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ka tıl dı. Da ha son ra dil ku rul tay la rı sü rek li dü zen len me ye de vam et miş tir. Bu ku rultay la ra kon gre de de nil mek te dir.
1917 Ekim Dev ri mi’nden son ra Hârizm Halk Sov yet Cum hu ri ye ti’nde ve Bu ha ra Halk Sov yet Cum hu ri ye ti’nde ül ke yi ida re eden yük sek or gan ku rul tay adıy la ad landı rıl dı. Hârizm Sov yet Sos ya list Cum huri ye ti’nin 23 Ekim 1923’te ki dör dün cü ku rul ta yın da ka bul edi len ana ya sa sın da hü kü me tin üst or ga nı ku rul tay ola rak belir len di. Bu ra da ku rul tay il çe sov yet kon gre le ri nin ve kil le rin den mey da na ge li yor du ve ku rul tay yıl da bir de fa top la nı yor du. 

1924’te Or ta As ya’da Öz bek, Türk men ve Ta cik Sov yet cum hu ri yet le ri ku rul duk tan son ra ku rul tay ke li me si kul la nım dan kalkmış tır.
BİBLİYOGRAFYA:

Dîvânü Lugåti’tTürk Ter cü me si, I, 522; III, 

141; Do er fer, TMEN, I, 435-436; F. D. Les sing, 
Mo ğol caTürk çe Söz lük (trc.GünayKaraağaç), 
An ka ra 2003, II, 1523-1524; Tun cer Gü len soy, 
Tür ki ye Türk çe sin de ki Türk çe Söz cük le rin Kö
ken Bil gi si Söz lü ğü, An ka ra 2007, I, 577; Ka zak 
Ede bi Ti li nin Söz dü gü, Almatı2011,s.433-434;Yû suf Has Hâcib, Ku tad gu Bi lig (haz.ReşidRah-
metiArat), An ka ra 1947, I, 249, 531; Ya zı cızâde Ali, Sel çuknâme: İn deks li Tıp kı ba sım (haz.Ab-
dullahBakır), An ka ra 2014, vr. 424a; Mo ğol la rın 
Giz li Ta ri hi (trc.AhmetTemir), An ka ra 1986, s. 

125 vd., 187 vd.; Oğuz Ka ğan Des ta nı (haz.Re-
şidRahmetiArat),İstanbul1936,s.89vd.;Spu ler, 
İran Mo ğol la rı, s. 44, 49, 51, 59, 75, 207, 281, 

334; R. Gro us set, Boz kır İm pa ra tor lu ğu (trc.M.
ReşatUzmen),İstanbul1980,s.215-313;İb ra him Ka fe soğ lu, “EskiTürklerdeDevletMeclisi(Toy)”, 
Bi rin ci Millî Tür ko lo ji Kon gre si: 69 Şu bat 1978, 
Teb liğ ler, İstanbul1980,s.205-209;a.mlf., Türk 
Millî Kül tü rü, İstanbul1996,s.246-251;V. V. Bart hold, Mo ğol İs tilâsı na Ka dar Tür kis tan (haz.
HakkıDursunYıldız),İstanbul1981,s.485,594,
611, 632; B. Y. Vla di mirt sov, Mo ğol la rın İç ti mai 
Teş ki la tı (trc.Abdülkadirİnan), An ka ra 1987, s. 

122, 150, 173; D. Chris ti an, A His tory of Rus sia, 
Cen tral Asia and Mon go lia, Ox ford 1988, s. 387; Ab dül ka dir Do nuk, Es ki Türk Dev let le rin de İdarî
As kerî Un van ve Te rim ler, İstanbul1988,s.85;J. Pa ul Ro ux, Or ta As ya: Ta rih ve Uy gar lık (trc.
LaleArslan),İstanbul2001,s.295-323;P. Pel li ot, 
“Chrétiensd’Asiecentraleetd’extrêmeorient”, 
T’oung Pao, XV, Lei den 1914, s. 623-644; J. A. Boy le, “Æur¢ltåy”, EI° (İng.), V, 498; “Kurıltay”, 
Ka zak Sov yet En sik lo pe di ası, Al ma ata 1975, 

VII, 52; Os man Ga zi Öz gü den li, “Moğollar”, DİA, 
XXX, 225 vd.

ÿAhmetTaşağıl

– —KUÞÇU, M. Kemal

(1902-1968)

Dinîeserlermütercimi,subay.
˜ ™

İs tan bul’da İm ra hor sem tin de doğ du. Ba ba sı as len Is par ta’nın Bür cüz kö yün den as kerî ta bip ve Mev levî ta ri ka tı mün te si bi İsmâil Bey, an ne si İm ra hor Sün bülî Tek ke

nı ba şa ge çir me dü şün ce si Ba tu Han’ın ağır lı ğı nı koy ma sı üze ri ne ger çek leş me di. Ba tu Han’ın tek li fiy le ku rul tay 1250’de Isık Göl’ün ku ze yin de Alak mak ad lı yer de toplan dı ve Cen giz’in kü çük oğ lu Tu luy’un oğ  lu Möng ke’yi (Mengü) han seç ti. Bu ku rulta yı pro tes to eden Öge dey ve Ça ğa tay’ın tem sil ci le ri gel me miş ya da se çim so nu cu bel li olun ca Alak mak’ı ter ket miş, ku rulta yın mer ke ze uzak yer de top lan ma sı nı ile ri sü re rek ye ni ka ğa nı onay la ma dık la rı nı bil dir miş ler di. Bu nun üze ri ne Ba tu Han, Ke rü lenOnon ır mak la rı üze rin de ye ni bir ku rul tay top lan ma sı nı tek lif et tiy se de bu pek iti bar gör me di. Ba tu’nun kar de şi Ber ke, Ke rü len ır ma ğı üze ri ne Kö de gearal ad lı yer de bir ku rul tay da ha top la dı, Möng ke’yi ye ni den bü yük ka ğan seç tir di. Bu ku rul tay la bü yük ka ğan lık ar tık ke sin bir şe kil de Tu luy’un oğul la rı nın eli ne geçmiş ol du. Möng ke 1256’da tek rar bir kurul tay da ha top la ya rak do ğu ya doğ ru ye ni sa vaş ka rar ları al dı. Möng ke’nin 1259’da ölü mün den son ra kar deş le ri Arık Bö ke ile Ku bi lay ara sında taht mü ca de le si ve uzun sü ren savaşlar mey da na gel di. Kara ko rum’u elin de tu tan Arık Bö ke’ye karşı hü cu ma ge çen Ku bilay, or du su nu Wuch’ang’dan ku ze ye ge ti rerek K’aiping’de Shangtu ad lı yer de 4 Ha zi ran 1260 tarihin de ken di ta raf tar la rı na kendi ni bü yük ka ğan ilân et tir di. Bu olay la bir lik te Mo ğol ge le ne ği ne gö re bü yük ku rul tay la rı topla yıp bü yük ka ğa nı seç mek ta ri he ka rış tı. 
1250’de Möng ke’nin büyük ka ğan se çi mi için bir ara ya ge lin me si ger çek an lam da son ku rul tay ol muş tur de ne bi lir.Ku rul tay ke li me si, Os man lı kay nak la rı için de Ya zı cızâde Ali’nin İbn Bîbî’den yap tığı Sel çuknâme ter cü me sin de ge çer. İbn Bîbî’nin asıl met ni ne Ya zı cızâde’nin ek le diği kı sım da Oğuz boy la rı nın tö re ge re ği büyük ku rul tay top la ya rak Os man Bey’i han seç tik le ri be lir ti lir (Sel çuknâme,vr.424a). Bu du rum, Os man lı Bey li ği’nin Türk men ve Mo ğol lar ara sın da ki meşrû ye ri ne işaret et me ama cı nı ta şır. Bu nun dı şın da keli me ye di ğer Os man lı kay nakla rın da nâ diren rast la nır. Da ha son ra Cumhu riyet döne min de ye ni den kul la nıl ma ya baş lan dı. Mus ta fa Ke mal’in ön der li ğin de 12 Temmuz 1932’de Türk Di li Ted kik Ce mi ye ti kurul duk tan son ra dil için yet ki li kim se le rin ve hal kın ka tı la ca ğı ge niş öl çü de bir ku rulta yın top lan ma sı ka rar laş tı rıl dı. 26 Ey lül 
1932’de Dol ma bah çe Sa ra yı’nda I. Türk Di li Ku rul ta yı açıl dı. Bu ku rul ta ya Ata türk, Ba kan lar Ku ru lu üye le ri, mil let ve kil le ri, üni ver si te öğ re tim üye le ri, öğ ret men ler, ya zar lar, dil se ver ler ve halk tem sil ci le ri 

ge tir di. Cen giz ya sa la rı bu ku rul tay so nucun da ilk tas la ğı na ka vuş tu, ile ri de ki Moğol dev let le ri nin te me li de atıl dı.Cen giz Han’ın ölü mün den son ra kü çük oğ lu Tu luy ye ni ka ğa nın se çi mi ne ka dar sal ta nat nâib li ği yap tı (1227-1229). 1229 ilk ba ha rın da Ke ru len ır ma ğı ke narında top la nan ku rul tay da Cen giz Han’ın vasiye ti doğ rul tu sun da üçün cü oğ lu Ögedey bü yük han se çil di. Öge dey da ha sonra mer ke zi ni Ka ra ko rum’a (günümüzdeHarhorin) nakle din ce im pa ra tor lu ğun mer ke zi bu böl ge ol du. Bu ra nın 50 km. ku ze yin de es ki den Gök türk ler’in mer kezi, 4850 km. ku zeyba tı sın da ise Uy gur lar’ın mer ke zi Ka raba la sa gun bu lu nu yor du. 1234’te Ka ra korum’da bir şe hir in şa edil di ve ku rul tay la rın mer ke zi de bu ra sı oldu. Öge dey 1236’da ku rul ta yı ikin ci de fa ça ğır dı. Emlâk ve gelir ver gi si gi bi malî ko nu lar da gi ri şim ler de bu lun du. Do ğu Av ru pa se fe ri ka ra rı da bu ku rul tay da alın dı. Öge dey Han’ın 11 Ara lık 
1241’de ölü mü üze ri ne nâib lik dul eşi Töre ge ne (Turakina) Ha tun’a geç ti. Tö re ge ne 
1246’ya ka dar ik ti da rı elin de tu ta rak oğ lu Gü yük’ü han seç tir mek is ti yor du. Bu sebep le ha nın se çi le ce ği ku rul ta yı ge cik tirdi. Bu ara da Gü yük’ün Av ru pa se fe rin den dö nü şü onu ra hat lat tı. Bu de fa da Cen giz Han’ın to ru nu Ba tu Han onun se çi mi ni önle mek için ku rul ta yı ge cik tir me ye ça lış tı. Ku rul tay 1246 ilk ba ha rı ve ya zın da Ka rako rum’dan uzak ol ma yan Or hon ır ma ğının Kö ke nor (GökGöl) ya kı nın da top lan dı. “Sı raor do” de ni len ça dır lar dan bir şe hir ku rul du. Ba tu Han’ın dı şın da Cen giz ai lesin den ge len bü tün bey ler, eya let va li le ri, tâbi kral lar ha zır bu lun du. Mâverâün ne hir Va li si Me sud Ya la vaç, İran Va li si Ar gun, Rus Kne zi Ya ros lav, Gür cü tah tı nın iki vârisi, Ki lik ya Er me ni kra lı nın kar de şi, Tür ki ye Sel çuk lu Sul ta nı IV. Kı lı cars lan, Kir man, Fars ve Mu sul ata beg le ri nin el çi le ri, hatta Bağ dat ha li fe si nin tem sil ci si var dı. Töre ge ne Ha tun’un is te ği ne uy gun ola rak ku rul tay Öge dey’in oğ lu Gü yük’ü ka ğan seç ti ve 24 Ağus tos 1246 ta ri hin de Gü yük tah ta otur du. Tö ren es na sın da Mo ğol beyle ri börk le ri ni çı ka rıp ke mer le ri ni çöz müş, Gü yük’ü al tın dan bir taht üze ri ne oturtmuş tu. Ku rul ta ya ka tı lan lar, sa yı sı 2000’i bu lan be yaz ça dır la ra yer leş miş ti. Ku rultay üye le ri do kuz de fa ye re ka pa na rak ye  ni hü küm da ra say gı la rı nı bil dir miş, ova ya ya yıl mış olan ka la ba lık, tâbi hü küm dar lar, ya ban cı el çi ler ay nı za man da yüz le ri ye re ge le cek şe kil de eğil miş ti.Gü yük’ün iki yıl sü ren sal ta na tı 1248’de ölü müy le son ra er di. Dul eşi Oğul Kay mış nâib li ği dev ral dı. Onun ken di oğul la rı
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virisi,İstanbul1961); İslâm’da Dev let 
İda re si (The Mus lim Con duct of Sta te’ın
çevirisi,İstanbul1963); İmamı Azam 
ve Ese ri (İstanbul1963); İslâm Fık hı ve 
Ro ma Hu ku ku (İstanbul1964); Muh ta
sar Ha dis Ta ri hi ve Sa hi fei Hem mam 
İbn Mü neb bih (Hemmâm b. Mü neb bih 
e½Øa¼îfe tü’½Øa¼î¼atercümesi,İstanbul
1967); İslâm Hu ku ku Etüd le ri (İslâmın 
Hu kuk İl mi ne Yar dım la rı, İslâm Fık hı ve 
Ro ma Hu ku ku, İmamı Azam ve Ese ribaş-
lıklıtercümelerinbirliktebaskısı,İstanbul
1984). Di ğer çe vi ri le ri: Din Ni çin Lâzım
dır? (SeyyidZaferü’l-Hasan’dan,İstanbul
1960); İslâmın Pren sip le ri (Muhammed
AbdülalîmSıddîkîel-Kådirî’den,İstanbul
1960); Ha kikî Saa det Yo lu (Muhammed
AbdülalîmSıddîkîel-Kådirî’den,İstan-
bul1961[?]); Ko mü niz me Kar şı İslâm 
(MuhammedFazlurrahmanAnsarî’den,
İstanbul1961); Ba tı Ma ter ya liz mi Kar
şı sın da İslâm (MeryemCemile’den,I-II,
İstanbul1962,1965,1967,1976;ikincicilt
Garb Ma ter ya liz mi Kar şı sın da İslâmadıy-
la); İslâmda Si yasî Dü şün ce ve İda re 
Üze ri ne Araş tır ma lar (HarunHanŞir-
vanî’den,İstanbul1965); İlim den Fel se
fe den Di ne (M.FazlurrahmanAnsarî’den,
İstanbul1967).Ay rı ca ba zı ya zı ve ter cü me le ri İslâm, 
Türk Dü şün ce si, Se bi lür re şad, İslâmın 
İlk Em ri Oku, To hum, Fe tih, Hilâl, 
Sön mez, Ye ni İs tiklâl ve Ha va dis gibi der gi ve ga ze te ler de ya yım lan mış, bir kısım ya zı la rın da Ali Mu rad, Hü da yi Sertdemir, Ni dai Öz de mir tak ma ad la rı nı kul lanmış tır. Ke mal Kuş çu’nun bi ri Fran sız ca ol mak üze re üç def ter ha lin de ki Fran sızca gün lük le ri, Mu ham med Hamîdul lah baş ta ol mak üze re ya yın cı lar, ga ze te ve der gi yö ne ti ci le riy le mek tup laş ma la rı ve fo toğ raf la rıy la ba zı özel ev ra kı ço cuk ların da dır.
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MillîSavunmaBakanlığıArşivMüdürlüğü’nde-
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da açı lan da va nın sü re ci ta mam lan ma dan ra ma zan ayı nın ilk gü nü ak şa mı (22Ka-
sım1968) İs tan bul’da Ye şil köy sem tin de ki evin de ge çir di ği bir kalp kri zi so nu cu ve fat et ti, er te si gün ce na ze na ma zı Ak sa ray Vâ li de Ca mii’nde kı lın dık tan son ra Koz lu Me zar lı ğı’nda def ne dil di. İs tiklâl Ma dalya sı sa hi biy di.Di le ka bi li yet li ve oku ma ya yaz ma ya merak lı olan Kuş çu genç li ğin de bi raz Arap ça, Fars ça ve Fran sız ca öğ ren miş ti. Da ha sonra gön de ril di ği Pa ris’te Fran sız ca’sı nı geliş tir miş, ay rı ca İn gi liz ce öğ ren miş tir. Bu sı ra da tut tu ğu gün lük le ri Fran sız ca’dır. Emek li lik yıl la rın da Arap ça’ya ye ni den eğil miş, Mu ham med Hamîdul lah’ın Ur du di lin de ki eser le ri ni Türk çe’ye çe vir mek için Ur du ca öğ ren miş tir. İlim Yay ma Ce mi yeti’nde gö rev al mış, ce mi yet bün ye sin de üni ver si te ve İmamHa tip Oku lu ta le be leri ne özel lik le İn gi liz ce ders le ri ver miş tir.İm ra hor Tek ke si yö re sin de ye tiş miş bir as ker ola rak din dar, mü ca de le ci ve di siplin liy di. Emek li ol ma dan ön ce Nakşî şey hi Ab dü la ziz Bek ki ne’nin çev re si ne da hil olmuş, bu ra da mu ha fa zakâr ve mü te dey yin bir çok ay dın la ta nış mış, ha ya tı nın so nuna ka dar bun lar la mü na se bet le ri ni sürdür müş tür. Ya kın la rı nın an lat tı ğı na gö re olum suz dinî po li ti ka lar ve ih mal ler karşısın da pa sif fa kat ıs rar lı di re niş ten ya na idi. Bu tav rı emek li lik son ra sın da yü rüt tü ğü yo ğun ter cü me fa ali yet le ri nin, gazete ve der gi ya zı la rı nın, İslâmi yet’i, İslâm dün yası nı ve Türk ge le nek le ri ni ıs rar la sa vun ması nın kay na ğı gi bi gö rün mektedir. Ke mal Kuş çu’nun ter cü me et ti ği di nî eser ler, di linin ve üslûbu nun gü zel li ğiy le di ğer ter cüme ler ara sın da ken di ni he men bel li eden bir se vi ye gös ter mek tedir. Özel lik le arala rın da şahsî dost luk la rın ku rul duğu Muham med Hamîdul lah’ın eser le ri nin Türkçe’ye ka zan dı rıl ma sın da gös ter di ği ça ba ve ba şa rı anıl ma ya de ğer ni te lik te dir.Ke mal Kuş çu, din dar züm re için de yaban cı dil bi len le rin ve ya ban cı ba sı nı ta kip eden le rin çok sı nır lı ol du ğu bir dö nem de Av ru pa ba sı nı nı, Hin dis tan ve Pa kis tan gaze te ve der gi le ri ni Tür ki ye’nin İslâm dünya sı ile iliş ki le ri, İslâm’ın uya nı şı, ye ni dinî ha re ket ler ve millî kül tür mer kez li ola rak ta kip et miş, Türk ba sı nın da çı kan İslâm aleyh ta rı ya zı la ra ce vap ver miş tir. Bu gü ne in ti kal eden ev ra kı ara sın da ya yım lan mamış bu tür den bir çok ya zı ve ter cü me si bu lun mak ta dır.

Çevirileri: Mu ham med Hamîdul lah’tan yap tı ğı çe vi ri ler: Hu kuk İl mi ne İslâmın 
Mü him Yar dım la rı (İstanbul1958); İs
lâ ma Gi riş (In tro duc ti on to Is lam’ınçe-

si şey hi Vahyî Efen di’nin kız kar de şi nin kı zı Ha se ne Nec mi ye Ha nım’dır. İlk eği ti mi ni ço cuk lu ğu nun geç ti ği tek ke çev re sin de al dı. Ko ca Mus ta fa Pa şa Rüş di ye si’ni bi tirdik ten son ra gir di ği Ku le li As kerî Li se si’nden 2 Şu bat 1918 ta ri hin de me zun ol du ve mülâzım rüt be siy le Oto mo bil Ta bu ru’nda gö re ve baş la dı. Mü hen dishâneyi Hü mâyun’ da baş la dı ğı, an cak I. Dün ya Sa va şı, Mü ta re ke ve Millî Mü ca de le yıl la rı se be biyle ke sin ti ye uğ ra yan mü hen dis lik tah si li ne Fen ve Tat bi kat Mek te bi’nde de vam et ti, im ti ha nı ka za na rak git ti ği Pa ris’te İs tihkam Oku lu’nda öğ re ni mi ni ta mam la dı 
(1918-1921). 15 Şu bat 1921’de Ana do lu’ ya ge çe rek Si vas’ta Millî Mü ca de le’ye ka tıl dı. İs tan bul’la ir ti ba tı sağ la mak üze re Erkânı Har biy yeyi Umûmiy ye’ye bağ lı olarak ku ru lan giz li As kerî Po lis Teş kilâtı’nın fa ali yet le ri ne iş ti rak et ti. 9 Ey lül 1922’de İz mir’e gi ren ilk sü va ri bir lik le ri nin için de yer al dı. 1946’da al bay ol du. Ay rı ca Fen Mek te bi’nde is tihkâm ve tah ki mat dersle ri okut tu, 1 Ağus tos 1949’da İs tihkâm Oku lu ba şöğ ret men li ği ne ge ti ril di.

1 Tem muz 1950’de ta yin edil di ği Ge nelkur may İs tihkâm Da ire si Tah ki mat En gelle me ve Yol İş le ri Grup Baş kan lı ğı’ndan 11 Ekim 1952 ta ri hin de ken di is te ğiy le emekli ye ay rıl dı. Emek li lik yıl la rı nı ter cü me ve te lif ça lış ma la rıy la ge çir di. Mer yem Ce mile’den yap tı ğı ter cü me de ki ba zı ifa de le rin la ik li ğe ay kı rı ol du ğu ge rek çe siy le hak kın
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ki di ko nu sun da son de re ce ti tiz dav ranmış, mez hep ler ta ri hi ala nın da en gü veni lir kay nak ola rak Şeh ristânî’nin ese ri ni gös ter miş tir. Hz. Pey gam ber dö ne min de müs lü man lar ara sın da her han gi bir ay rılı ğın or ta ya çık ma mış ol ma sın dan ha reket le, mez hep le re da ir ha dis le rin son ra ki de vir ler de gö rü len mez hep kav ga la rın dan doğ du ğu nu be lirt miş tir. Kelâmî tar tış mala rı ve mez hep ce re yan la rı nın hı ris ti yan kay nak lı ol du ğu id di ası nı ka bul et me miş, bu nun asıl se be bi nin İs lâm top lu mu nun ya pı sı ile Kur’ânı Kerîm’in or ta ya koy duğu te fek kür hür ri ye ti ne da ya nan ye ni bir zih ni yet ten kay nak lan dı ğı nı söy le miş tir. Kur’an’a baş vu ran la rın ken di gö rüş le ri ni des tek le ye cek fi kir ler bul ma sı müm kün ol du ğu gi bi mez hep ler de gö rüş le ri ni destek le yen âyet ler bul mak ta zor lan ma mıştır. An cak Kut lu ay’ın ken di ya zı la rı na bakıl dı ğın da nor ma tif de ne bi le cek bir ba kış açı sıy la kar şı la şıl mak ta dır. Ehli sün net’i esas ka bul eden ve Hâricîlik’le Şîa’yı ilk tef ri ka ha re ket le ri şek lin de de ğer len diren Kut lu ay’ın Ehli sün net kar şıt la rı nın mü teşâbih âyet ler den ha re ket le fi kir le ri ni sa vun duk la rı yö nün de ki gö rü şü bu çiz gi yi or ta ya koy mak ta dır.Tür ki ye’de yü rü tü len mis yo ner lik fa aliyet le ri üze rin de de du ran Ya şar Kut lu ay, mis yo ner le rin ül ke de dinî eği tim gör memiş genç le ri, ay dın la rı ve köy lü hal kı he def al dık la rı nı ile ri sür müş, bu na kar şı ted bir alın ma sı ge rek ti ği ni be lirt miş tir. Bu bağlam da müs lü man din adam la rı Ya hu di lik ve Hı ris ti yan lık hak kın da bil gi len di ril me li, her iki din le İs lâ mi yet ara sın da ki mü na sebet ler tes bit edi le rek de ğer len di ril me li dir. Ay rı ca İs lâm’ın ilk dö nem le rin de mez heple rin ik ti dar için di ni is tis mar et tik le ri ne, mo dern çağ da ise Ba tı lı dev let le rin İs lâm mez hep ay rı lık la rı nı ken di ya rar la rı için kul lan dık la rı na dik kat çek miş, müs lü man top lum la rın di nin si ya se te alet edil me sinden do la yı sı kın tı ya şa dı ğı nı ifa de et miş tir. Kut lu ay top lum da ki hu ra fe ler le de mü cade le et mek ge rek ti ği ni, bu nun için iyi bir din eği ti mi nin şart ol du ğu nu di le ge tirmiş tir. Çe şit li ya zı la rın da ide al müs lü man kim li ği üze rin de de dur muş, iman esasla rı nı ka bul eden kim se nin Müs lü man lı ğın sa de ce as ga ri yö nü nü ye ri ne ge tir di ği ni, ahlâkî ala nı il gi len di ren asıl yü küm lü lü ğün da ha son ra baş la dı ğı nı, bu nun da di ğer in san la ra kar şı so rum lu luk la rı nı ye ri ne getir mek le ger çek le şe ce ği ni söy le miş tir.
Eser le ri. 1. İs lâ mi yet’ te İti ka di Mez

hep le rin Do ğu şu (An ka ra 1959). Doktora te zi ola rak ha zır la nan, si yasî ve itikadî mez hep le rin iki ay rı bö lüm ha lin de incelen

öğ re ni mi nin ya nı sı ra Ya hu di lik üze ri ne araş tır ma lar da bu lun du. 1964’te “İs lâm Mez hep le ri ile Ya hu di Mez hep le ri ve Muka ye se le ri” ad lı tez ça lış ma sıy la do çent ol du. Ay nı yıl Kon ya Yük sek İs lâm Ens titü sü’nde İs lâm di ni ve mez hep le ri ta ri hi öğ ret men li ği ne ta yin edil di. Ara lık 1966’da bi lim sel araş tır ma lar yap mak ama cıy la bir yıl sü rey le İn gil te re’ye git ti. Bu ra da ken di ça lış ma la rı dı şın da, dil le ri ni ve ge le nekle ri ni unut ma ya baş la mış olan Kıb rıs lı Türk ler’in millî bi lin ci ni uyan dır mak gaye siy le çe şit li fa ali yet ler de bu lun du. Ay nı dö nem de si yo nizm ko nu suy la da il gi le nen Kut lu ay, bir ya hu di dev le ti kur ma fik ri ni or ta ya atan si yo nist li de ri The odor Herzl’in 
(ö. 1904) hâtı ra tı nı oku du. Tür ki ye’ye dönün ce hâtı ra tın Os man lı Tür ki ye si’yle il gi li bö lüm le ri ni Türk çe’ye çe vi re rek Si yo nizm 
ve Tür ki ye adıy la ya yım la dı. Bu ki ta bı hazır la ma aşa ma sın da İs ra il Bü yü kel çi li ği’nin dik ka ti ni üs tü ne çe ken Kut lu ay bas kı la ra rağ men ki ta bı ya yım la mak tan vaz geç medi. 1969’da pro fe sör lük için ye ni bir eser üze rin de ça lış tı ğı sı ra da bay ram ve si le siy le git ti ği Si lif ke’de 12 Ara lık sa ba hı al tı ar kada şıy la bir lik te bir ba lık çı mo to ruy la çık tı ğı Ak de niz ge zi sin den bir da ha ge ri dön medi. Ai le si, gün ler ce sü ren ara ma la ra rağmen tek ne ye ve ce set le re da ir her han gi bir iz bu lu na ma yın ca ola yın ba sit bir tek ne ka za sı ola ma ya ca ğı na inan dı. Al tı ay sonra bu lu nan tek ne de ya pı lan in ce le me ler de ge ri de bir çok so ru bı rak tı. Tür ki ye’nin ye tiş tir di ği önem li aka de mis yen ler den bi ri olan Ya şar Kut lu ay’ın ölü mü Türk üni versi te le ri ve top lu mu için bü yük bir ka yıp ola rak de ğer len di ril miş tir.Ya şar Kut lu ay’ın ken di ala nı na yap tı ğı kat kı la rın ba şın da ça lış ma la rın da kul lan dığı kar şı laş tır ma me to du gel mek te dir. Din ve mez hep le re (mi lel-ni hal) da ir kitapla rın ob jek tif ba kış açı sıy la ya zıl ma dı ğı na dik kat çe ken Kut lu ay, bu eser le rin ay nı dö nem de ya zıl mış baş ka alan lar da ki eserler le kar şı laş tı rı la rak okun ma sı nın ge rekti ği ni ifa de et miş ve kay nak la rı bu me tot doğ rul tu sun da kul lan mış tır. Kay nak ten

nezdindekihususievrakı;Hamîdul lah, İslâm Pey
gam be ri (Tuğ),I,s.XVIII;İ. Se ma had din Cem, 
“HayatAğacındanDüşenYaprak”, Ye şi lay, sy. 

421,İstanbul1968,s.20(aynıyazıİslâmın İlk 
Em ri Okudergisindedeyayımlanmıştır[VIII/84,
İstanbul1969,s.13]); “KemalKuşçu”, a.e., sy. 

421 (1968),s.21;İs ma il Ka ra, “DinîDüşünce
TarihimizAçısındanHamidullah’ınEserlerinin
Türkçeye/Türkiye’yeİntikaliveTesirleri”, Ku
tad gu bi lig, sy.9,İstanbul2006,s.235-272;Musta fa Bal cı oğ lu, “MilliMücadeleSırasındaMerkezî
Anadolu’daAskerîPolisTeşkilatı”, Türk Dün ya
sı Ta rih Der gi si, sy.52,İstanbul1991,s.53-56.

ÿİsmailKara

– —KUTBÜDDÎN-i İŞKEVERÎ

(bk. İŞKEVERÎ).
˜ ™

– —KUTLUAY, Yaþar

(1931-1969)

Ýslâm ve yahudi mezhepleri üzerine
çalýþmalarýyla tanýnan ilâhiyatçý.

˜ ™

18 Şu bat 1931’de Mer sin’in Si lif ke il çesin de doğ du. En az üç asır dan be ri bu rada otu ran Türk men kö ken li ta nın mış bir ai le ye men sup tur. İlk ve or ta oku lu Si lif ke ve İçel’de, li se yi An ka ra’da oku du. 1949’da açıl dı ğın da kay dol du ğu An ka ra Üni ver si tesi İlâhi yat Fa kül te si’nden 1953’te bi rin ci likle me zun ol du. An ka ra İmamHa tip Li sesi’nde on ay ka dar öğ ret men lik yap tık tan 
son ra 1954’te me zu nu ol du ğu fa kül te de Yu suf Zi ya Yö rükân’ın ba şın da bu lun duğu İs lâm Mez hep le ri Ta ri hi Kür sü sü’nde asis tan ola rak gö re ve baş la dı. 1958’de “İslâ mi yet’ te İti kadî Mez hep le rin Do ğu şu” baş lık lı te ziy le dok to ra sı nı ta mam la dı.Şu bat 1959’da Arap di li ve ede bi ya tı üze ri ne ih ti sas yap mak için bir yıl sü rey le Bağ dat’a git ti. Dö ne min Türk hü kü me ti Mu sul böl ge sin de tam pon bir Türk devle ti kur mak is ti yor du. Irak or du sun da gö rev ya pan Türk asıl lı al bay Naz mi Tabak çalı bu amaç la em rin de ki as ker ler le Irak hüküme ti ne kar şı bir dar be yap ma yı plan la mıştı. Bu nu ha ber alan Irak hü kü me ti al ba yı ve em rin de ki as ker le ri öl dür dü. Ola yın ardın dan Irak’ta ki ge liş me le rin as lı nı öğrenmek is te yen Türk hü kü meti gü ve ni lir bir ki şi ola rak Ya şar Kut lu ay ile te mas kurdu. Kut lu ay, Irak’ta edin di ği üst dü zeyde dostla rı sa ye sin de Türk hükü meti ne önem li bil gi ler ulaş tır dı; an cak bu hu sus an la şılın ca Ha zi ran 1959’da Tür ki ye’ye dön mek zo run da kal dı.

19601961 yıl la rın da Hü se yin Atay’la bir lik te Kur’ânı Kerîm meâli ha zır la dı. 
1961’ de İbrânîce öğ ren mek için git ti ği Ku düs İbrânî Üni ver si te si’nde İbrânîce 

Yaşar

Kutluay


