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Ars tan bek, Mol do Kı lıç, Al daş Mol do, Ce-
ni jok, Tok to gul, s. 29). Ay nı dü şün ce le ri Mol do Kı lıç da şu şe kil de di le ge ti rir: “Zaval lı lar ağ lar lar za lim ler den, oruç ve namaz bo zul du...” (Ala Too, I, 129). Za mancı ay dın lar, ön ce lik le böl ge hal kı nın dinî ha ya tı na ge le cek za rar lar dan söz ede rek on la rın dinî has sa si yet le ri ni di ri tut ma ya gay ret et ti ler. Bun lar müs lü man la rın kendi de ğer le ri ni kay be de cek le rin den kay gı du yu yor, Rus lar ta ra fın dan ya pı lan her tür lü gi ri şi min şe ri at tan sap ma so nu cunu do ğu ra ca ğı nı ve bu na kar şı di ne sı kı sı kı ya sa rıl mak ge rek ti ği ni söy lü yor lar dı 
(Aku no va, IV, 71). Za man cı la rın eser le ri ince len di ğin de bu eser ler de dö ne min ge nel du ru mu, ge liş me le rin yö nü, dev rin ahlâkî, si yasî, fel sefî prob lem le ri ele alı na rak toplum sal, dinî vb. alan lar da ki de ği şim ler le bun la rın olum lu ve olum suz yön le ri nin orta ya kon ma ya ça lı şıl dı ğı, sa de ce prob lemle rin tes bi tiy le ye ti nil me yip çö züm le ri nin de öne ril di ği gö rü lür.Ken di dö nem le rin de or ta ya çı kan problem le rin en baş ta ge len se be bi ola rak Rus lar’ın müs lü man top rak la rı nı iş gal et me si ni gös te ren Za man cı lar, Rus lar’ın ma ter ya list kül tü rü ne kar şı ken di inanç ve ge le nek le ri ni ko ru yup ge liş tir mek amacıy la mü ca de le ve rir ken ken di le ri de bir dö nü şüm ve de ği şim içe ri si ne gir di ler. Bu nun so nu cun da or ta ya çı kan kül tü rel can lan ma ve ha re ket li lik Za man cı lar’ın ente lek tü el ze mi ni ni oluş tur du. Rus ya İm para tor lu ğu’nun iş gal le riy le ül ke le rin de hayat dü ze ni nin de ğiş ti ği, in san la rın ahlâkî ya pı la rı nın bo zul du ğu hu su sun da gö rüş bir li ği ne var ma la rı on lar da ye ni bir so rumlu luk bi lin ci ge liş tir di (Mu ras: Ka lı gul, Ars-
tan bek, Mol do Kı lıç, Al daş Mol do, Ce ni jok, 
Tok to gul,s.3380). Ni te kim ken di le ri bu tür so run la ra an cak di ne da yan mak la çözüm üre ti le bi le ce ği ni ile ri sü rer ler. Ya şadık la rı dö nem de ki so run la rın İslâm’dan uzak laş ma ya pa ra lel ola rak or ta ya çık tı ğını, do la yı sıy la bu so run lar dan kur tul ma nın da İslâm di ni ni mu ha fa za et mek ve haya ta hâkim kıl mak la müm kün ola ca ğı nı sa vun du lar. Di ğer bir ifa dey le Za man cı lar İslâm’ı inanç, dü şün ce, ahlâk, si ya set, hukuk ve ida re ba kı mın dan ha ya ta hâkim kıl ma nın, müs lü man lar ara sın da İslâm’ın özün de ki bir li ği ve da ya nış ma yı te sis ederek Rus ya İm pa ra tor lu ğu’nun ege menli

gös ter di ler (Kenensariev,s.68305). Rusya İm pa ra tor lu ğu’nun bu ya yılma cı lık ve sö mü rü po li ti ka sı nın ba zı Kır gız dü şü nürle ri ni çok te dir gin et ti ği gö rü lür. İm pa rator lu ğa bağ lı müs lü man halk lar ara sın da eko no mik ve kül tü rel ba kım dan nis be ten ge liş miş bir dü zey de bu lu nan Ta tar lar daha XVI. yüz yıl dan iti ba ren yo ğun bir Rus laş tır ma po li ti ka sı na mâruz kal dı lar. Bu na kar şı di ren me ye ça lı şan Ta tar ay dınla rı geç miş te Ça ğa tay Türk çe si’yle ya zıl mış dinî ve ta sav vufî eser le ri bas tı ra rak müslü man kit le ler ve özel lik le Or ta As ya’da yaşa yan halk lar ara sın da yay ma ya ça lış tı lar. Bu eser ler için de Sü ley man Bâkırgånî’nin 
Akır Za man Ki ta bı da var dı (Kır gız So-
vet En sik lo pe di ya sı,II,559). Bu du rum o dö nem ler de bü tün Türk halk la rı ara sın da çok ya kın fikrî, si yasî ve kül tü rel iliş ki bulun du ğu nu gös ter mek te dir.Rus ya İm pa ra tor lu ğu’nun Or ta As ya halk la rı üze rin de ki iş gal, sö mü rü ve asi milas yon po li ti ka sı nın hız ka zan dı ğı dö nem de Za man cı ha re ke tin de ye ni den can lan dı ğı söy le ne bi lir (a.g.e.,II,559). Bu nun en açık ör ne ği, Ka lı gul Bay Uu lu’nun da ha Kır gız top rak la rı Rus lar ta ra fın dan iş gal edil meden ön ce Ka zak lar’ın ya şa dı ğı felâket le ri an la ta rak ya kın za man da bu felâket le rin Kır gız lar’ın da ba şı na ge le ce ği ni ha ber verme si dir (Akıl man Ka lı gul,s.2425). Ruslar, XIX. yüz yı lın ikin ci yarı sın dan iti ba ren Kır gı zis tan top rak la rı nı iş ga le baş la yın ca böl ge hal kı çok te dir gin ol du. Dö ne min ön de ge len Kır gız ay dın la rı, Rus lar’ın uygu la dı ğı Rus laş tır ma ve hı ris ti yan laş tırma si ya se ti ne kar şı top lu mun bi linç le nip di re niş gös ter me si ni sağ la mak ama cıy la ge le cek te ne tür teh li ke le rin or ta ya çı kaca ğı ko nu sun da hal kı uyar ma ya ça lış tı lar. Me selâ Za man cı dü şü nür Ka lı gul, “... öy le bir za man ge lir ki ho camol la lar or ta lık tan kay bo lup din kı sıt la nan za man olur. Oruç tu tul ma yan, na maz okun ma yan, din kı sıtla nan za man olur...” der (Mu ras: Ka lı gul, 
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Dinî, fel sefî ve si yasî amaç la rı olan Zaman cı lar ha re ke ti Ka lı gul Bay Uu lu (ö. 

1855), Ars tan bek Buy laş Uu lu, Mol do Kı lıç Şa mır kan Uu lu, Ötö Kö kö Uu lu, Sa gın bay Oroz bak Uu lu, Al daş Mol do Ce eni ke Uu  lu, Ba yım bet Ab dı rak man Uu lu (ö. 1942) gi bi Kır gız dü şün ce adam la rı ta ra fın dan ge liş ti ril miş tir. An cak ha re ke tin kö ken leri ni, Ah med Ye sevî yo lu nu iz le yen le rin en önem li le rin den bi ri olan Hakîm Ata Süley man Bâkırgånî’nin (ö.1186) Akır Za-
man Ki ta bı (Âhir za man ki ta bı) ad lı ese ri ne ka dar ge ri gö tür mek müm kün dür. XVI II. yüz yıl da ya şa yan Bu har Cı rau Kal ka ma nulı’nın Akır Za man ad lı ese ri Bâ kırgånî’nin ki ta bın da ki dü şün ce le rin de va mı olarak gös te ri le bi lir. Ha re ke tin tem sil ci le ri eserle rin de za man la il gi li düşünce le ri ni, özellik le ya şa dık la rı za ma nın prob lem lerini di le ge tir dik le ri ve za man kav ra mı nı eser le ri nin baş lık la rın da sık ça kul lan dıkla rı için ken di le ri ne Za man cı lar adı ve rilmiş tir. Ör nek ola rak Ka lı gul Bay Uu lu’nun 
Akır Za man, Ars tan bek Buy laş Uu lu’nun 
Tar Za man (Dar za man), Mol do Kı lıç Şamır kan Uu lu’nun Zar Za man (Zor za man), Ötö Kö kö Uu lu’nun Za man, Al daş Mol do Ce eni ke Uu lu’nun Hal Za man ad lı eser le ri zik re di le bi lir.

1721’de Rus Çar lı ğı’nın ye ri ne ku ru lan Rus ya İm pa ra tor lu ğu bü tün gü cüy le ge niş top rak la rı ken di hâki mi ye ti ne al ma ya başla dı, bu sü reç te iz le nen sö mü rü ve Ruslaş tır ma po li ti ka sı her yer de tep kiy le karşı lan dı. Rus lar’ın XIX. yüz yı lın baş la rın da Kaf kas ya’da yü rüt tük le ri ben zer fa ali yetle re kar şı et ki li di re niş ler gös te ril di. Bu na kar şı lık Rus lar’ın 1840’ta Ka za kis tan’da ki gö çe be halk la rı ege men lik al tı na al ma la rı ara la rın da ki iç çe kiş me ler den do la yı güçlü bir di re niş gör me di. Rus ya İm pa ra torlu ğu’nun Kır gız lar’ı hâki mi ye ti ne al ma sı 
1855’ten baş la ya rak 1876 yı lı na ka dar devam et ti. Rus lar’ın Kır gı zis tan’ı iş gal le rinde ise ül ke nin gü ne yin de ya şa yan Kır gız lar ku zey de ki le re gö re da ha güç lü bir di re niş 
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run ma sı ge rek ti ği nok ta sın da ay nı dü şünce yi pay laş tı lar.
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Lib ya’nın ku zey ba tı sın da ki Trab lus garp’a yak la şık 50 km. me sa fe de bu lu nan Zâ vi ye şeh ri ne bağ lı Harşâ kö yün de doğ du. İlk eği ti mi ni bu ra da ba ba sın dan al dı. Sîdî Ali b. Ab dül hamîd Ca mii’nde te mel dinî ilimle ri oku du ve ho ca sı Mu ham med b. Ömer esSâlih’in ya nın da hâfız lı ğı nı ta mam la dı. Ar dın dan Zâ vi ye şeh ri ne gi de rek Tâ hir b. Ab dür rezzâk elBüş tî ile Ah med b. Hü se yin elBüş tî’ den fı kıh, Tay yib b. Mu ham med b. Ab dür rezzâk elBüş tî’ den sarf ve na hiv ders le ri al dı. 1911’de İtal yan lar’ın Lib ya’yı iş gal et me si üze ri ne öğ re ni mi ne ara ver di ve ho ca sı Ab dur rah man b. Ab dül hamîd elBüş tî’nin da ve ti ne uyup ar ka daş la rıyla bir lik te iş gal ci le re kar şı baş la tı lan millî mü ca de le de gö rev al dı. İtal yan lar’ın Trablus garp’a yö ne lik sal dı rı la rı kar şı sın da en önem li sa vun ma sa va şı ola rak ka bul edi len Hânî sa va şı na ka tıl dı (26 Ekim 1911). Sava şın ar dın dan Mı sır’a gi dip Ez her Üni versi te si’ne gir di. Bu ra da Lib ya lı Ah med b. Ab dul lah erRe cîbî ve Tâ hir b. Mu ham med 

ğin den kur tar ma nın fikrî mü ca de le si ni ver di ler. Fa kat son ra la rı ba zı araş tır macı lar Za man cı lar’ın ken di dö nem le rin de iç ti maî, ik ti sadî ve hu kukî ha yat ta meyda na ge len de ği şik lik le ri tam ola rak kavra ya ma dık la rı nı öne sür dü ler (Ak ma ta li ev, 

II, 43). On la rın eser le rin de vur gu la dık la rı dü şün ce ler Sov yet dö ne min de ki bir çok yazar ta ra fın dan “ye ni ye kar şı ge ri ci li ği ve ya es ki yi ter cih” di ye yo rum lan dı (Ala han, s. 

6971). Bu an la yı şın so nu cun da Sov yet ler Bir li ği dö ne min de Mer kezî Ko mü nist Parti si Ka lı gul Bay Uu lu, Ars tan bek Buy laş Uu lu, Mol do Kı lıç gi bi ay dın la rın eser le ri için ko mü nizm ide olo ji si ne kar şı dü şün celer ba rın dır dı ğı ge rek çe siy le ya yın ya sa ğı koy du lar (Akıl man Ka lı gul, s. 22; Ala han, 

s.6971;İbraimov,s.28).Za man cı dü şü nür le rin Tok to gul Sa tılgan Uu lu (ö. 1933) ve Bar pı Alı kul Uu lu (ö. 

1949) gi bi fark lı dinî ve iç ti maî ke sim lerden bir çok dü şü nü rü et ki le di ği söy le ne bilir. XIX. yüz yı la ait edebî eser le rin Sov yet ler dö ne min de ob jek tif bir şe kil de de ğer lendi ril me me si nin te mel se be bi, Za man cı dü şü nür le rin resmî ide olo jiy le bağ daş mayan bir dün ya gö rü şü ne sa hip ol ma la rı dır. Bu yüz den Sov yet ler dö ne min de Ka lı gul, Ars tan bek, Mol do Kı lıç ve di ğer Za mancı dü şü nür le rin eser le ri nin ya yım lan ma sı bir ya na bu eser ler uzun yıl lar bo yun ca “ta ri he ay kı rı, din sel içe rik li, re ak si yo ner, feo dal ya pı nın ka lın tı la rı, din sel ge ri ci lik” gi bi söz ler le eleş ti ril di, bu lun du rul ma sı ve okun ma sı ya sak lan dı, bu da Za man cı düşü nür le rin eser le ri üze ri ne araş tır ma lar ya pıl ma sı nı en gel le di (İskenderova,s.31
33). Sa de ce Mol do Kı lıç’ın Akır Za man’ının 
1945’te Ta za bek Sa man çin ta ra fın dan yayım lan dı ğı gö rü lür. Bu na kar şı lık Sov yetler Bir li ği da ğıl dık tan son ra Za man cı lar’ın oluş tur du ğu fi kir ha re ke ti nin bı rak tı ğı mi ras gi de rek bi lim sel ve kül tü rel bir il gi ala nı ha li ne gel di, bu ko nu da araş tır ma lar ya pıl ma ya baş lan dı. Mol do Kı lıç’ın anı lan ese ri nin 1990’da ger çek leş ti ri len bas kı sı in ce len di ğin de bir ön ce ki bas kı da di ni öven ve Rus lar’a kar şı eleş ti ri ler içe ren 314 beytin çı ka rıl dı ğı gö rü lür (a.g.e.,s.2529). Ancak Za man cı li te ra tür üze rin de ki ça lış ma ve ya yın la rın ye ter li ol du ğu nu, bu eser ler le il gi li doğ ru de ğer len dir me le rin ya pıl dı ğı nı söy le mek güç tür. Bu gü ne ka dar ger çekleş ti ri len ça lış ma lar da Za man cı lar’ın eserle ri sa de ce edebî yön den in ce len di, bun ların dinî ve fikrî muh te va sı ih mal edil di. Her ne kada r Za man cı lar, ken di dö nem le riy le il gi li me se le le ri ele alır ken kıs men bir birinden fark lı yak la şım la ra sa hip ol du lar sa da ge nel lik le kül tü rel ve dinî kim lik le rin ko
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enNe‘‘âs gi bi ho ca lar la ta nış tı. Ah med b. Mus ta fa eşŞerîf ve Ha san Medkûr’dan fı kıh, Ali elCi hânî elMisrâtî’den fı kıh ve na hiv, Mahmûd Hattâb ve Yûsuf edDicvî’den tef sir ve ha dis oku du. Bu ara da İslâm ta ri hi ve özellik le Lib ya ta ri hi ko nusun da araş tır ma lar yap tı.I. Dün ya Sa va şı’nın so na er me si ve Libya lı mü ca hid ler le İtal yan lar ara sın da müta re ke im za lan ma sı üze ri ne Mı sır’da ki öğre ni mi ne ara ve ren Zâvî 1919’da Lib ya’ya dön dü ve ba zı si yasî fa ali yet le re iş ti rak et  ti. 1922’de İd rîs esSenûsî’yi Trab lus garp’a da vet için Ecdâbi ye’ye gi den he yet te yer al dı ve ay nı yıl ya pı lan Giryân Kon fe ransı’na ka tıl dı. Ka bi le ler ara sın da ki düş manlı ğı or ta dan kal dır mak için gay ret sar fet ti. An cak İd rîs esSenûsî’nin di re ni şi bı ra karak Lib ya’nın ba ğım sız lı ğı için İtal yan lar’la gö rüş me le re baş la ma sı üze ri ne 1924’te ikin ci de fa Mı sır’a git ti ve ara lık lar la Ez her Üni ver si te si’ne de vam ede rek 1938’de öğre ni mi ni ta mam la dı. 1940’ta Mı sır va tandaş lı ğı na gir di. Ab dur rah man Azzâm’ın des te ğiy le Va kıf lar Ba kan lı ğı’nda ça lış maya baş la dı ve bu gö re vi ni ba zı ara lık lar la 
1953 yı lı na ka dar sür dür dü. II. Dün ya Sava şı’nda İtal yanAl man kuv vet le ri nin ye nilip Lib ya’yı ter ket me si nin ar dın dan ba rış ant laş ma la rı im za la nın ca ya ka dar Trab lus ve Bin ga zi İn gi liz, Fi zan ise Fran sız as kerî ida re si ne bı ra kıl dı. Bu nun üze ri ne Zâvî, Lib ya’da si yasî bir lik ve ba ğım sız lı ğın sağlan ma sı, Lib ya’nın Arap Bir li ği’ne üye olma sı için fa ali yet ler de bu lun mak ama cıy la Ka hi re’de Trab lus Ko mi te si’ni kur du. Libya’nın ta ri hi, di re niş ha re ket le ri ve ül ke nin ba ğım sız lı ğı me se le le ri ne önem ver di. Bu mak sat la Mı sır’ın el-AÅbâr ga ze te sin de si ya sal içe rik li ya zı lar yaz dı, Lib ya iş ga li ne kar şı hal kı di re ni şe ça ğır dı.

1950’de İn gi liz iş ga lin de ki Lib ya’yı zi yaret eden Zâvî ül ke si nin ba ğım sız lı ğı için bir ta kım gi ri şim ler de bu lun du. Er te si yıl Lib ya, Bir leş miş Mil let ler ara cı lı ğı ve İn giliz ler’in des te ğiy le Kral İd rîs esSenûsî’nin li der li ğin de ba ğım sız lı ğı nı ilân et ti. Zâvî bu ge liş me nin ar dın dan Mı sır’a dön dü. 


