç ya, La os’u içi ne alan ve 

In doc hi na (Hin di çin) adı ve ri len es ki Fran sız 

sö mür ge yö ne ti mi al tın da ki top rak lar da 

top lam 12 mil yon nü fus için de müs lü-

man la rın sa yı sı 232.000 di ye kay de di lir ve 

Fran sız man da yö ne ti mi on la rı Ma lay ola-

rak sı nıf lan dı rır. 1936’da ço ğun lu ğu Çam 

ol mak üze re Kam boç ya’da ki müs lü man 

nü fus 88.000 ci va rın da tah min edi lir ken 

1955’te müs lü man la rın nü fusu nun en 

azın dan 150.000’e ve 1975’te 250.000’e 

ulaş tı ğı ka bul edi lir. Mer kezî Gü ney Viet-

nam’ da ise 1940 yı lı na doğ ru 15.000 

Çam ya şa mak tay dı ve bun lar dan 6000’i 

müs lü man, di ğer le ri Hin du idi. 1971’den 

az ön ce Çam lar’ın bu ül ke de ki nü fus la rı 

60.000’e ve 1989’da 99.000’e, 2006 yı lın da 

ise 131.000’e ulaş tı.
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böl ge sin den, Bor neo ve Sin ga pur ada la-

rın dan tüc car ola rak ge lip yer le şen le rin 

so yun dan dır. Ba zı la rı nın Tay land’ın Pa-

ta ni böl ge sin de ve Ma lez ya’da ki Ma lay lı 

müs lü man lar la iliş ki le ri ni sür dür dü ğü bu 

Çam gru bu nun XX. yüz yı lın baş la rın da 

90.000 ci va rın da nü fu su ol du ğu tah min 

edil mek te dir. An cak Chve alar za man-

la böl ge de ki hâkim dil olan Kimer di li ni 

ko nuş ma ya baş la dı ve Ma lay kül tü rü nün 

ya nı sı ra Kimer kül tü rü nün ba zı özel lik le-

ri ni de be nim se di. Ma lay kö ken li Çam lar 

gü nü müz de dört böl ge de yo ğun laş mış tır.

Çam hal kı Kam pong Cham böl ge sin de 

1939 yı lın da 33.000 ci va rın da bir nü fu sa 

sa hip ti ve kırk ka dar ca mi le ri var dı. Bun-

la rın bir kıs mı ne hir den ba lık çı lık ya pa rak 

ge çim le ri ni sağ lar ken ba zı la rı çift çi lik, ka-

sap lık ve do ku ma cı lık la uğ raş mak ta, di-

ğer le ri de Phnom Penh ve di ğer böl ge ler-

de ça lış mak tay dı. Kam boç ya’ya yer le şen 

ilk Çam lar’ın so yun dan ge len bir grup da 

ken di le ri ni es ki dil le ri, al fa be le ri ve Çam pa 

kül tü rü nü ko ru yan ki şi ler ola rak gö rür ler. 

Bu Çam gru bu Ba tı Kam boç ya’nın Kam-

pong Chhnang, Pur sat ve Bat tam bang 

böl ge le rin de, Ton le Sap neh ri ve gö lü ne 

ya kın otuz ka dar köy de ya şa mak ta dır, 

2005 yı lın da ki sa yı la rı 38.000 ci va rın da idi. 

Sa de ce cu ma gün le ri ca mi ler de na maz kı-

lar ve İmam San, Çam Sot (saf Çam) ve Kom 

Ju ma at (cu ma gru bu) gi bi isim ler le anı lır lar. 

Dinî mer kez le ri Kam pong Chhnang’da ki O 

Ro es sei kö yü olup müftü ye eş de ğer li der-

le ri “on gnur” un va nı nı ta şı mak ta dır. Es ki 

Hint al fa be si ne da ya lı Çam di lin de ki dinî 

li te ra tür ge nel lik le Vi et nam’da ki Çam lar 

ile Kam boç ya’daki bu Çam Sot gru bu ara-

sın da gö rülür. Kam boç ya’da ki le rin bü yük 

ço ğun lu ğu Kimer / Kam boç ya di li nin ya-

nı sı ra Çam di linde Arap (Câvî) al fa be si ni 

kul la nır lar. Vi etnam’ da ki Çam lar’ın elin de 

kûfî hattın da el yaz ma sı ek sik bir mus haf 

ol du ğu ve say fa ke nar la rın da es ki Hint 

men şe li Çam al fa be sin de ya zı lan Çam di-

lin de ba zı açık la ma la rın yer al dı ğı söy le nir.

Kam boç ya’da ki Çam hal kı, ilk dinî eği-

tim le ri ni mes cid ler de ve din eği ti mi ağır-

lık lı ge le nek sel Kur’an okul la rın da alır. 

Ya kın dö nem ler de mo dern tarz da eği tim 

ve ren med re se le rin ve İslâm okul la rı nın 

sa yı sı ço ğal dı ve 2005 yı lın da el li ye ulaş tı. 

Kam pong Cham’ın Trea kö yü es ki ima mı 

Sü ley man İb ra him yir mi yıl yurt dı şın da 

kal dık tan son ra 1989’da mem le ke ti ne 

dö ne rek Hin dis tan men şe li Teb liğ Cema-

ati’ nin bir ko lu olan Dak wah Tab ligh’i 

kur du, 1992’de Al-Hi da yah hâfız oku lu-

nu aç tı. Ge le nek sel dinî eko lü tem sil eden 

ifa de eden Mbi un va nı nı hem Ali hem de 

Hz. Pey gam ber (Mbi Mu ham mad) için 

kul la nır lar.

Çam lar’ın ço ğun lu ğu bu gün Kam boç-

ya’da ya şa mak ta dır, bu ra da ki Çam lar’ın 

hep si müs lü man olup Vi et nam’da ki le re 

na za ran dinî inanç la rın da da ha çok Sünnî 

müs lü man, dinî vecîbe ve ge le nek le ri ye-

ri ne ge tir me de da ha du yar lı dır. Sö mür-

ge dö ne min de bi le Fran sız yö ne ti ci le ri 

on la rı çok ha ra ret li fa na tik müs lü man-

lar ola rak ta nıt mış lar dır. Kam boç ya’da ki 

Çam lar ve Ma lay kö ken li ler le bir lik te ay nı 

dinî hi ye rar şi yi ve ge le nek le ri pay la şır lar. 

Ra ma zan oru cu nu tu tar, ab des ti, sün-

ne ti ve İslâm ev li lik ge le nek le ri ni ti tiz-

lik le uy gu lar lar, velîle rin me zar la rı na da 

kut sal lık at fe der ler. Es ki inanç la rın dan 

kay nak la nan şey tanî ruh la ra, bü yü ye ina-

nır lar ve ani mizm den ge len ba zı ta rım sal 

uy gu la ma la rı ta kip eder ler. 1975’te Kı zıl 

Kimer ler’in Çam kı yı mın dan son ra Kam-

boç ya’nın müs lü man Çam nü fu su 1983 

yı lı na doğ ru 182.000’e yük sel di, 2005’te 

ise 320.000’e ulaş tı. Ya kın dö nem ler de 

Çam lar 417 köy de ço ğun lu ğu oluş tur-

mak tay dı; 244 ca mi le ri ve 313 mes cid le ri 

(su aro) bu lu nu yor du. Var lık lı Çam lar’dan 

yak la şık 1000 ka da rı hac iba de ti ni ifa et ti. 

Yir mi beş ka dar Kam boç ya lı Çam öğ ren ci 

İslâm dün ya sın da ki dinî eği tim mer kez-

le rin den me zun ol du, do kuz ta ne si de 

Ez her Üni ver si te si’nde al tı yıl lık bir eği-

tim al dı. Her köy de bir ha kem ve iki yar-

dım cı sıy la bir kaç imam ve mü ez zin (bilâl) 

mev cut tur. 1996’da Uk hra Ka marud din 

ad lı bir Çam li de ri Kam boç ya’da ki müs-

lü man la ra müf tü ta yin edil di ve 2000 yı-

lın da ikin ci ta yi nin den son ra ka lı cı müf tü 

ha li ne gel di.

Kam boç ya’da ki müs lü man lar et nik kö-

ken ba kı mın dan te mel de Çam lar ve Chve-

alar (Câvîler) ol mak üze re iki gru ba ay rı lır. 

Vi et nam’da ol du ğu gi bi Çam Ba ni / Çam 

Aka fir gi bi Hin du ve müs lü man Çam lar 

için kul la nı lan fark lı ad lan dır ma lar yok tur. 

Kam boç ya’ya Çam pa’dan ilk Çam gö çü, 

XV. yüz yı lın son la rın da Vi et nam lı lar’ın Vi ja-

ya’yı iş ga li ve bu ra da ki Çam lar’a kar şı uy-

gu la nan bas kı lar ne ti ce sin de ger çek leş ti. 

Bu göç dal ga sı böl ge de Fran sız yö ne ti mi-

nin ku rul du ğu XIX. yüz yıl or ta la rı na ka-

dar de vam et ti. As len Ma lay kö ken li olup 

bu gün Çam gru bu için de de ğer len di ri len 

Chve alar’ın Kam boç ya’ya gö çü ise XIV ve 

XV. yüz yıl lar da mey da na gel miş ti. Bun-

lar özel lik le Ma lay ya rı ma da sı üze rin de ki 

Ke lan tan, Treng ga nu ve Pa ta ni ile En do-

nez ya’nın Su mat ra ada sı nın Mi nang ka bau 

azın lık la rın ül ke nü fu su nun sa de ce % 1’ini 

teş kil et ti ği ni id dia et miş ve Çam ır kı nın 

çok ön ce le ri 1471 yı lın da Vi et nam lı lar ta-

ra fın dan soy kı rı ma uğ ra tıl dı ğı nı, şim di ise 

es ki Çam pa’da ya şa yan lar dan da ha faz la 

Çam’ın Kam boç ya’da ol du ğu nu sa vun-

muş tur.

Gü nü müz de Çam hal kı nın ço ğun lu ğu 

Kam boç ya’da ve Vi et nam’da bu lun mak ta-

dır. Vi et nam’da ki ler, ül ke nin gü ney böl ge-

sin de ki Me kong del ta sı ile Phan Rang ve 

Phan Ri çev re sin de nü fu sun ço ğun lu ğu-

nu teş kil eden Vi et ve Kimer top lu luk la rı 

ara sın da azın lık şek lin de ya şa mak ta dır. 

Bun lar kü çük ve ka pa lı bir kır sal ke sim 

top lu lu ğu olup köy ler de “ha kem” de ni len 

re is le ri var dır. Sü rek li si ya sal ve kül tü rel 

bas kı al tın da kal dık la rı için kim lik le ri ni ifa-

de eder ken es ki Çam pa’ya bağ lı lık la rın dan 

zi ya de İslâmi yet’e bağ lı lık la rı nı ön pla na 

çı ka rır lar. Vi et nam’da ki Çam hal kı nın ya-

rı sı müs lü man, di ğer ya rı sı Hin du ve ya 

ani mist tir. Müs lü man lar ken di le ri ni Çam 

Ba ni / Çam Asa lam (müs lü man Çam), Hin du 

soy daş la rı nı ise Çam Aka fir (kâfir Çam) di ye 

ad lan dı rır lar. Hin du izm’e men sup Çam-

lar, ken di le ri ni müs lü man Çam lar’dan 

ayırt et mek ve ger çek Çam lar ol duk la rı nı 

be lirt mek için Çam Jat / Çam Ha rat is-

miy le anar lar. Vi et nam’da ki müs lü man 

Çam lar, ba zı es ki Hin du ve Brah man inanç 

özel lik le ri ve ruh lar kül tüy le ka rış mış bir 

İslâm din an la yı şı na sa hip tir ler. Ba zı inanç 

ve uy gu la ma lar dı şın da müs lü man ve 

Hin du Çam lar ara sın da faz la fark yok tur. 

Müs lü man lar Al lah’ın adıy la bir lik te Hin du 

tan rı sı Po De va ta Thwor’un da adı nı anar-

lar ve Hin du tan rı ça la rı olan Şi va ile Po 

Ino Na gar’ı da Po Adam (Hz. Âdem) ve Po 

Ha vah (Hz. Havvâ) ad la rıy la öz deş leş ti rir-

ler. Müs lü man halk, kız la rı nın gay ri müs-

lim er kek ler le ev len me sin de, ab dest te, 

na maz lar da ve sün net ol ma da pek faz-

la ti tiz lik gös ter mez. Ca mi le ri ge nel lik le 

ra ma zan ayın da ve cu ma gün le ri açık tır. 

Bir ço ğu ra ma zan ayın da sa de ce üç gün, 

din dar ke sim ise otuz gün oruç tu tar. Ka-

dın-er kek iliş ki le ri ol duk ça ser best olup 

ev li lik le ri, mi ras ve bo şan ma yı es ki Çam 

ge le nek le ri ne gö re ye ri ne ge ti rir ler. Müs-

lü man ve Hin du Çam lar pi rinç ten ya pıl-

mış iç ki içer ler se de do muz ve sı ğır eti 

ye mez ler. Müs lü man lar ce na ze tö ren le ri 

ha riç Hin du Çam lar’ın ba zı ge le nek sel tö-

ren le ri ne ka tı lır lar. Her iki grup si hir ve 

ruh lar ko nu sun da es ki Hin du kül tü rün den 

kay nak la nan or tak inanç ve uy gu la ma la ra 

sa hip tir. Çam dinî me tin le rin de Ehl-i beyt 

sev gi si güç lü dür. Hz. Ali, Ha san (Açan) ve 

Hü se yin’e (Açai) önem ve rir ler ve say gı 
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okul lar da fel se fe ve Fran sızca öğretmenli-

ği yap tı. 1948’de emek li ye ay rıl dı. 11 Mart 

1965’te İs tanbul’da öl dü ve Ka ra ca ah met 

Me zar lı ğı’na def ne dil di. 

Tür ki ye’de ki ya kın dö nem fel se fe ça lış-

ma la rın da önem li bir ye ri bu lu nan Mus ta-

fa Na mık Çan kı bü tün ha ya tı nı ilmî ça lış-

ma la ra has ret miş, ya yın ha ya tı na yir mi li 

yaş la rın da ağa be yi Ah med Cev det (Sa lih) 

ile bir lik te çı kar dık la rı, ba ba sı Sâlih Sır rı 

Efen di’nin im ti yaz sa hi bi ol du ğu Âşi yan 

mec mu asın da baş la mış tır. Türk çe’de 

fel se fe te rim le ri nin ge liş me si ve yer leş-

me si ne kat kı sağ la yan eser ler yaz mış tır. 

He men her ki ta bı nın so nu na bir lu gat çe 

bö lü mü ek le me si ve kul lan dı ğı fel se fe te-

rim le ri ni açık la ma sı onu dö ne mi nin di ğer 

ya zar la rın dan ayı ran baş lı ca özel lik le rin-

den dir. 1932’de ger çek leş ti ri len I. Türk 

Di li Ku rul ta yı’nın ar dın dan ya pı lan dil de 

sa de leş me ça lış ma la rın da fel se fe te rim-

le ri ne Çan kı dik kat çek miş, son ra ki Türk 

di li ku rul tay la rı na da fel se fe ci kim li ğiy le 

ka tıl mış tır. Ol gun luk dö ne mi ese ri olan 

Bü yük Fel se fe Lûga tı di le, söz lük çü lü ğe 

ve özel lik le fel se fe ye ver di ği öne min ve bu 

alan lar da ki bi ri ki mi nin bir ürü nü dür. Sa de 

dil den ya na olan Çan kı’nın fel se fe di li nin 

Türk çe leş ti ril me si ne eleş ti rel kat kı la rı ol-

muş tur.

Eser le ri. 1. Bi zim Elifbâ (İs tan bul 
1925). İlk ve or ta öğ re tim için ka le me alın-

mış tır. 2. Man tık (İs tan bul 1926). Ye ni 

man tık usu lü nü de içe ren bir ça lış ma dır. 

Ese rin so nu na te rim ler söz lü ğü, in deks 

ve me tin de ge çen isim le rin ta nı tıl dı ğı bir 

lis te ilâve edil miş tir. 3. Fel se fe Ders le-

ri: Rûhiyyât (İs tan bul 1926). Li se ler için 

ders ki ta bı ola rak ha zır lan mış olup fel se-

fe, psi ko lo ji ve bil gi fel se fe si ne da ir dir. 4. 

Ah lâk (İs tan bul 1928). Yi ne li se ler için 

ha zır lan mış bir ders ki ta bı dır. Os man lı-

lar’ın son dö nem le rin de ve Cum hu ri yet’in 

ilk yıl la rın da ya zı lan di ğer ah lâk ki tap la rı 

gi bi bu eser de de ge rek sis tem ge rek se 

içe rik ba kı mın dan Ba tı ah lâk fel se fe si nin, 
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ÿİs ma il Hak kı Gök soy

– —ÇANKI, Mustafa Namýk
(1883-1965)

Türk felsefecisi,
lugatçý ve eðitimci.˜ ™

Yan ya’ya bağ lı Er gi ri (Ar na vut luk) ka sa-

ba sın da doğ du. Ba ba sı Sâlih Sır rı Efen di, 

Mek teb-i Nüvvâb’ı bi tir dik ten son ra Ay-

dın’da ve Bod rum, Hay ma na, Bol va din, 

Ed re mit, Sa lih li, Eş me, Kür dür il çe le rin de 

ka dı ve kil li ği yap mış tır. Mus ta fa Na mık 

öğ re ni mi ne Er gi ri’de baş la dı, İz mir ve Vefa 

(İs tan bul) idâdîle ri nin ar dın dan girdi ği İs-

tan bul Dârül fü nun Hu kuk Fakül te si’nden 

1909’ da me zun ol du. Silvan, Lap se ki, 

Mid yat ve Ür güp il çe le rin de kay ma kamlık 

yap tı. 1913’te Ür güp kay ma ka mı iken 

hakkın da ya pı lan bir di sip lin so ruş tur ması 

ne ti ce sin de gö re vi ne son ve ril di. 1923’te 

Maa rif Vekâle ti umu mi mü fet ti şi ola rak 

me mur lu ğa ge ri dön dü. İs tan bul’da çe şit li 

ve böl ge de ki müs lü man top lum üze rin-

de nü fuz sa hi bi olan Teb liğ ci ler 2007’de 

Trea’da ül ke nin en bü yük ca mi si ni in şa 

et ti ler ve çe şit li top lan tı lar dü zen le di ler. 

1990’lı yıl lar dan iti ba ren Kam boç ya ile 

Vi et nam’da ki Çam lar İslâm ül ke le rin den 

önem li mik tar da yar dım al ma ya ve Mus-

lim World Lea gue, Dârü ler kam, Hiz bü’t-

Tah rîr gi bi müs lü man teş kilâtlar her iki 

ül ke de çe şit li fa ali yet ler yü rüt me ye baş-

la dı lar. Phnom Penh şeh ri nin va roş la rın da 

1813’te ya pı lan Nûrü’l-İh san Ca mii, Kü-

veyt kay nak lı bir yar dım fo nu va sı ta sıy la 

Or ta do ğu mi ma ri tar zın da ye ni den in şa 

edil di. Çam lar ara sın da ki Se lefî dinî ha re-

ket de Kü veyt ve Su udi Ara bis tan mer kez li 

yar dım ku ru luş la rı ta ra fın dan des tek len-

mek te dir. Ara bis tan kay nak lı Se lefî din 

an la yı şı nı eleş ti ren Kam boç ya müf tü sü 

ile di ğer yet ki li ler, Su udi Ara bis tan ve Kü-

veyt kay nak lı ha yır ku rum la rı ta ra fın dan 

fi nan se edi lip yö ne ti len iki İslâm mek te-

bi ni 2003 ve 2004’te yık tır dı lar. Kan dal 

böl ge sin de ki Su udîler’in oku lun da ça lı şan 

yir mi se kiz ya ban cı müs lü man öğ ret men 

sı nır dı şı edi lir ken Kü veyt li ler’in des tek-

le di ği iki Tay kö ken li ya ban cı öğ ret men le 

bir Kam boç ya lı yar dım cı sı da ömür bo yu 

hap se mahkûm edil di. Kam boç ya’nın çe-

şit li yer le rin de ve Vi et nam’ın gü ney böl ge-

sin de ya şa yan Çam lar’ın dı şın da Tay land, 

Myan mar ve La os’ta da az sa yı da müs lü-

man Çam bu lun mak ta dır. 1975’ten son ra 

Fran sa, Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri ve Ma-

lez ya gi bi ül ke le re göç eden ler de var dır. 

Gü nü müz de Çam lar’ın ke sin nü fu su tam 

ola rak bi lin me mek le bir lik te 500.000 ci va-

rın da tah min edil mek te dir. Çok az sa yı da 

Kå diyâniy ye ve di ğer mez hep men sup la rı 

bu lun sa da bü yük ço ğun lu ğu Sünnî olup 

Şâ fiî mez he bi ne men sup tur.
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