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Ya za rın bun la rın dı şın da bü yük ço ğun-

lu ğu es ki Or ta As ya Türk ta ri hi üze ri ne 

ya zıl mış 300 ci va rın da ma ka le si bu lun-

mak ta dır. Drev nie tyur ki ve Ot kri tie 

Ha za rii ad lı eser le ri nin ya nı sı ra ba zı ma-

ka le le ri Fran sız ca, Al man ca ve İn gi liz ce’ye 

çev ril miş tir. Ölü mün den son ra bir de şi ir 

ki ta bı neş re dil miş tir. Gu mi lev’in Ah sen 

Ba tur ta ra fın dan ba zı eser le ri Türk çe’ye 

çev ril miş tir: Es ki Türk ler (İs tan bul 1991, 
2003), Ha zar Çev re sin de Bin yıl (İs tan-
bul 1993), Hun lar (İs tan bul 2002), Mu-

hay yel Hü küm dar lı ğın İzin de (İs tan bul 
2002), Et no ge nez Halk la rın Şe kil le ni şi 

Yük se li şi ve Dü şüş le ri (İs tan bul 2003), 
Es ki Rus lar ve Bü yük Boz kır Halk la rı I 

(İs tan bul 2003), Son ve Ye ni den Baş lan-

gıç (İs tan bul 2004), Av ras ya’dan Ma-

ka le ler I (İs tan bul 2006), Es ki Rus lar 

ve Bü yük Boz kır Halk la rı II (İs tan bul 
2014).
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Ku zey den At las Ok ya nu su, do ğu-

dan Su ri nam (es ki Hol lan da Gu ya na sı), 
güneyde n ve gü ney ba tı dan Bre zil ya, ba-

tı dan Ve ne zu ela ile çev ri li olan ül ke nin 

resmî adı Gu ya na Ko ope ra tif Cum hu-

ri ye ti’dir (Co-ope ra ti ve Re pub lic of Gu-
ya na). Yü zöl çü mü 214.970 km°, nü fu su 

2012 tah min le ri ne gö re 799.500, baş şeh ri 

Ge or ge town’dır (235.000 nü fus); nü fu su 

100.000’i aşan baş ka şeh ri yok tur.

I. Fİ ZİKÎ ve BE ŞERÎ COĞ RAF YA

Ku zey de kı yı ke si min de ki düz lük ler ve 

onun gü ne yin de bu lu nan al çak bir pla to 

sa ha sı gi bi yük sek ol ma yan (ge nel lik le 500 

met re yi aş ma yan) alan la rın çok yer kap la-

dı ğı ül ke nin sa de ce gü ne yi ile ba tı sı nın 

or ta ke sim le ri dağ lık gö rü nü mün de dir. 

Ül ke nin ba tı sın da ki Ro ra ina da ğı 2810 

ya pı lan bir ilmî ge zi de gö rev al dı. An-

cak bu sı ra da an ne si nin yaz dı ğı bir şi ir 

yü zün den okul dan uzak laş tı rıl dı ve ilmî 

ge zi den çı ka rıl dı. Le nin grad Üni ver si te si 

rek tö rü nün yar dı mıy la ön ce bir akıl has-

ta ha ne si nin kü tüp ha ne sin de ça lış tı, ar dın-

dan Al tay böl ge sin de ki Pa zı rık ka zı la rı na 

ka tı lan he yet te yer al dı. 1947’de asis tan 

ola rak Do ğu Araş tır ma la rı Ens ti tü sü’ne 

gir di. 1948’de “O po li ti çes koy is to rii pervo-

go tyurs ko go ka ga na ta 546-659 gg.” (ilk 

Türk Ka ğan lı ğı’nın si yasî ta ri hi 546-659 yıl la rı) 

ad lı te ziy le yük sek li san sı nı ta mam la dı. 

Ka sım 1949’da ay nı suç la ma lar la ye ni-

den tu tuk lan dı. An ne si meş hur Sov yet 

ya zarla rı ara cı lı ğıy la da ha son ra dö ne min 

Devlet Baş ka nı Kruş çev nez din de gi ri şim-

ler de bu lun duy sa da on yıl ça lış ma kam pı 

ce za sı na çarp tı rıl dı. Ma yıs 1956’ya kadar 

Kaza kis tan’ın Ka ra gan da, Si bir ya’nın 

Tomsk şe hir le rin de ki kamp lar da ça lış tı. 

Ay nı yıl bu kamp la rın ka pa tıl ma sıy la Gu-

mi lev de öz gür lü ğü ne ka vuş tu. Va li zin de 

Hun lar ve Es ki Türk ler ad lı iki ese ri nin 

müs ved de le riy le Le nin grad’a dön dü ve Er-

mi taj Mü ze si’ne kü tüp ha ne ci ola rak gir di. 

Bir ta raf tan da adı ge çen eser le ri üze rin de 

ça lış ma la rı nı sür dür dü. Hun nu (Hun lar) 
ad lı ilk mo nog ra fi si 1960’ta neş re dil di. 16 

Ka sım 1961’de Drev ni tyur ki (Es ki Türk-
ler) isim li te ziy le dok to ra sı nı ver di. 1962’-

den iti ba ren Le nin grad Dev let Üni ver si te si 

Coğ raf ya Fa kül te si’nde ça lış ma ya baş la dı. 

Ma yıs 1974’te ikin ci dok to ra sı nı coğ raf-

ya da lın da yap tı. 1975 yı lın da da ha ön ce 

suç suz ye re mahkûm edil di ği be lir len di ve 

ak lan dı. 15 Ha zi ran 1992’de Pe ters burg’-

da öl dü. Da ha son ra evi mü ze ye dö nüş-

tü rül müş ve eser le ri ar ka ar ka ya ya yım-

lan mış tır. As ta na’da ki bir üni ver si te ye adı 

ve ril miş, Ka zan’da ki Pe ters burg so ka ğı nın 

ba şı na büs tü kon muş tur. Öğ ren ci le ri ve 

se ven le ri Gu mi lev Dün ya sı Vak fı’nı ku ra rak 

eser le ri ni ye ni den neş ret me ye gi riş miş tir.

Eser le ri: Hun nu (Mos ko va 1960), Ot-

kri tie Ha za rii (Ha zar ya’nın keş fi, Mos ko-
va 1966), Drev nie tyur ki (Mos ko va 1967), 
Po is ki vı mış len no go tsars tva (Mu hay-
yel hü küm dar lı ğın izin de, Mos ko va 1970), 
Hun nı v Ki tae (Hun lar Çin’de, Mos ko va 
1974), Sta ro bur yats ka ya ji vo pis (Es ki 
Bur yat re sim sa na tı, Mos ko va 1975), Et-

no ge nez i bi os fe ra Zem li (Le nin grad 
1989), Drevn ya ya Rus i Ve li ka ya Step 

(Es ki Rus lar ve Bü yük Boz kır, Mos ko va 
1989), Ot Ru si k Ros sii (Ru si’den Ross-
ya’ ya, Mos ko va 1992), Ko nets i vnov na-

ça lo (Son ve ye ni den baş lan gıç, Mos ko va 
1992).

An ne si nin Sta lin’e ve di ğer dev let bü yük-

le ri ne yaz dı ğı mek tup lar üze ri ne ser best 

bı ra kıl dıy sa da Mart 1938’de ar ka daş la-

rıy la bir lik te Sta lin, Mo lo tov, Jda nov gi bi 

dev let adam la rı na sui kast ha zır lı ğı için de 

bu lun duk la rı ge rek çe siy le dör dün cü sı nıf-

ta iken hap se atıl dı, ça lış ma kam pın da on 

yıl kal mak la ce za lan dı rıl dı. Rus ya’nın ku-

ze yin de in san gü cüy le in şa edil mek te olan 

Be le mor Ka na lı’nda ça lış tı rıl dı. Avu ka tı nın 

iti ra zı üze ri ne da va sı na ye ni den ba kıl dı ve 

26 Tem muz 1939’da ce za sı beş yı la in di ril-

di. Rus ya’nın en ku ze yin de Du din ka ve ar-

dın dan No rilsk’te ki kamp ta ma den ocak-

la rın da ağır iş ler de ça lış tık tan son ra kam-

pın kim ya la bo ra tu va rı na alın dı. Ma den 

ve la bo ra tu var et kin lik le ri sı ra sın da kim ya 

bil gi si ni ge liş tir di. Rus ya’nın II. Dün ya Sa-

va şı’na gir me si ve ham mad de ih ti ya cı nın 

art ma sı üze ri ne kamp ta ki mahkûmlar dan 

bu yön de fay da lan ma ih ti ya cı doğ du ve 

Gu mi lev, Si bir ya’nın çe şit li böl ge le rin de 

ma den araş tır ma cı la rıy la bir lik te in ce le me 

ge zi le ri ne ka tıl dı. Bu ge zi ler sı ra sın da Si-

bir ya’da ya şa yan Türk halk la rı nı ya kın dan 

gör me imkânı bul du.

Ce za sı bit tik ten son ra Pe ters burg’a 

dön dü ve Sov yet İlim ler Aka de mi si Do ğu 

Araş tır ma la rı Ens ti tü sü’nde bib li yog raf 

ola rak ça lış ma ya baş la dı. Ekim 1944’te 

cep he ye gön de ril di. Po lon ya ve Al man-

ya’da ki sa vaş la ra ka tıl dı. Ara lık 1945’te 

cep he den iki ma dal ya ile dön dü ve bu de-

fa ay nı ens ti tü de it fa iye ci ola rak iş bul du. 

Ni san 1946’da Ta rih Fa kül te si’ni bi tir di. 

Ho ca la rı ara sın da V. V. Stru ve, A. Yu. Ya-

ku bovs kiy, K. N. Kyu ner, M. I. Ar ta mo-

nov gi bi şar ki yat çı lar bu lu nu yor du. Ay nı 

yıl yük sek li san sa baş la dı ve Uk ray na’ya 

Lev Nikolaviç Gumilev
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Es se qu ibo ve De me ra ra’yı ele ge çir di ler. 

Günü müz de baş şe hir olan Ge or ge town’da 

Sa int Ge or ge Ka le si’ni in şa et ti ler. An cak 

kı sa sü re son ra Hol lan da lı lar’la it ti fak ya-

pan Fran sız lar bu şe hir le ri ge ri alıp iki yıl 

bo yun ca hâki mi yet kur du lar. Hol lan da lı lar 

1784’ te böl ge yi yi ne ele ge çir di. 1792’de 

Hol lan da Ba tı Hin dis tan Şir ke ti’nin Gu ya na 

üze rin de ki im ti ya zı Hol lan da hü kü me ti ta-

ra fın dan kal dı rıl dı ve ko lo ni doğ ru dan Hol-

lan da hü kü me ti ne bağ lan dı (De me ra ra ve 
Es se qu ibo Bir le şik Ko lo ni si). Ber bi ce ay rı 

bir ko lo ni ola rak kal dı. İn gi liz ler, 1796’da 

Hol lan da ko lo ni le ri ne dü zen le dik le ri se fer-

le böl ge yi kan sız bir şe kil de ele ge çir di ler. 

1802 yı lın da tek rar Hol lan da kon tro lü ne 

ge çen böl ge 1814 Lon dra Kon van si yonu 

ile İn gi liz yö ne ti mi ne ve ril di. 1831’de De-

me ra ra ve Es se qu ibo Bir le şik Ko lo ni si 

ile Ber bi ce bir leş ti ri le rek İn gi liz Gu ya na-

sı oluş tu rul du ve bu yö ne tim Gu ya na’da 

1966’ da ba ğım sız lı ğa ka dar sür dü.

1834’te kö le li ğin ya sak lan ma sı üze ri ne 

kö le ler es ki sa hip le ri nin ya nın da ma aş la 

ça lış ma ya baş la dı lar. XIX. yüz yı lın ikin ci 

ya rı sın dan iti ba ren Hin dis tan’dan çok sa-

yı da ta rım iş çi si ge ti ril di. 1905’te çı kan 

Ru im veldt iş çi is ya nı İn gi liz bir lik le ri ta-

ra fın dan bas tı rıl dı. 1928’de ka bul edi len 

ye ni ana ya say la ül ke va li yö ne ti min de bir 

İn gi liz ko lo ni si ha li ne ge ti ril di. 1930’lar da-

ki “bü yük buh ran” Gu ya na’yı da et ki le di. 

Ül ke nin en önem li ge lir kay nak la rı olan 

şeker , pi rinç ve bok sit fi yat la rı nın düş me si 

için de bu lun du ğu böl ge de yer leş ti ler. 

Ame rin di an adı ve ri len Gu ya na yer li le ri 

Gü ney Ame ri ka’da bü yük me de ni yet le rin 

te şek kül et ti ği An tik dö nem de de ba sit bir 

ha yat tar zı sür dü rü yor lar dı. Av ru pa lı lar 

ta ra fın dan keş fe dil di ği dö nem de Guyan a 

yer li le ri sa hil böl ge sin de Ara wak lar ve iç 

böl ge ler de Ca rib ler ola rak iki grup tan 

oluş mak tay dı. Böl ge nin is mi olan Gu yana 

yer li di lin de “su lar böl ge si” an la mı na gelir .

Cris tof Co lomb’un böl ge ye yap tı ğı üçün-

cü ke şif se ya ha ti es na sın da 1498’de keş-

fe di len Gu ya na’ya yer le şen ilk Av ru pa lı lar 

1616’ da bu ra da bir ti ca ret ko lo ni si ku ran 

Hol lan da lı lar’dır. Yer li ler le ti ca ret yap ma yı 

amaç la yan Hol lan da lı lar za man la iç böl ge-

ler de de yer le şim kur du lar. İs pan yol lar’ın 

da üze rin de hak id dia et ti ği Gu ya na 1648 

Muns ter Ant laş ma sı’yla res men Hol lan-

da’ya bağ lan dı. Gu ya na’da Hol lan da lı lar 

dö ne min de kah ve, şe ker ka mı şı ve pa muk 

ta rı mı nın ge liş me si kar şı sın da yer li iş gü-

cü ye ter siz kal dı. Ül ke yi yö ne ten Hol lan da 

Ba tı Hin dis tan Şir ke ti XVII. yüz yı lın or ta la-

rın dan iti ba ren Af ri ka’dan kö le ge tir me ye 

baş la dı. Gu ya na eko no mi sin de önem li bir 

ye ri olan Af ri ka lı kö le ler gay ri in sanî ça lış-

ma şart la rı yü zün den sık sık is yan et ti ler. 

Gü nü müz de Gu ya na’nın millî kah ra man-

la rın dan ka bul edi len Cuffy yö ne ti min de ki 

1763 kö le is ya nı so nun da Av ru pa lı lar’ın 

bü yük kıs mı Gu ya na’yı ter ket mek zo run da 

kal dı. Bu is yan an cak Fran sız ve İn gi liz-

ler’in yar dı mıy la bas tı rı la bil di.

Ye ni yer le şim ci le re ih ti yaç du yan Hol-

lan da lı lar 1746’dan iti ba ren Gu ya na’ya 

İn gi liz ler’in yer leş me si ne izin ver di ler. 

1760’ta böl ge de ço ğun lu ğu ele ge çi ren İn-

gi liz ler, Hol lan da Ba tı Hin dis tan Şir ke ti’nin 

1770’ ler de ki idarî re form la rı se be biy le 

ar tan mas raf la rı kar şı la mak üze re ver gi-

le ri art tır ma sı yü zün den Hol lan da lı lar’a 

kar şı 1781’ de sa vaş baş la ta rak Ber bi ce, 

met relik yük sel ti siy le Gü ney Ame ri ka kı-

ta sı nın bü tün ku zey do ğu ke si mi nin en 

yük sek zirve si ni teş kil eder. Tro pi kal ik lim 

şart la rı nın hü küm sür dü ğü ül ke de yıl lık 

sı cak lık orta la ma sı 27º’dir. Ge nel lik le yük-

sek olan yıl lık ya ğış tu ta rı yer yer bü yük 

fark lı lık lar gös te rir (1500 mm. ile 3000 mm. 

ara sın da de ği şir). Bi ri ni san-ağus tos, di ğe ri 

ka sım-ocak ara sın da ol mak üze re se ne de 

iki de fa bol ya ğış alır. Ül ke nin or ta ke si mi 

orman alan la rı, gü ney ve gü ney ba tı ke simi 

ise sa van lar la kap lı dır. Baş lı ca akar su la rı 

güney-ku zey doğ rul tu sun da aka rak At las 

Ok ya nu su’na ula şan Courant yne, Ber bice, 

De me ra ra ve Es se qu ibo gi bi ır mak lar dır. 

Ül ke de km°’ye dü şen nü fus 3,5’tir, fa kat 

nü fus yo ğun lu ğu ül ke de eşit ola rak da-

ğıl ma mış tır. Kı yı ke si mi ve akar su va dile-

rin de nü fus yo ğun lu ğu nun km° ba şı na 

50-60 ki şi ye ulaş tı ğı yer ler var dır. Bu na 

kar şı lık ül ke nin bü yük ke si min de yo ğun-

luk km°’ye 1-3 ara sın da ka lır. Gü nü müz de 

Do ğu Hin dis tan kö ken li ler ül ke nü fu su nun 

% 43’ünü, Af ri ka kö ken li ler ise % 30’unu 

oluş tur mak ta dır. Nü fu sun ge ri ka lan kıs-

mı yer li ler, Av ru pa kö ken li ler ve me lez ler-

le Çin li ler ola rak sı ra la na bi lir. Nü fu sun % 

57’si ni hı ris ti yan lar, % 28’ini Hin du lar ve 

% 10’un dan faz la sı nı müs lüman lar oluş tu-

rur. Gu ya na’nın eko no mi si ta rı ma (şe ker 
ka mı şı ve pi rinç en baş ta ge len iki ürün-
dür) ve yer al tı ser vet le ri ne (baş ta alü min-
yu mun cev he ri olan bok sit ol mak üze re) 
da ya nır. Sa na yi de ta rı ma (şe ker sa na yii) 

ve yer al tı kay na ğı na da ya lı gelişmiş tir. 

Baş lı ca ih raç ürün le ri de şe ker ve alü min-

yum dur.

II. TA RİH

Es ki adı Bri tan ya Gu ya na sı olan Gu ya-

na’ da ilk yer le şi min 35.000 yıl ön ce Ku-

zey Ame ri ka’ya As ya’dan ge len grup lar 

ta ra fın dan ger çek leş ti ril di ği tah min edil-

mek te dir. Bu ilk yer le şim ci ler Gu ya na’nın 

Başşehir

Georgetown’dan

bir görünüş

New Amsterdam Camii – Guyana
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se çim le ri ka za nan Pe op le’s Prog res si ve 

Party’nin ada yı Do nald Ra mo tar baş kan-

lık gö re vi ni sür dür mek te dir. Gu ya na Bir-

leş miş Mil let ler, İslâm İş bir li ği Teş kilâtı, 

Ka ra yip Or tak Pa za rı (Ca rib be an Com mu-

nity-CA RI COM), Com mon we alth ve Gü ney 

Ame ri ka Ulus lar Top lu lu ğu üye si dir.

III. ÜL KE DE İSLÂMİ YET

Müs lü man lık ül ke ye ilk de fa Af ri ka kö-

ken li kö le ler le gir miş se de bun la rın büyü k 

bir kıs mı hı ris ti yan laş tı rıl mış ve ya Af ri ka’-

ya göç et miş tir. 1838’den iti ba ren Guya-

na’ ya ge ti ri len Gü ney As ya lı lar ülkede İs lâ-

mi yet’in yay gın laş ma sı na ve si le oldu. 1917 

yı lı na ka dar 250.000’den faz la Hint kö ken li 

iş çi Gu ya na’ya ge ti rildi. Bunlar arasındak i 

müs lü man lar Gu yana’da ilk ca mi yi ve Ur-

du ca eği tim ve ri len ilk İslâmî okulu 1865’-

te in şa et ti ler. Ül ke de İslâmiyet Hin du-

izm’le bir likte ba ğım sızlık tan son ra res-

men ta nın dı. Müs lü man la rın bü yük kıs mı 

Sünnî’dir. Gu ya na’da müs lü man la rın kur-

du ğu pek çok si vil top lum ku ru lu şu bu lun-

mak ta dır. 1935’te ül ke de Ah me diy ye’ nin 

ya yıl ma sı nı ön le mek ama cıy la ilk İs lâ mî 

teş kilât olan The Uni ted Sadr Is la mic An-

ju man ku rul du. 1972’de bu teş kilât bi ri 

hü kü met yan lı sı, di ğe ri mu ha li fi ol mak 

üze re iki ye bö lün dü. Teşkilâtın ül ke çapın-

da 120’ den faz la ku rumu bu lun mak ta dır. 

1973’ te ülke de ki bü tün müs lü man la rı içi-

ne alan The Ge ne ral Con gress of Is la mic 

Brot her ho od teş kil edil di. 1978’den be ri 

fa ali yet gös te ren Gu ya na Is la mic Trust 

özel lik le İslâmî eği tim ala nın da uz man laş-

mış tır. Gu ya na İslâm Ens ti tü sü ve İslâm 

Oku lu bu teş kilât ta ra fın dan iş le til mek-

te dir.

1979 yı lın da müs lü man la ra yar dım için 

oluş tu ru lan The Cen tral Is la mic Or ga-

ni za ti on of Gu ya na za man la bü yü ye rek 

gay ri müs lim le re de yar dım lar da bu lun-

mak ta, özel lik le eği tim ve yok sul luk gi bi 

alan lar da ça lış mak ta dır. Huj ja tul Ula maa, 

Mus lim Yo uth Or ga ni za ti on, Gu ya na Mus-

lim Mis si on Li mi ted ve Tab ligh Jam mat, 

the Ro se Hall Town Is la mic Cen ter gi bi 

baş ka ku ru luş lar da fa ali yet gös ter mek-

te dir. Ül ke de ra ma zan ve kur ban bay-

ram la rı res men ta til olup ay rı ca mev lid 

kan di li kut lanmak ta dır. Gu ya na 1998’de 

İslâm İş bir li ği Teşki lâ tı’na (İslâm Kon-
fe ransı Teşkilâtı) üye ol muş tur. Bü yük 

kıs mı ta rım la uğraşan , bir kıs mı nın iş let-

me le ri bu lu nan Gu ya na’da ki müs lü man-

lar parlamen to da ve çe şit li ba kan lık lar da 

tem sil edil mek te dir. Müs lü man lar ül ke de 

130 ci va rın da ca mi in şa et miş ler dir.

mu ha le fe ti ve so kak olay la rıy la uğ raş mak 

zo run da kal dı. 1962 ve 1963 yı lın da çı-

kan olay lar da baş şe hir Ge orgetown tah-

rip edil di. 1964’te ki iş çi olay la rı do la yı sıy la 

hü kü met ola ğan üs tü hal ilân etti. Olay lar 

an cak İn gi liz birlikle ri nin müdahale siy-

le so na er di. 1964 se çim le ri nin ardın dan 

Pe op le’s Na ti onal Con gress’in diğer mu ha-

le fet par ti si olan Uni ted For ce ile koalis yon 

yap ma sı so nu cun da L. F. Burn ham baş ba-

kan ol du. Kasım 1965’te Londra’ da ya pı-

lan kon fe rans so nu cun da Gu ya na’nın 26 

Ma yıs 1966’da ba ğım sız lı ğı na ka rar ve ril di.

Ba ğım sız lı ğın he men ar dın dan sı nır 

prob lem le ri yü zün den Ve ne zu ela, Cu yu ni 

neh ri üze rin de ki An ko ko ada sı nı iş gal et ti 

ve Gu ya na’nın ba tı sa hi lin de de hak id dia 

et ti. 1968 se çim le ri ni Pe op le’s Na ti onal 

Con gress tek ba şı na ka zan dı. Ül ke yö ne-

ti min de Af ri ka kö ken li Gu ya na lı lar da ha 

faz la söz sa hi bi ol du. Ocak 1969’da Gu-

ya na’nın Ve ne zu ela sı nı rın da ya şa yan be-

yaz lar ve yer li ler mer kezî yö ne ti me is yan 

et tiy se de is yan bas tı rıl dı. Ül ke nin adı 23 

Şu bat 1970’te Ko ope ra tif Gu ya na Cum-

hu ri ye ti (Co-ope ra ti ve Re pub lic of Gu ya na) 

ola rak de ğiş ti ril di ve İn gil te re ile iliş ki ler 

ke sil di. Ye ni ana ya sa da sos ya liz me ge çiş 

ön gö rü lü yor du. Ya ban cı la rın sa hip ol du-

ğu iş let me ler millîleş ti ril di. L. F. Burn ham 

yö ne ti min de ki ül ke da ha oto ri ter bir ha le 

gel di. 1979’da mey da na ge len fâili meç-

hul ci na yet ler ve ka rı şık lık la rın ar dın dan 

1980’de ana ya sa de ğiş ti ri le rek baş kan lık 

sis te mi ne ge çil di. Ül ke on idarî böl ge ye 

ay rıl dı. 15 Ara lık 1980 se çim le ri ni de 

Pe op le’s Na ti onal Con gress ka zan dı. 1980 

baş la rın da ül ke eko no mik kriz dey ken ba-

ğım sız lık tan be ri fii len Gu ya na’yı yö ne ten 

L. F. Burn ham 1985’te öl dü.

Baş kan yar dım cı sı Des mont Hoy te, 

Pe op le’s Na ti onal Con gress’in ba şı na ge-

çe rek baş kan ol du. Ara lık 1985’te ya pı lan 

se çim le ri de D. Hoy te li der li ğin de ki Pe op le’s

Na ti onal Con gress ka zan dı. D. Hoy te dev-

le tin eko no mi üze rin de ki hâki mi ye ti ni 

kal dı rıp da ha li be ral po li ti ka lar iz le di. Re-

form lar ya pa rak öz gür lük le ri ge niş let ti. 

Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri ile iliş ki le ri 

ge liş tir di. 1992 yı lın dan iti ba ren ulus lar 

ara sı göz lem ci ler ta ra fın dan iz le nen ilk 

ser best  se çim le ri Ched di Ja gan li der li ğin de ki 

Pe op le’s Prog res si ve Party ka zan dı. Ched di 

Ja gan’ın 1997’de ölü mü nün ar dın dan eşi 

Ja net Ja gan tar tış ma lı bir bi çim de Gu-

ya na’nın ilk ka dın baş ka nı ol du. Ağus tos 

1999’da is ti fa eden Ja net Ja gan’ın ar dın-

dan 1999-2011 yıl la rı ara sın da ül ke yi 

Pe op le’s Prog res si ve Party’den Bhar-

rat Jag deo yö net ti. 28 Ka sım 2011’de ki 

Gu ya na’da iş siz lik ve fa kir li ğin art ma sı na 

yol aç tı, bu se bep le pek çok is yan çık tı. 

İn gi liz yö ne ti mi bu is yan la rı ön le mek için 

çe şit li re form ka rar la rı al dıy sa da bun la rın 

ço ğu uy gu la na ma dı.

II. Dün ya Sa va şı bo yun ca İn gi liz Gu ya-

na sı’nda pek çok re form ya pıl dı. İn gi liz 

Va li si Gor don Let hem si ya sal ve ana ya sal 

de ği şik lik ler yap tı. Oy ver me hak kı nı top-

lu mun da ha ge niş ke sim le ri ne yay dı. Bu 

dö nem de Gu ya na’da bir Ame ri kan üs sü 

ku rul du. Sa va şın son la rı na doğ ru bok si te 

du yu lan ih ti ya cın art ma sı ül ke eko no mi-

si nin güç len me si ne yar dım et ti. II. Dün ya 

Sa va şı’nın ar dın dan gü nü müz de de ül ke si-

ya se ti ne hâkim olan Pe op le’s Prog ressi ve 

Party ve Pe op le’s Na ti onal Con gress gi-

bi par ti ler ku rul du. Hint kö ken li Gu ya na lı 

Ched di Ja gan 1950’de Pe op le’s Prog res si ve 

Party’yi ku ra rak 1953 yı lın da par la men-

to da ço ğun lu ğu ka zan dı. Sos ya list olan 

Pe op le’s Prog res si ve Party’nin eko no mi-

ye da ha faz la dev let mü da ha le si ne imkân 

ta nı yan prog ra mı İn gi liz va li si ni ve yük-

sek bü rok rat la rı ra hat sız edin ce İn gil te-

re ko lo ni ana ya sa sı nı as kı ya al dı. Ko lo ni 

1957’ ye ka dar mu ha fa zakâr po li ti ka cı lar, 

iş adam la rı ve bü rok rat lar dan olu şan bir 

hü kü met ta ra fın dan yö ne til di. Ye ni ana-

ya sa ya gö re ya pı lan 1957 se çim le ri ni yi ne 

Pe op le’s Prog res si ve Party ka zan dı. Aynı 

par ti de ki mu ha lif ka na dın li de ri Af ri ka 

kö ken li Gu ya na lı Lin den For bes Burn ham 

par ti sin den ay rı la rak Pe op le’s Na ti onal 

Con gress’i kur du.

1961’de İn gi liz ler ta ra fın dan ko lo ni de 

İn gi liz va li si nin ve to yet ki si nin bu lun du ğu 

ye ni bir ana ya sa ka bul edil di. Ay nı yıl ya pı-

lan se çi mi de ka za nan Pe op le’s Prog ressi ve 

Party, Pe op le’s Na ti onal Con gress’in yo ğun 

Skeldon’da bir cami
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Araş tır ma la rı Der ne ği Kü tüp ha ne si’nde 

bu lun mak ta dır. 1. £Aš¢de tü’l-îmân. 

Eş‘ariy ye gö rüş le ri nin hâkim ol du ğu eser-

de ko nu lar bu çer çe ve de ele alın mak ta, 

mü el lif, mut lak müc te hid ol ma yan ki-

şi le rin dört mez hep ima mın dan bi ri ne 

bağ lan ma sı ge rek ti ği ni, bun la rın dı şın da 

baş ka bi ri ne bağ lan ma nın doğ ru ol ma dı-

ğı nı, ken di si nin de Şâfiî mez he bi ni be nim-

se di ği ni söy le mek te dir. 2. Şifâßü’l-ekbâd 

fî ferâßi²i’l-£ibâd. Kürt çe olup çev re de ki 

med re se ler de çok oku nan ki tap lar ara-

sın da dır. Mü el lif MuÅta½aru Şifâßi’l-

ekbâd adıy la ese rin Kürt çe man zum bir 

öze ti ni de yaz mış tır. 3. Neh cü’n-necâ¼ 

MuÅta½aru Nû ri’½-½abâ¼ fî a¼kâmi’n-

nikâ¼. Şâfiî mez he bi ne gö re nikâh ko-

nu su nun ge niş çe iş len di ği bu eser Şeyh 

Ab dul lah es-Si irdî’ye ait ki ta bın muh ta sa-

rı dır. 4. el-Ma£ fuv vât fî ma¼vi’½-½alât. 

Yi ne Şâfiî mez he bi ne göre helâl ve ha ram 

ko nu la rı nı ve mü el li fin fet va la rı nı içe ren 

ese ri yi ne mü el lif man zum ola rak Kürt-

çe’ye çe vir miş tir. 5. Züb de tü’t-tecvîd. 

Mü el lif bu Kürt çe ese ri de MuÅta½arü’z-

Züb de adıy la naz men özet le miş tir. 6. 

Tek mi le tü Ta½ rî fi’z-Zencânî. İz zed din 

ez-Zen câ nî’ nin sar fa da ir meş hur ese ri-

ni ta mam la yı cı ni te lik te bir ça lış ma dır. 7. 

el-Mûci zü’n-na ¾îf. Yi ne sarf ko nu la rı nın 

kı sa ca ele alın dı ğı man zum bir eser dir. 

8. Mirßâtü’l-i£râb. Bu eser de na hiv me-

se le le ri ay rın tı lı bi çimde iş len mek te dir. 

9. Li vâßü’l-i£râb. Bir önce ki ese rin öze ti 

ni te li ğin de man zum bir ki tap tır. 10. Cev-

he rü’l-beyân. Arap ede bi ya tıy la il gi li olan 

eser de özel lik le be yan, is ti are ve âdâb ko-

nu la rı ele alın mak ta dır. 11. Tu¼fe tü’l-a¼-

bâb. Arap belâga tı na da ir dir.
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ÿCen giz To mar

– —GÜNDÜZ, Abdurrahman
(1899-1974)

Âlim ve mutasavvýf.˜ ™

Si irt’in Eruh il çe si ne bağ lı Şâvirân (Kuş-

da lı) kö yün de doğ du. Böl ge de ders le ri ve 

ir şad fa ali ye tiy le ta nı nan bir ai le ye men-

sup tur. İlk eği ti mi ni mü der ris ve şeyh olan 

ba ba sı Muh yid din’den al dı. Ba ba sı ve fat 

edin ce ai le nin ge çi mi ni sağ la mak için bir 

sü re öğ re ni mi ne ara ver di. Yir mi li yaş-

lar da Eruh’a bağ lı Ni vi la, Til lo köy le riy le 

Sil van ve Ciz re’ de tah si li ni sür dür dü. Oku-

du ğu ho ca lar ara sın da Mol la Yahyâ Ni vilî, 

Mol la Zâ hir Ti van kî ve Mol la Mu ham med 

Ku ve şi lî sa yı la bi lir. Ciz re’de Şeyh İbrâhim 

Hak kı’nın ya nın da öğ re ni mi ni ta mam-

la ya rak on dan hem ilim hem ta sav vuf 

icâze ti al dı. 1925-1930 yıl la rın da Eruh’a 

bağ lı Re şi ne, 1930-1933 yıl la rın da To rık, 

1933-1940 ara sın da Bi nır ve köy le rin de 

imam lık ve mü der ris lik; Ka ni kan, Tar ham, 

Mer gi ve Şâvirân köy le rin de mü der ris lik 

yap tı. Ken di kö yün de ve fa tı na ka dar ir-

şad ve tedrîs fa ali ye ti ni sür dür dü, bir çok 

mü rid ve öğ ren ci ye tiş tir di. 4 Mart 1974 

ta ri hin de Şâ vi rân kö yün de ve fat et ti. Ab-

dur rah man Gün düz çev re sin de yar dım 

se ver, mü te va zi, in san lar ara sın da ki ih-

tilâfla rı çö zen bir ki şi ola rak ta nın mış tır. 

Nak şi bendî şeyh le rin den de ders al mak-

la bir lik te Kådirî ta ri ka tın da ka rar kıl mış 

ve bu ta ri kat üze re fa ali yet gös ter miş tir. 

Ta le be le rin den ye ğe ni Mu ham med Şi rin 

Kes kin de çev re de ta nın mış âlim ler den dir.

Eser le ri. Gün düz’ün eser le ri nin yaz-

ma nüs ha la rı Di yar ba kır’da Şar ki yat 

Abdurrahman

Gündüz

İl gi li Eser le ri nin De ğer len dir me si”, Ulus la ra ra sı 
Şır nak ve Çev re si Sem poz yu mu (14-16 Ma yıs 
2010), Sem poz yum Bil di ri le ri (ed. M. Ne sim 
Do ru), An ka ra 2010, s. 712-714; Sa bit Sa bun-

cu, Şeyh Ab dur rah man eş-Şa vı ri ve Neh cu’n-
Ne cah fi Ah ka mi’n-Ni kah Ad lı Ese ri nin Fı kıh 
Açı sın dan De ğer len di ril me si (yük sek li sans te zi, 
2013), Şır nak Üni ver si te si Sos yal Bi lim ler Ens-
ti tü sü.

ÿAh met Er kol

– —GÜRCÜLER

Gürcistan, Rusya, Türkiye,
Azerbaycan ve Ýran’da yaþayan

bir Güney Kafkas halký.˜ ™

Ken di le ri ni Kart ve li, yurt la rı nı Sa kart-

ve lo, dil le ri ni Kar tu li şek lin de ad lan dı ran 

Gür cü ler’e İran lı lar Gorc, Arap lar Kurc adı-

nı ver miş tir. Av ru pa lı lar bu bi çim lerden 

Géor gi en / Ge or gi an is mi ni çı kar mış ve 

bu nu yan lış ola rak ül ke nin ko ru yu cu azi-

zi Gi or gi ile iliş ki len dir miş ler dir. Gürcüler 

Kart vel, Ka het, Svan, Hev sur, Tuş, Pşav, 

İme re ti, Meg rel ve Gü rel boy la rı na ayrılır . 

Gür cis tan’da ilk yer le şim ler Ne oli tik döne-

me ka dar uza nır. Gür cü ler’in ata la rı sa yı-

lan, milâttan ön ce 1000’ler de Asur, Urar-

tu, Yu nan kay nak la rın da zik re di len Kol his 

ve İber ya ka bi le le ri milâttan ön ce IV. yüz-

yıl da Ku ra va di sin de İber ya ve Ka rade niz 

kı yı la rın da Kol his dev let le ri ni kur du lar. 

Kol his I. yüz yıl da Ro ma hâki mi ye ti ne, 

İber ya da III. yüz yıl da Pers İm pa ra tor lu-

ğu’ nun et ki si ne gir di. Da ha son ra ki 300 yıl 

bo yun ca Bi zans ve Pers mü ca de le le ri nin 

ce re yan et ti ği Gür cis tan VII-X. yüz yıl lar da 

Arap hâki mi ye tin de kal dı. İber ya Kra lı III. 

Bag rat 1008’de Gür cis tan kra lı un va nı nı 

al dı. XI II. yüz yıl da Mo ğol is tilâsı, XV. yüz-

yı lın ba şın da Ti mur’un se fer le riy le za yıf-

la yan Gür cis tan Kral lı ğı bö lün dü. Kart li, 

Ka he ti ve İme re ti kral lık la rı, Gu ria (Gü rel), 

Sa meg re lo, Ço ruh ve Kür ne hir le ri nin kay-

nak la rı ara sın da ki top rak lar la Tür ki ye’nin 

Art vin, Ar da han il le ri ve Er zu rum ili nin 

ku zey do ğu sun da Samt she / Sa-Ata ba go 

prens lik le ri or ta ya çık tı.

Meg rel, Fâtih Sul tan Meh med dö ne-

min de, İme re ti ve Gü rel 1508’de, Kart li 

ve Ka he ti de 1514-1520 ara sın da Os man lı 

Dev le ti’ne bağ lan dı. Amas ya Ant laş ma-

sı’yla (1555) Ba tı Gür cis tan (Meg rel, Gü rel, 
İme re ti) Os man lı, Do ğu Gür cis tan (Kart li, 
Ka he ti) Sa fevî hâki mi ye ti ne gir di. 1506-

1579 ara sın da Os man lı lar’a tâbi olan, Sa-

fevîler’e ya naş tı ğı dö nem ler de bir çok ka-

le si ve top rak la rı Os man lı lar’ın eli ne ge çen 

Samt she / Sa-Ata ba go 1579’da Çıl dır eya-

le ti ola rak Os man lı Dev le ti’ne il hak edil di. 




