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Cen giz han’ın ilmî ve fikrî ha ya tın da de-

rin iz ler bı rak mış tır. Özel lik le Hin dis-

tan’da iken Kå di yâ nî ler’e kar şı yaz dı ğı 

Tî³ Türkânî fî ber Cîger Æådiyânî ad lı 

Fars ça eser Hint alt kı ta sın da Ehl-i sün net 

çev re le rin ce tak dir edil miş tir. Mı sır’da I. 

Fuâd Üni ver si te si’nde ki öğ ren ci li ği sı ra-

sın da Ka hi re’de Çin li öğ ren ci le rin yap tı ğı 

ko mü nizm pro pa gan da la rı na kar şı ko-

nuş ma lar yap mış, ya zı lar yaz mış, man-

zum eser le ri ni Mı sır’da ka le me al mış tır. 

Mı sır şa ir le rin den Ali Mu ham med Şa‘lân 

es-Sâvî ile dost luk kur muş, Şa‘lân, Cen-

giz han’ın Tür kistân el-Åâ li de ad lı ese ri ni 

oku muş ve bu nun Tür kis tan ta ri hi için bü-

yük önem ta şı dı ğı nı yaz mış, yi ne Mı sır’da 

mü fes sir Tantâvî Cev herî, Hi ma la ya dağ-

la rı nın öte sin den ge len Cen giz han’ın ilmî 

ka bi li ye tin den ve ah lâ kın dan hay ran lık la 

bah set miş tir. Ez her Üni ver si te si’nde dü-

zen le nen, bir çok dev let ada mı nın ka tıl dı ğı 

top lan tı da Ab dü la ziz Cen giz han’ın Kral Fa-

ruk ta ra fın dan tak dir edil di ği ve ken di si-

ne Cen giz han la ka bı nın onun ta ra fın dan 

ve ril di ği be lir ti lir. An cak ba zı ar ka daş la rı 

bu la ka bı ken di si nin seç ti ği ni söy le miş tir.

Urum çi’de bu lun du ğu sı ra lar da Dârül-

mu al limîn’ de İslâm ta ri hi ve dinî ilim ler 

ala nın da ders ve ren Ab dü la ziz Cen giz han, 

İhvân-ı Müslimîn’in ça lış ma la rın dan et-

ki len miş ve on la rın yön tem le ri ni be nim-

se miş tir. Do ğu Türkis tan’da yü rüt tü ğü 

fa ali yet ler de ye ni lik çi çev re le rin ya nın da 

yer al mış, böl ge de yay gın olan bid‘at la ra 

ve Ehl-i sün net dışı olu şumla ra kar şı mü-

ca de le ver miş tir. Eser le ri in ce len di ğin de 

onun dinî ilim ler ya nın da ede bi yat, ta rih ve 

coğ raf ya gi bi alan lar da da uz man ol du ğu 

an la şı lır. Uzun yıl lar ül ke sin den uzak ta ya-

şa dı ğı için va tan mef hu mu na sık ça vur gu 

ya pan Cen giz han, Tür kistân: Æal bü Âsyâ 

ad lı ese ri nin mu kad di me sin de in sa nın bü-

tün ha ya tı nı ku şat ma sı ge re ken en önem li 

iki şey den bi ri nin dinî, di ğe ri nin va tanî gö-

rev ol du ğunu ifa de eder. Tür kis tan ta ri hi 

hak kın da bir eser or ta ya ko ya bil di ği tak-

dir de Al lah’ı ve İs lâm üm me ti ni mem nun 

ede bi le ce ği ni söy le me si de bu duy gu nun 

et ki siy le dir. Ona gö re İslâm ta ri hin den ay rı 

bir Türk ta ri hi dü şü nü le me ye ce ği gi bi Türk 

ta ri hin den ay rı bir İslâm ta ri hi de dü şü nü-

le mez. Zi ra olay lar bu iki ta ri hin bir bi ri ne 

sı kı sı kı ya bağ lı ol du ğu nu gös ter mek te dir.

Eser le ri. 1. Tî³ Türkânî fî ber Cîger 

Æå di yâ nî. Kådiyânîlik inan cı na kar şı 

1935’ te ya zıl mış Fars ça man zum eser-

dir. 2. Uy gur Sar fı. Uy gur di li mor fo lo-

ji si ni sistem leş tir mek ama cıy la ya zı lan 

bir eserdi r (Ka hi re 1939). An cak ese rin 

da ha ön ce Uy gur di li gra me riy le bir lik te 

Ez her Üni ver si te si’nin İslâm Hu ku ku ve 

Ta ri hi Bö lü mü’nden 1934’te me zun ol-

du. Ar dın dan I. Fuâd Üni ver si te si’ ne gir di. 

1939’da bu ra da ki öğ re ni mi ni ta mam la yın-

ca Ara bis tan’a geç ti. Ara bis tan’ da, Ku mul 

halk ayak lan ma sı nın or du ku man dan lı ğı-

nı ya pan sür gün de ki Mah mud Mu hitî ile 

bu lu şup onun la bir lik te Ja pon ya’ya git ti. 

Ja pon ya’da ki si yasî te mas la rı nın ar dın dan 

Pe kin’e, da ha son ra Mil li yet çi Çin hü kü me-

ti nin mer ke zi Nan jing’e ulaş tı. Ay nı yıl Mil-

li yet çi Çin hü kü me tin ce Mı sır’la dip lo ma tik 

gö rüş me ler için el çi ola rak gö rev len di ril di. 

Kı sa sü ren dip lo ma tik gö re vi nin ar dın dan 

1947’de ül ke si ne dön dü.

Ab dü la ziz Cen giz han’ın ül ke si ne ge li şi 

sı ra sın da Do ğu Tür kis tan’ın önem li bir 

kıs mı nı elin de tu tan Mil li yet çi Çin hü kü-

me tiy le Do ğu Tür kis tan’ın ku ze yin de ki üç 

ili kon tro lün de bu lun du ran millî hü kü met 

ba rış ant laş ma sı yap mış, ne ti ce de or tak 

bir hü kü met ku rul muş tu. Cen giz han bu 

hü kü met ta ra fın dan Urum çi’ye ça ğı rıl dı ve 

İçiş le ri Ba kan lı ğı’nda şu be mü dür lü ğü ne 

ta yin edil di. Ar dın dan hü kü me tin hi ma-

ye sin de ku ru lan, baş kan lı ğı nı İsa Yu suf 

Alp te kin’in yü rüt tü ğü Üç Pren sip Genç ler 

Teş ki lâ tı’ nın baş kan yar dım cı lı ğı na ge ti-

ril di. Bir sü re dö ne min en önem li sü re li 

ya yın la rın dan olan Al tay der gi si nin baş 

edi tör yar dım cı lı ğı gö re vi ni yü rüt tü. Üç 

vi lâ yet hü kü me tiy le Çin hü kü me ti ara sın-

da ki iliş ki ler bo zu lun ca hü kü me tin taş ra 

teş ki lâ tı nı ye ni den ya pı lan dır mak ama cıy la 

Do ğu Tür kis tan’ın gü ney böl ge si ne gön-

de ri len he ye tin baş kan lı ğı nı üst len di. Bu 

ve si ley le çe şit li böl ge ler de ki idarî ve dinî 

ya pı nın ıs lah edil me si hu su sun da önem li 

gi ri şim ler de bu lun du. Dö nüş te Üç Pren sip 

Genç ler Teş kilâtı’nın baş kan lı ğı na ge ti ril di. 

Ay nı yıl Mil li yet çi Çin hü kü me ti mil lî ku rul-

ta yı na Bü gür ve ki li sı fa tıy la ka tıl dı. Ku rul-

ta yın ar dın dan Do ğu Tür kis tan eya le ti nin 

Di ya net İş le ri baş kan lı ğı na ta yin edil di. 

Bu sü reç te böl ge de hız la ya yı lan ko mü-

nizm pro pa gan da sı na kar şı mü ca de le et ti. 

1949’da böl ge ko mü nist Çin ta ra fın dan 

iş gal edi lin ce İsa Yu suf Alp te kin, Meh met 

Emin Buğ ra ve di ğer hü kü met üye le riy le 

bir lik te Hin dis tan’a git mek is te diy se de sı-

nı rı ge çe me yip Yar kent’e dön mek zo run da 

kal dı. Ar dın dan ya ka la nıp Kâş gar’a ge ti ril-

di ve bir kaç ay Kâşgar’da din adam la rı nı 

dö nüş tür me pro je si kap sa mın da dü zen le-

nen kurs la ra so kul du. Da ha son ra tu tuk-

la na rak Urum çi’ye gö tü rül dü ve 1952 yı lı-

nın so nun da idam edil di. Ba zı kay nak lar da 

1951 Şu ba tın da idam edil di ği be lir ti lir.

Hin dis tan, Hi caz ve Mı sır gi bi mer-

kez le re yap tı ğı yol cu luk lar Ab dü la ziz 

el-Farš bey ne’Š-Šâd ve’¾-¾âß (Dı maşk 
2004); İbn Ebü’l-Haccâc Yûsuf b. İs mâil el-

Mak disî, e¾-æâß (Dı maşk 2004); Ömer b. 

Res lân el-Bulk¢nî, Æa¹rü’s-seyl fî em ri’l-

Åayl (Dı maşk 2005); Ebû Amr ed-Dâ nî, et-

Teh ×îb limâ te fer re de bihî kül lü šå rißin 

(vâ¼idin) mi ne’l-šurrâßi’s-seb£a (Dı maşk 
2005); Ebû Amr ed-Dânî, el-Farš bey ne’Š-

Šâd ve’¾-¾âß (Dı maşk 2006); Ebû Amr 

ed-Dânî, et-Teysîr fi’l-šırâßâti’s-seb£a 

(Ka hi re 1429/2008; Ri yad 1432/2011); Mu-

ham med b. Ebû Nasr el-Kirmânî, Æı râße-

tü’l-Kisâßî (Dı maşk 2005); İsmâil b. Ha-

lef es-Sa ra kustî, el-İk tifâß fi’l-šırâßâti’s-

seb£a ti’l-meşhûre (Dı maşk 2005); Ali 

b. Ab dül kå dir Ta berî, Fe vâßi dü’n-neyl 

bi-fe ²âßili’l-Åayl (Dı maşk 2005); Ebû 

Be kir Mu ham med İb nü’s-Sâbûnî el-İşbîlî, 

Ma£ri fe tü’l-farš bey ne’¾-¾âß ve’Š-Šâd 

(Dı maşk 2005); Mukåtil b. Sü ley man, el-

Vü cûh ve’n-ne¾âßir fi’l-Æurßâni’l-£a¾îm 

(Dı maşk 2006); Ebü’l-Kåsım Ab dül vehhâb 

b. Mu ham med el-Kur tubî, el-Miftâ¼ fî 

iÅ ti lâ fi’l-šurrâßi’s-seb£ati’l-meşhûrîn 

(Dı maşk 2006).
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(1906-1952)

Doðu Türkistanlý âlim,
tarihçi ve edebiyatçý.˜ ™

Do ğu Tür kis tan’ın Kor la ili Bü gür il çe sin-

de doğ du. Uy gur top lu mu nun XX. yüz yı lın 

ilk ya rı sın da ye tiş tir di ği önem li ilim adam-

la rın dan bi ri dir. Ba ba sı Mol la Ho şur Dâ mol-

la Ha cı, Bü gür yö re si ka dı sıy dı. Ab dü la ziz 

ilk eği ti mi ni ba ba sın dan ve böl ge de ki di ğer 

âlim ler den al dı; Ku çar’da ki Mu sa yıf Dâmol-

la’nın ilim hal ka sı na ka tıl dı. Da ha son ra 

Kâşgar’da Han lık Med re se’de oku du ve 

me zun olun ca o böl ge de âlim ler için kul la-

nı lan Dâmol la un va nı nı al dı. 1925’te Hint 

alt kı ta sın da ki Diyûbend Med re se si’nde 

tah si li ni sür dür dü. 1926 yı lı nın son la rı na 

doğ ru Mı sır’a git ti. 1927’de ka bul edil di ği 
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ara sın da 1933’te Kâş gar’ da ku ru lan Do ğu 

Tür kis tan İslâm Cum hu ri ye ti’nin baş ba ka-

nı Sâbit Dâ mol la, Ab dül ce lil Dâ mol la ve şa-

ir Meh met Ali Tev fik gi bi isim ler de var dır.

Do ğu Tür kis tan’da Dâ mol la’ nın teş vi-

kiy le açı lan okul la rın il ki 1885 yı lın da Ar-

tuç’un İk sak kö yün de öğ re ti me baş la yan 

Hü sey ni ye Mek te bi’dir. 1907’de ay nı yer-

de yi ne ilk de fa öğ ret men oku lu fa ali ye te 

geç ti. Ha bibzâde Ah med Ke mal İl kul’un 

baş kan lı ğın da İs tan bul’dan ge len öğ ret-

men ler bu ra da ho ca lık yap tı (İl kul, s. 102). 
Ön cü lük et ti ği okul lar da bil fi il öğ ret men-

lik ve ida re ci lik gö rev le ri de üst le nen Dâ-

mol la bu okul la rın te mel ders ki tap la rı nı 

da yaz dı. Kız öğ ren ci ler için ay rı okul lar 

aç tı. Ha yır se ver le rin des te ğiy le 1910’da 

Kâş gar’ da Mat baa-i Nûr’u kur du. An cak 

1914’te hü kü met bu eği tim ku rum la rı nın 

ta ma mı nı ka pat tı. İs tan bul’dan ge ti ri len 

öğ ret men le rin bir kıs mı sı nır dı şı edi lir ken 

bir kıs mı tu tuk lan dı. Bu sı kın tı lı dö nem-

de Dâ mol la 1918’de Taş kent, Ufa, Ka zan, 

Ural, Tür ki ye ve Mı sır üze rin den hac yol-

cu lu ğu na çık tı; Hi caz’da ki İslâm âlim le riy-

le gö rü şüp fi kir alış ve ri şin de bu lun du. Bu 

uzun se ya ha tin ar dın dan si yasî ha va nın 

yu mu şa ma sı üze ri ne mem le ke ti ne dön-

dü ve Kâş gar müf tü sü ol du. Öğ re tim ve 

te lif fa ali yet le ri ni sür dü rür ken 14 Ağus tos 

1924’te bir sui kast so nu cu şehit edildi. Bu 

olay dün ya müs lü man la rı ara sın da bü yük 

in fi al uyan dır dı. Hak kın da ya zı lan fark lı dil-

ler de ki mer si ye ler bir ki tap hac mi ne ulaş-

mış tır. Bun lar ara sın da Kut luk Şevkî’nin 

“vâ has retâ”, Meh met Ali Tev fik’in “oku-

du aş tı” mer si ye le riy le Rızâed din Fah red-

din’in İslâm Me cel le si’nde ki ma ka le si 

meş hur dur. O sı ra da tah sil için Hin dis-

tan’da bu lu nan oğ lu Ab dü la ziz Mah sum, 

Kâş gar’a dö ne rek ka ti lin yar gı lan ma sı için 

da va aç tıy sa da bir so nuç ala ma dı. Ken di si 

de 1928-1980 yıl la rın da ara lık lar la kırk yıl 

ha pis ha ya tı ya şa dı. Ce za kamp la rı nın ağır 

ça lış ma şart la rın da ge çen öm rü 1982’de 

şüp he li bir tren ka za sıy la so na er di.

XIX. yüz yı lın so nu ile XX. yüz yı lın baş la-

rın da Çin coğ raf ya sın da üç te mel eği tim 
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1855 ve ba zı kay nak lar da ki 1870 ta rih le ri 

de ha ta lı ol ma lı dır (Edeb Aç ku ci, neş re-
de nin gi ri şi, s. 4; İl kul, s. 398; Ab dü şü kür 
Mu ham me de min, s. 434). Kâş garî, Azîzî 

ve Ar tu cî nis be le riy le anı lır. “Bü yük ho-

ca” an la mın da ki Dâ mol la la ka bıy la şöh ret 

bul muş, şi ir le rin de “Gåzî” mah la sı nı kul-

lan mış tır. İlk öğ re ni mi ni Sultâni ye Med re-

se si’nde ta mam la dı, kü çük yaş ta Kur’an’ı 

ez ber le di. Kâş gar’ da ki Han lık Med re se-

si’nde baş la dı ğı İslâmî ilim ler tah si li ni 

Bu ha ra, Ho kand ve Taş kent’te sür dür dü. 

Taş kent’te Kü kel taş ve Bu ha ra’da ki Ab-

dü la ziz Han med re se le rin de İslâmî ilim ler 

ya nın da ede bi yat, ta rih, coğ raf ya ve ma-

te ma tik oku du. Fars ça ve Ur du ca öğ ren di. 

Rı zâ ed din Fah red din, Ah med Ferîdî Ab-

bas ve Mûsâ Cârul lah ile sı nıf ar ka da şıy dı. 

Ho ca la rı ara sın da Mevlânâ Ab dür rezzâk, 

Bu ha ra Müf tü sü Dâ mol la İvaz Efen di ve 

Ho kand Şey hü lislâmı Dâ mol la Uluğ han Tö-

rem gi bi isim ler var dır.

Tah sil ha ya tı nın ar dın dan mem le ke ti 

Kâş gar’a dö nen Dâ mol la bu ra da hu ra fe-

le rin ve tef ri ka nın yay gın ol du ğu olum suz 

bir tab lo ile kar şı laş tı. Ona gö re bu du-

ru mun se be bi il köğ re tim müf re da tı nın 

ye ter siz li ği ve din eği ti min de ki me tot suz-

luk tu. Bu ha ra’da ki öğ ren ci lik yıl la rın da Ce-

dîd ci lik’ten et ki le ne rek ıs lah fa ali yet le ri ne 

il köğ re tim müf re da tı na mü da ha le et mek-

le baş la dı. Ön ce le ri ca mi le re bi ti şik okul-

lar da Arap ça ve Fars ça ola rak sa de ce dinî 

ilim le rin oku tul du ğu Kadîmci lik de ni len 

usu lün ye ri ne Cedîdci lik usu lü nü ge tir di; 

bu ko nu da Çin Tür kis ta nı’nda ilk fet va 

ve ren âlim ol du (İl kul, s. 135). İl köğ re tim 

müf re da tı na po zi tif bi lim le ri da hil et ti. 

Es ki usul de bu lun ma yan sı nav sis te mi-

ni ge tir di. Eği tim di li ni ve o gü ne ka dar 

Arap ça oku nan hut be le ri ana di li olan Uy-

gur ca’ya çe vir di. Dâ mol la, “Za man âgâhlık 

za ma nı dır, gaf let de ğil; ilim ir fan dev ri dir, 

ce ha let de ğil; gay ret vak ti dir, tem bel lik 

de ğil” söz le riy le özet le di ği ye ni lik çi eği tim 

ha re ke ti ni baş ta ca mi ve med re se ler ol-

mak üze re he men her yer de an lat tı. Yıl-

lar ca es ki usu le alı şan ve usûl-i cedîdi be-

nim se mek te zor luk çe ken hal kı, şe ri atın 

em ret ti ği mi ras tak si mi nin ma te ma tik 

bil me den ya pı la ma ya ca ğı gi bi is tidlâller-

le ik na et me yi ba şar dı. Kâş gar’ da ki Lay 

Peş tak Ca mii’nde va az la rıy la ve Ab dü velî 

Med re se si’nde okut tu ğu ders ler le öğ re-

nim se fer ber li ği ni baş lat tı. Kâş gar’ın en 

bü yük ca mi si olan Îdgâh’ta hal ka açık ikin-

di soh bet le ri ve din adam la rı na yö ne lik ih-

ti sas ders le riy le bir ba kı ma usûl-i cedîdin 

alt ya pı sı nı oluş tu ra rak ge le ce ğin öğ ret-

men ve yö ne ti ci le ri ni ye tiş tir di. Öğ ren ci le ri 

Kâşgar’da ya yım lan dı ğı ve ye ni açı lan 

okul lar da ders ki ta bı ola rak oku tul du ğu 

da zik re dil mek te dir. 3. Øav tü’l-vicdân 

ve’l-¼anîn ilâ Tür kistân. Va tan sev gi-

si ne da ir ka si de le rin den oluş mak ta dır 

(Ka hi re 1944; Pa kis tan 1984, yu ka rı da-
ki eser le bir lik te; Ka hi re 2010). 4. Tür-

kis tân: Æal bü Âsyâ. Eser de Tür kis tan 

coğ raf ya sın da ce re yan eden bü yük ta-

rihî olay lar dan ve ku ru lan dev let ler den 

bah se dil mek te dir (Ka hi re 1945; Pa kis tan 
1984). 5. Tür kistân el-Åâli de. İki cilt ten 

mey da na ge len ese rin Tür kis tan ta ri hi ne 

da ir kap sam lı bir kay nak ol du ğu, an cak 

âkı be ti ne da ir bil gi bu lun ma dı ğı be lir-

til mek te dir. Mü el li fin bun la rın dı şın da 

Kur’ân-ı Kerîm’in Uy gur ca Ter cü me si, 

Hür Tür kis tan, Bü yük Tür kis tan, Gü-

zel Tür kis tan, Türk çe Tecvîd, Uy gur 

Di li Gra me ri, Tür kis tan’da İslâmi yet 

ve Türk Ede bi ya tı Ta ri hi gi bi Arap ça ve 

Uy gur ca eser le ri de var dır.
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ÿNur Ah met Kur ban

– —DÂMOLLA, Abdülkådir
( ّ אدر دا (  ا

Abdülkådir b. Abdilvâris
Dâmolla el-Kâþgarî

(1862-1924)

Doðu Türkistanlý âlim,
eðitimci ve þair.˜ ™

Kâş gar’ da Ar tuç ve Meş hed sı nı rın da ki 

Ba ğı rık ma hal le sin de doğ du. Do ğu muy la 

il gi li öne sü rü len 1881 yı lı ta ri hen müm-

kün gö rün me mek te dir (İl kul, s. 135). Oğ lu 

Ab dü la ziz Mah sum’a da yan dı rı lan 1854, 




