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Ahmet KANLIDERE, Reform Witlıi11 lslam.Tiıe Tajdid a11d Jadid Movemelll Amo11g tlıe 

Kazan Tatars 1809-1917). Conciliation or Conjlict?, Eren, Istanbul 1997, 198 sahife. Middle 

Easıem and Balkan Studies Series, 1. Kitap. 

Dr. Ahmet Kanlıdere yüksek lisansını "Rusya Türkleri'nden Musa Carullah Bigi ( 1875-

1 949)" başlıklı teziyle Marmara Üniversitesi'nde tamamlamış, doktora çalışmalarını 
Columbia Üniversitesi'nde Division of Central Asian Studies'de bitirrr.ıiş ve halen Marmara 

Üniversitesi'nde öğretim görevlifiği yapmaktadır. 

Eserde, Kazan Tatarlan arasında 19. yy'ın başında ortaya çıkan ve Sovyetler zamanına 

kadar giderek büyüyen reform hareketi ele alınmaktadır. Yazar, hareketin köklerine inerek, 

yenilikçi Tatar aydınlannın en önde gelenlerinden dördünün hayaıları, fikirleri ve eserleri 

üzerine yoğunlaşmış, başta bu dört aydın olmak. üzere yenilikçi Tatar aydınlann, zamanın din 

otoriteleriyle nasıl çatıştıklannı ve İslam'ın kökenine inerek din ile modern kavramları nasıl 

bağdaştırmaya çalıştıklan nı, verimsiz ve eskimiş medrese eğitimine karşılık nasıl bir modem 

eğitim sistemi sunduklannı ve Kazan Tatarlan'nın politik ve milli uyanışlannda nasıl bir rol 

oynadddannı izah etmektedir. 

Çalışmanın Birinci Bölümü'nde (13 ~3 1 ), "Religious ldeology and ldentity" başlığı 

altında Kazan Tatarları ve Ruslar arasındaki ilişkinin tarihi ve Ruslar'ın Kazan Tatarları'na 

kültürel ve dini yönden yaptıklan muameleler ele alınmaktadır. Yazar, zaman zaman asimilas

yana dönüşen Rus bask:ısının, Tatariann geleneksel toplumsal özelliklerini korumalanna ve

site olduğunu savunmaktadır. 19. yy'ın başında Kazan Tatarlan'nın sosyal yapısı tasvir edil

dikten sonra, ye~ilikçilerin geleneksel İslam'la modem düşünceyi bağdaştırma gayretlerinin, 

toplumda meydana getirdiği değişimin alti çizilmektedir. Yazara göre, reformcuların , 

toplumun dini düşünüşü, eğitim sistemi ve politik canlılığı üzerine etkileri inkar edilemez. 

İkinci Bölüm'de (33-55), yazar başlıca reformcuların hayatlarını, ilmi geçmişlerini, 

dü~ünce ve stratejilerini izah etmektedir. Reformcuların bir yandan ketarn ilmine karşı 

olduklannı, diğer yandan da ilk Müslilmanlar'ın (Selef in) saf inançlan~a ulaşma ya çalışııldan 

için gelenekçi oldukJan savunulmaktadır. Diğer yandan "kadimciler" (muhafazakarlar), -ki 

ketarn ilmiyle iştigal etmeyi akademik bir uğraş olarak görürlerdi- yenilikçiterin lslam'a mis

yonerlerden daha zarıırlı olduklannı söylerler. "İJk Müslümanlar'ın idealize edilmesi ve ketarn 

karşıtı yaldaşımlan, dini reformculann gelenekçi ve geriye dönük yönlerini gösterir." (s. 40) 

Kanlıdere daha sonra önde gelen dört Tatar reformcunun, hayatlarını, aldıkları eğitimi, 

etkilendikleri kitaplan ve din alimleri ni, fikirlerini ve meselelere yaklaşımlan m derinlemesine 
incel'!mektedir. Abdunoasır Kursavi (1 771 -181 2), Şihabeddin Mercan ı (18 18-1889), Rızaeddin 

b. Fahreddin (1855/58-1936) ve Musa Carullah Bigiyef (1875 1 949). 

Üçüncü Bölüm'de (57-75), Kanlıdere, reformcuların dini inanca yönelik fikirlerine yer 

vermekte ve SOfi gelenekle batı düşünce tarzını bağdaştırdıklannı savunmaktadır. J?aha radikal 
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yenilikçiler, Avrupa'nın başansının Reform hareketi ile gerçekleştirdikleri inançta sadelik ve 

saflaşma sonucu meydana geldiğini ve Islam'da da aynı yön_!emle ~aflaşmaya gidilmesi 

gerektiğini iddia etmişlerdir. Aynca Batı'da kullanılan bü.tün teririıi~rin_ İslam'daki karşılığı m 

bulmaya çalışmışlardır. Yine bu reformcu lar, Müslümıınlar'ırı - düşü.nmelerini engelleyen 

takJikçiliğin kaldınl~ası gerektiğini (burada karşı olun~n. paha ö~cekilslam 1\ limlerinjn taklit 

edilmesidir) ve kapalı olan ictihad kapısının açılması·gerekti~ini,.böylece her Müslüman'ın 

Kuran'ın özüne ulaşabileceğini savunmuşlardır. Ayn~a dört büyük mezhebi reddetmişler ve 

kimsenin bu mezhebierden birine bağlı olmaya zorlanamayac.ağını söY:Iemişlerdir. Bununla 

birlikte, güncel problemlere, İslami kur~ları modem· k·avranilaila 'yorumlayarak ve. modern 

hayata uyarlayarak, çözümler üretmeye çalışmışlardır. Meselil Bigiyef, Cuma hutbelerinin 

Arapça'dan farklı bir dilde verilmesi ve faizi n caiziyeti gibi hususlarda kendi ictihadını ortaya 

koymuştur. 

Kanlıdere bu noktada Tatar refomı hareketinin en çarpıcı noktasına dikkat çekmektedir: 

Tasavvuf konusundaki uzlaşmacı tutum. Hernekadar reformcular, ısrar ettikleri, Allah'tan 

başka hiçbir şeyi ve hiçbir kimseyi yüceltmeme inancına ters gözükse de,tasavvufa karşı 

ılımit bir yaklaşım sergiiemiş ve kendi gelenekçilikleri ile tasavvufu bağdaştırmaya 

çalışmışlardır. (s. 65) 

Dördüncü Bölüm (77-97), eğitim sistemi ile ilgilidir. Klasik medrese eğiliminde, tabii 

bilimler zaman içerisinde yerlerini tamamiyle dini ilimiere terk etmiş ve medreseler yavaş 

yavaş sınırlı ve sını rlayıcı, verimsiz eğitimiyle zaman harcanan müesseseler haline 

gelmişİerdir. Tatar reformcularin, zengin ve milliyetçi Tatarlar'ın destekleriyle açtıkları 
medreseler yeni neslin ufkunu açmada çok etkili olmuş ve kadimcilerin tüm engellemelerine 

rağmen gençliği ve hatta tüm toplumu daha radikal reformlara hazırlamışlardır. Bunun yanında 

talebelerio Tatar tarihine ve tabii bilimiere meyletmeler sağlanmıştır. Temel Islami ilimler ise 

i h mill edilmeyecek bu yeni medreselerde de ön şart olarak sunulmuştur. 

Yenilikçiterin kültür ve eğitim faaliyetlerinin sonucunda·meydana gelen siyasi uyanış ve 

hareketlenme ise Beşinci ve son Bölüm'de (99-1 39) incelenmektedir. Dört defa gerçekleştirilen 

Rusya Müslümanlan Kongresi ve iki Tüm Rusya Müslümanlan Kongresi, kongrelerde 

gözlemlenebilen milli uyanış, yenilikçiterin kongrelerin toplanmasında ve alınan kararlardaki 

etkileri ele alınmıştır. Reformculann hareketlerini etnik olarak yorumlamak yerine, yazar 

bütün reform ve hak taleplerinde dini motifterin hlikim olduğunu ve siyasi düşüncelerde dinin 

oldukça etkili olduğunu iddia etmektedir. Nitekim kongrelerdeki konuşmalarTürk-Müslüman 

Birliği fikrinin etnik kaygılardan uzak bir şekilde ortaya atıldığını göstermektedir. 

Bu kongrelerin en önemlisi ve en büyüğü olan ilk Tüm Rusya Müslümanları Kongre

si'nde toprağa bağlı otonamiyi savunanlar, Rusya'daki tüm müslümanların kültürel 

otonemisini savunanlara galebe etmişlerdir. Bunun yanında bu kongrede kadının toplumdaki 

yeri tarllşılmış ve kadın haklanyla ilgili tüm sınırlamalar kaldınlmıştır. 
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Eseri çok kıymetli hale getiren, oldukça zengin ilk ve ikincil kaynaklarıdır. Yazar 

özellikle temel kaynaktan, kendi fikirlerini savunma ve ispatlamada oldukça iknli edici bir 

~ekilde ve ustaca kullanmı~tır. Bununla birlikte, ayrıntılı bir ~ekilde ele alınan dört 

reformcunun ötesinde, diğer önde gelen yenilikçiterin hayatlan ve fikri yakl~ımlan tUm 

çalışma içerisinde farklı yerlerde izah edilmi~tir ve bu, kitaba btiyilk bir zenginlik 

kazandırmıştır. Aynca yazar, ilahiyata ait bazı derin mevzulan b~anyla ele almayı bil miştir. 

Inanıyorum ki bu eser, İslam'da reform, lşlami eğitimin yapısı, Islam ve moderniLenin 

bağdaştınlması ile ilgili tartışmaların gündeme yerleştiği zamanımızda, sadece tarihçiterin ya 

da iliihiyatçılann değil, herkesin ilgisini çekecek ve yeni ufuklara yelken açılmasına yardımcı 

olacak bi~ çalışmadır. 

··' 
Mustafa GÖKÇEK 

Muhammed KUTLUOÖLU, Tlıe Egyptfan Qııestion (1831-1841), Eren, İstanbul, 1998, 

271 sahife. Middle Eastern and Balkan Studies Series, 2. Kitap. 

Bu çalışma orijinali itibariyle Manchester Üniversitesi'ne sunulmuş bir doktora tezidir. 

Muhammed Kutluoğlu bu eserinde Osmanlı Devleti ile Mısır valisi Mehmed Ali Paşa 

arasında çıkan ve 'Mısır Sorunu' olarak bilinen anlaşmazlığı incelemiştir. Sorunu ana 

hatlarıyla üç ay n döneme ayırmaktadır. 1 lk dönem I 831-1833 yıllan arasındadır ki bu dönemde 

Mehmed Ali P~a'nın ordusu Anadolu içlerine kadar ilerlemiştir. Yazar ikinci dönemi 1833-

1838 yıllan arasında Osmanlı ve Mısır yönetimi arasındaki gerginlik dönemi olıırak 

belirlemiştir. Üçüncti dönem ise Osmanlı ve Mısır ordulan arasındıı siHihlı çarpışmanın ikinci 

kez yaşandığı ve ardından sorunun çözilldilğü 1838-1841 dönemidir. 

Eserin Giriş Bölümti'nde (17-33). Mısır'ın Osmanlı Devleti içerisindeki konumunun 

tarihi, Osmanlı merkezi hükümetinin ve Mehmed Ali Paşa yönetiminin yapılan ve d.önemin 

etkili isimleri hakkında bilgi verilmektedir. Bunuola birlikte Osmanlı'nın list kademesindeki 

kişilerin arasındaki kişisel çatı~malar ve bu çatı~ma1arın Mısır sorunu üzeriodeki etkileri 

üzerinde durulmuştur. Mesela, İngilizlerle yakın ilişkisi olan Mustafıı Reşit Paşa ile yenilik 

karşıtı Hüsrev Paşa arasındaki mücadelenin Mısır sorununun çöztim şekli üzerindeki etkisi 

izah edilmektedir. 

Birinci Bölüm'de (35-59) Mehmed Ali P~a'nın Mısır'da hakimiyeti ele geçirişi, Hicaz, 

Sudan ve Mora seferleriyle etkisini artırdığı anlatılmaktadır. 19. yilıyıtın başında, 

Fransızlar'ın Mısır'dan çekilmelerinin ardından Mısır'da ortaya çıkan gUç mücadelesinden 

Mehmed Ali Paşa, Osmanlı Sultanı n atadığı valiyi de saf dışı bırakarak Mısır hakimi olarak 

çıkmayı başarmıştır. Mısır'daki ulema ve eşrafında desteğini alan Metimed Ali P~a padişaha 

kendi valiliğini onaylatmıştır. O sırada yurt içinde ve yurt dışında çok dalıa ciddi·pıoblemlerle 


