


RUSYA 'DA MÜSLÜMANLAR:
TATAR KAVİMLERİNİN TARİHÇESi

Ar. Gör. Seyfettin ERŞAHIN

SUNUŞ
Eski Sovyetler Birliği'nin dağılması bizim için sadece dünya-

daki bir ideolojinin iflas etmesi değil, aynı zamanda Türk dünya-
sının büyük bir bölümünün bağımsızlığına kavuşması, bu coğraf-
yadan beş tane bağımsız Türk devletinin doğması anlamına
gelmektedir. Ne varki bu gelişmeler bize, yaşadığımız Türkiye coğ-
rafyasının dışındaki Türk alemi hakkında istenilen düzeyde bilgi
sahibi olmadığımızı gösterdi. Bu alanda yurdumuzda bilim adamla-
nmızın çalışmalan bulunmaktadır; fakat ihtiyacı karşılayacak kadar
olmadığını belirtmek gerekir.

Çarlık Rusya'nın hakimiyetindeki Türkler Osmanlı Devleti ile
ilişkilerini, olabildiğince, koparınamaya çalışmışlardır. İyi komşu-
luk ve içişlerine karışmama prensibiyle Osmanlı Devlet de her fır-
satta onlann meseleleri ile ilgilenmiş, zaman zaman maddi ve mo-
ral destek sağlamıştır.

Osmanlı kamuoyunun Rusya İmparatorluğu'ndaki Müslüman-
lar hakkında hangi dönemde ne derecede bir bilgiye sahip olduğunu
tesbit edebilecek durumda değiliz. Fakat İstanbul basınında Rusya
Türkleri ile ilgili yoğun yazılar daha çok n.Meşrutiyet döneminde
görülmektedir. Bu dönemde çıkan T~rk Yurdu, Sırat-ı Müstakim,
Islam Mecmuası, Taaruf-i Müslimin, Islam Alemi gibi dergiler dış
Türkler. için ayn sayfalar ayırmışIardır. Bu sayfalarda, Rusya'dan
göçüp gelmiş yazarlann makaleleri yayınlanarak veya o bölgelerde-
ki muhabirIerden alınan haberlere yer verilerek kamuoyunu aydın-
latılmaya çalışılmıştır.

Bununla beraber, sözkonusu dönemden önce bazı yayınlann
olduğu da muhakkaktır. Yayına hazırladığımız "Rusya'da Müslü-
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manlar yahut Tatar Akvamının Tarihçesi" de bunlardan biridir. Bu
eser Mat~aa-ı Osmaniye sahibi Salih Cemal tarafından Tatar Türk-
çesinden Osmanlı Türkçe:sine aktanlarak 88 sayfalık küçük bir ri-
sale halinde Mısır'da Mathaa-i Osmaniye'de 1318/1900'de basılmış-
tır.

Kitabın asıl yazarı Kazan Müslümanlanndandır. Bunu risalenin
kapağındaki "işbu tarihçt~ Ka;~an/uzafasından bir zatın eseridir"
kayıdından çıkarabiliyoruz. Fakat imkanlanmız içinde araştırmamı-
za rağmen adını tesbit edemeciik. Yazarın adının kitaba yazılmama-
sının akla gelen ilk sebebi Rus otoritelerden duyulan endişe olabi-
lir. Kitabın yayınlandığı sırada halen Rusya'da yaşamakta olan
yazar, resmi makamlardan korktuğu için adının yazılmamasını iste-
miş olması mümkündür. Çünkü henüz o yıllarda (1900) Rusya'da
katı bir istibdat yönetimi vardı. Bölgede kısmen meşrutiyet ve hür-
riyet dönemi, Ruslann i905 'te Japonlar karşısında yenilmelerinden
sonra başladı. Bunun yaııında, yazar eğer Osmanlı kamuoyunda
olumsuz yönleri ile bilineııı veya hiç bilinmeyen biri ise yayıncının
okuyuculannın tenkitlerinden ~(ekinmiş olması da mümkündür. Ri-
salenin içeriği göz önünde bulundurulduğunda yazann ulemadan
olduğu söylenebilir. Çünkü yazar, asırlardır Rusya Müslümanlan-
nın tek dini ve resmi kurumu olan Mahkeme-i Şer'iye (Rusya Müs-
lümanlan Dini İdaresi) hakkında çok aynntılı ve önemli bilgiler
vermektedir. Bunun yanında, konulan ele alırken de dini açıdan
bakmaya çalışmaktadır. Aynca yazann o zamanlar Rusya Türkleri
arasında iki fikri akım haline gelen "cedidcilik" ve "kadimcilik"
akımlanna eşit uzaklıkta olduğu söylenebilir. Şöyle ki, medreseler-
deki eğitim öğretim usulünü tartışırken "önemli olan hangi usulde
yapıldığı değil iyi ve ciddi eği'tim-öğretim yapılmasıdır" demekte-
dir.

Risale, adından da anı aşılacağı gibi daha çok Rusya'daki Tatar-
larla ilgilidir. Bunun yanında tdil Boyu, Batı Sibirya ve Urallardaki
Türk boylan ve diğer Müslümanlar hakkında da bilgi verilmekte-
dir. Eser bu yönüyle, bil' bakıma, bu günkü Rusya Fedarasyo-
nu'ndaki Müslüman bölgelerinin 1900 yılına kadar olan tarihi mahi-
yetindedir.

Bu tarihçenin yazılmasında ve yayınlanmasında iki yönlü bir
amaç güdüldüğü söylenebilir. Her şeyden önce, Rusya'da zor şart-
lar altında yaşayan, başta Türkler olmak üzere, Müslümanlar hem
tarihlerini yazmak hem de seslerini dünyaya duyurmak ihtiyacı
içinde idiler. Yazanmız böyle bir ihtiyacı karşılamak için bu kısa
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tarihçeyi kaIeme almış olabilirler. Müellif eserinde önemli gördüğü
ve iyi bildiği konulara ağırlık vermiş, aynı zamanda o yıllarda böl-
ge Müslijmanlarının en önemli sorunlarını dile getirmiştir denebilir.
Böyle bir eser yazma gerekçesini de şöyle açıklamaktadır:

"Tatardilinde Tatar tarihinden bahseden bir kitap yazılmadığı
için hanlar ve beyler dönemi büsbütün kapalı kalmıştır. Sadece
Rusya istilasından sonra ortaya çıkan bazı olaylar sözlü olarak ak-
tarılmaktadır. Rus tarihçiler bazı olayları ve durumları kitaplarına
almışlarsa da bu anlatımlar kabul edilebilecek durum değildir.
Yüzyılımızda Kazan alimlerinden Şehabeddin Mercani hazretleri
hanlar sülalesini anlatan faydalı bir tarih eseri yazmışsa da pek kı-
sadır. Bazı gayretli gençler tarafından bu ilmin yayılmasına gayret
edilerek bazı risaleler yazıldıysa da hiç biri yeterli olmayıp ancak
birkaç meşhur olayı anlatmaya ayrılmışlardır. Ben de bu Kırk Tart-
ma adlı aciz eserinde derinlemesine öğrendiği ve aslına erdiği bil-
diklerini ve gördüklerini geniş olarak yazmak amacıyla karalama-
ya başladım".

Bu ifadelerden anlaşıldığına göre, yazar hem bildiklerini yani
okuduklarını hem de gördüklerini yazmıştır. Yazarın müşahadeleri-
ni kaleme alması esere ayrı bir oıjinaIlik kazandırmaktadır. Bu bil-
giler başka kaynaklarda bulunamayacak niteliktedir. Dolayısıyla
bölgenin tarihi yazılırken bu eserin gözden uzak bulundurulmamasİ
gerekir. Bu kayıtlar bu güne kadar bilinmeyen veya yeterince ay-
dınlatılamamış bazı olaylara ışık tutabilir.

Yazarın okuyarak yararlandığı kaynakları tesbit etmek de güç-
tür. Bunlardan sadece Mercani zikredilmektedir. Bununla beraber,
yazarın muhtemelen yararlandığı düşünebileceğimiz, o döneme ka-
dar yazılmış Tatar tarihi ile ilgi ii meşhur kitaplardan bir kaçı şun-
lardır: ı. Yakup b. Numan Bulgari, Tarih-i Bulgar, 1112, 2. Mu-
hammed Şerif, Zafemame-i Vilayet-i Kazan, 1550 (Bu risale Z.V.
Togan tarafından İslam Tedkikleri Enstitüsü Dergisinde ın. ciltte
1966) yayınlanmıştır. 3. Hisamuddin b. Şeref Müslimi, Risale-i Te-
varih-i Bulgariye ve Zikr-i Mevlana Hazret-i Aksak Temir ve Ha-
rab-ı Şehr-i Bulgar, Kazan 1832. XVILL.y. yılda yazıldığı tahmin
ediliyor. 4. İbrahim Halfin, Ahval-i Çingiz ve Aksak Temir, Kazan,
1819.5. Şihabeddin Mercani, Galaletü'z-Zamanfi Tarihi Bulgar ve
Kazan, Kazan 1887; Mustafadu'l-Ahbar fi Ahvali Kazan ve Bulgar,
Kazan c. I, 1885, c. ll, 1900 (Bkz. A. Temir, "Kuzey Türk Edebiyatı
(Tatar-Başkurt)" Türk Dünyası El Kitabı, Ank., 1992, ın, s. 712).
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Bunlara ilave olarak yazann o dönemlerde yazılmış bazı küçük
eserlerden faydalanmış olduğu da söylenebilir. Mahkeme-i Şer'iye
ve müfiülerle ilgili verdi!~i bilgilerin bir kısmı Mercani'nin Mütafa-
du'l-Ahbar'ının (c. II, s. 2'75-333) bulunmaktadır. Ancak bu kitabın
sözkonusu cildi 1900'de yayınlandığı için ondan yararlanmış olma-
sı mümkün görünmüyor. Bunun yanında Tarihçe'de yer alan Müs-
lümanlarla alakalı istatistili bilgiler, eedvenerin' aşağı yukan aynısı
ve Mahkeme-i Şer'iye hakkındaki baı:ı tesbit ve tenkitlerin benzer-
leri de A. İbrahim'in Çolpan Yulduzu (İst. i~95) adlı risalesinde yer
almaktadır (Bkz. M. Uzun, "Abdürreşid ıbrahim", T.D.V. İslam
Ansiklopedisi, İst., 1988, c. I; A.A. Rorlich, "Komunist idaresinde
Volga-Ural Müslümanları ",çev. A.E. Yüksel, O.D.T.Ü ~sya-
Afrika Araştırmaları Grubu, Ank., 1984). Ancak bu risalenin ıstan-
bul'da yayınlandığı'da gözden uzak tutulmamalıdır.

'Risalenin içeriğine gelince, veriıen bilgiler siyasi tarihten zi-
yade kültür hayatı ve kuıumlarla ilgili~ir. Risalenin b~lık1arını
şöylece sıralayabiliriz: Giriş, Tatar Boyları, Tataristanda ıslamiye-
tin Yayılışı, Rusların Misyonerlik Faaliyetleri, Tatar Hanlıklarının
Rusya'nın Boyunduruğuna Girmesi, Rusya İmparatorlarının Müslü-
manlarla hgili Siyasetleri, Mahkeme-i Şerıiye'nin Kurulması, teşki-
lat yapısı, görevleri, imtihan ve tayin usulleri, kadıların seçimi, ni-
'zamnamesi, istatistiki bilgiler, gelirleri, müfiüler, II. Katerina'nın
Müslümanlarla İlgili Siyası~ti, Kazaklann İslamlaştırılması, Kaz3.k-
ların Yaşayışı, İslam Aleyhinde Misyonerlik Faaliyetleri, Rusya'da
İslama Resmi Müdahale, Medreselerin Maarif Nezareti'ne Bağlan-
ması, Medreselerde Rusça Öğretme çabaları ve tartışmaları, Tatar-
ların şimdiki durumu ve gelecekle ilgili tavsiyeler.

Burisaleyi yayına hazırlarken takip ettiğimiz yol şudur: Os-
manlı Türkçesi ile yayınlanmış olan eseri, fazla müdahale etmeden
sadeleştirerek günümüz Tü{kçesine aktardık. Bunu yaparken kav-
ramların aslını muhafaza etmeye özen gösterdik. Okuyamadığımız
veya okunuşunda tereddüt ettiğimiz kelimelerin sonuna soru işare-
tiC?)koyduk. Eseriri aslında olmayan doğum-ölüm ve saltanat tarih-
leri ile bazı kelimelerin bir iki sözle aı;ıklamasını parantez içinde
verdik. Kapalı bulduğumuz ve açıklamakta yarar gördüğümüz bazı
hususlarla ilgili olarak dipno:larda kısa izahlarda bulunduk. Kitabın
aslında olmadığı halde, okuma ve anlamada kolaylık sağlayacağı
düşüncesi ile gerekli gördüğ,ümüz yerlere bazı alt başlıklar koyduk.

Yukanda değindiğimiz gibi, bu alarıda ülkemizde kaynak azlı-
ğı göz önünde tutarak, sözkonusu risalenin konuyla ilgili bilimsel
çalışmalara küçük de olsa bir katkıda bulunacağını ümit ediyoruz.
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GİRİş

Rusya Devleti'nin yönetiminde bulunan Müslümanların topla-
mı, her nekadar, istatistiklerde tahminen 18 milyon olarak gösterili-
yorsa da, istatistik metodunun gereği gibi uygulanmadığı ortadadır.
Gerçeği ikrar ve itiraf eden ilim adamları, Buhara'yı da Rusya: sö-
mürgesi sayarak, Müslümanların 30 milyondCl!lçok nufusa ulaştık-
larını tahmin ve takdir ediyorlar.

him adamlarının açıklamalarına göre, e~nik açıdan, sözkonusu
Müslümanların soyları çeşitli ise de ıslamiyet gereğince hepsi bir
habl-i metine (sağlam ipe) sarılmışlardır. Bu insanlar, çoğunlukla,
İslam hük~mlerine ve Peygamber (sas)in sünnetine bağlı ve ahlaklı
kişilerdir. Ozellikle Kazan Tatarları çok dindar, misafirsever, mük-
rim insanlardır. Onların, üç yüzyıldan uzun süredir Rusya yöneti-
minde kaldıkları halde, kadim Islam adetlerini bozmadıklarından
dolayı öğünmek haklarıdır. Yemeleri, içmeleri ve giyimleri hep es-
ki usul üzere olup, Rusları taklit etmekten daima kaçınırlar. Bu
özelliklerinde değişiklik pek nadir belki de ender olarak görülür.

Tatar dilinde Tatar ,tarihinde bahseden bir kitap yazılmadığı
için hanlar ve beyler dönemi büsbütün kapalı kalmıştır. Sadece,
Rusya istilasından sonra ortaya çıkan bazı olaylar halkın kendi ara-
larında: sözlü olarak aktarılmaktadır.

Rus tarihçiler Tatarlarla ilgili bazı olayları ve olguları kitapları-
na almışlarda da bu anlatımlar kabul edilebilecek durumda değildir.
Yüzyılımızda, Kazan alimlerinden Şehabeddin Mercani i hazretleri
Tatar hanlarının sülalerini anlatan faydalı bir tarih eseri yazmışsa
da pek kısadır. Kimi çalışkan gençler tarafından bu ilmin yayılma-
sına gayret edilerek bazı risaleler yazıldıysa da bunların hiç biri ye-
terli olmayıp, ancak birkaç meşhur olayı anlatmaya ayrılmışlardır.

Ben de bu Kırk Tartma adlı aciz eserimde derinlemesine öğ-
rendiğim ve aslına erdiğim haberleri ve gördüklerimi geniş olarak
yazmak amacıyla karalamaya başladım.

1. Şehabeddin Mercani (1818-1889) Kazan Tatarlarından olup XIX. yy. Tatar Uyanı-
şının öncülerindendir. Mercani Tatarların tarihi ile ilgili iki önemli eser yazmıştır: i.Gala-
letü'z Zaman rı Tarihi Bulgar ve Kazan, Kazan, 1887; 2. Mustafadu'l Ahbar rı Ahvali Ka-
zan ve Bulgar, Kazan, c.ı, 1885, C. ii. 1900. Yazarın burada değindiği kitap büyük
ihtimalle birinci kitap olmalıdır. çünkü bu kitabın kısa yazılmıştır. Ikinci kitap daha gee
niştir.
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Rusya Devleti'ne tabi Mlislümanlara genelolarak Tatar denir.
Hatta Avrupalılarca da Tatar denilince Rasyalı Müslüman anlaşılır.
Ruslar ise ta Korkunç İvan (1533-1584) zamanından befi Tatar sö-
zünü Müslümanları aşağılanıak için kullanageldiklerinden, hükü-
met memurları bir Müslümaııı azarlayacak olsalar Tatarin (Tatar
oğlu) diye hitap ederler.

Tatar kelimesinin aşağılarnak için kullanıldığı seçkinler ve halk
çok iyi bildiği içindir ki bugün hiç bir Müslüman, Ruslardan kendi-
sine Tatar denilmesini işitmek istemez. Ancak, sözkonusu kelime-
nin aslında aşağılama anlamında olmadıj~ı herkesçe bilinmektedir.
Hatta soylu Tatar kavmi o adla anıldığı için öğünmesi gerekir. Ne
varki bu kelime büyük anlaşmazlıklara da sebep olmaktadır. Rus
kibarları nezaketle bir Müslüınana hitap edecek olduklarında knez
(bey) sözüyle çağınrlar.

Tatar boyları şunlardır: Altay, Ar, Ayalı, İçgin, İştek, Barabe,
Başkurt, Türkmen, Taraneı, I'oralı, Tipter, Tilankut, Çirıniş, Çavuş,
Denkani, Şağır, Samayile, Kazak, Kalmuk, Kırgız, Kortak, Moğol,
Menjur, Nogay, Yasaklı ve Mişer.

Tamamı 26'ya ulaşan bu boylara genel olarak Tatar adı verilir:-
se de çeşitli soylara mensup olduklarından kuşku yoktur. Çünkü,
toplumların eski sima (yüz yapısı), dil ve adetlerini araştıran antro-
pologlar Başkurt, Tipter ve Mişer kavimlerini Finlere ve Macarlara;
Kazan Tatarları, Çirıniş ve Ça.\'uşları Bulgarlara; Altay, Kırgız, Ka-
zak vs. de asıl Tatarlara bağlarlar. Bu kavimlerin dilleri birbirine
yakın ise de konuşmalarında diğerlerine büsbütün garip gelen keli-
meler de kullanıllar.

Adı geçen boyların yüz yapısı. bakımından aralarında büyük
fark vardır. Şöyle ki, Kazan Tatarları Asfar Oğullarından olup, ,
uzun yüzlü, yeşil gözlü ve ince burunludurlar. Başkurt ve Tipterler
beyaza yakın yuvarlak yüzlü k oyun gözlü ve çoğu da köse olurlar.
Kasım Han Tatarları ise Türk yüzlüdürler. Diğer boylar esmer ten-
li, yuvarlak yüzlü ve siyah göılüdürler. Kırgız, Kalmuk vs. boylar
küçük yas sı gözlüdürler. Çirmiş Çavuş ve Mişerler Avrupa yüzlü
olup tam Kazan Tatarlarına benzerler. Kortak ve Ayalı boyları da
kısa boylu ve zayıf bünyelidirler. Bu sebeple de askerlik hizmetin-
den bile muaftırlar. Sözün kısası, her boyun bir ayıncı özelliği var-
dır. Onların yüz hatlarındaki farklılıklar etnologları bile hayrete dü-
şürmektedir. İlerisini etnoloji uzmanlarına havale ediyorum.
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TATARİST AN'DA İSLAMİYET:

Ebu'l-Feyz, tarihinde Tatarların, Ashab-ı Güzin Efendilerimiz
hazretlerinin yüce gayretleri sayesinde İslam şerefi ile şereflendik-
lerini, hatta Urallarda ünlü Kama Nehri kıyılarında İslam dinini
yaymak. için gelip vefat eden Rasulullah'ın (sas) ashabından iki za-
tın mekanlarının bulunduğunu kaydediyor. Gerçekten de vardır ve
o~ası hala Müslümanlar tarafından ziyaret yeri olarak kabul edil-
mektedir. Bu iki kişinin gayreti ile Urallarda milyonlarca insan
Kur'an nuruyla aydınlanmışlar; onlardan sonra da o mübarek nur
bütün Tataristan'ı kaplamıştır. Bu gibi Rabbanı hidayet ve Peygam-
beri nurun dünyanın her köşesinde kendi kendine yayıldığını Avru-
palılar da aynen görüyorlar. Bazı tutucu misyonerler, bunu inkar
edecek güçleri asla kalmadığı için, kin ve kıskançlıklarını kalpleri-
ne sığdıramayıp gelişmeleri bulaşıcı bir hastalık gibi anlatıyorlar.
Söz konusu gelişmeyi izah etmekte güçlük çekerek birtakım Mık-
.natizm ve Hipnotizm meselelerini hikaye ederek saçma sapan dar-
bımseller uydurmaya mecbur oluyorlar. Zira, İslamın yayılmasının
ana sebebi sadece "Subh/ini hidayettir" demek işlerine gelmiyor.
Şeytanları omuzlarından indiğinde ve tagutlarını unuttuklarında ka-
bul etmeye mecbur oluyorlar. Ancak, şeytanları geldiğinde yine es-
ki yollarına devam ediyorlar.

İslamiyet Subh/ini Hidayettir:

İngiliz filozoflarından Thomas Carlyle2 1837 yılında altı ko-
nuşmadan oluşan bir eserinin ikinci konuşmasında Fahr-i Kaimit
Efendimiz (sas)in nübüvettinden bahsettiği sırada İslamın güzellik-
lerini itiraf ederek der ki:

"....Muhammed'in sözü on iki asırda 180 milyon insana ka-
ranlık gecede yol gösterici ve aydınlatıcı bir yıldız görevi
yapmıştır. Zamanımızda da Muhammed'in sözüyle amel eden-
lerin sayısı diğer inanç sahiplerinden daha çoktur. Onlar da
bizim gibi Ademoğlu, yartılışta bile hiçbir farkımız yok ve ila-
hi emirlerle yükümlü olmak bakımından eşitiz. Bu durumda
onların şeriatlan bizim için nasılolur? Doğrusu ben kendi

2. İngiliz tarihçi ve yazar (1795-1881). Başlıca eserleri: Sartor Resartus (1836), The
French Revolution (1837), The Heroes (1840). Bu soneserde insanlık tarihi, belli başlı ta-
rihi şahsiyetler kahraman olarak nitelendirerek felsefi olarak yorumlanır. Eser ıslam dün-
yasında müspet ve menfi yankılar uyandırmış, Türkçeye de tercüme edilmiştir. Bunlardan
birisi de Reşat Nuri Güntekin tarafından Kahramanlar adıyla 1943'te yapılmıştır. Yukan-
daki metinde yazanmız eserin 1837'de yazıldığını belirtiyorsa da eser Isııo'ta kaleme
alınmış, Hz. Muhammed (S.A.S.) hakkındaki konuşma 8 Mayıs 1840 Cuma günü yapıl-
mıştır.
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adıma diyeceğim ki 'Muhammed'in hak nebi olduğunu yakı-
nen biliyorum ve kalbim de bunu tasdik eder. Lakin şeriatını
seçemem. Benim için başka bir mezhep daha hayırlıdır. Hatta
Muhammedi olmayayım da ne olursam olayım. "

İnada bakınız!....

Rusya misyonerlerinden Sablukof* Kur'an'ın fesahatından bah-
sederken: "Kur'an, fesahatı sayesinde yerkürenin her yerinde in-
sanlar arasında bu kadar yayılmıştır. Onun mu'cizfesahatı, Arapça
bilen herkesçe kabul edilmektedir". diyor. Fakat İslamı seçmekten
doksan milyon fersah uzağakaçıyor. .

Şimdi ibretla bakın! İslamiyet Su~hanı hidayet değil midir?
Değilse niçin Amerika, Avustralya ve Dmit Burnu'nda, hiç bir da-
vetçi olmadığı halde binlerce, yüzbinlerce, milyonlarca insan içinde
İslamiyet gün be gün yayılıyor? Bir düşünün, Subhani hidayet ol-
mayan şey kendi kendine yayılır mı? Elbette Subhani hidayettir.
İlahi hidayet batıl emir olur mu? O elbette haktır. Dahası, diyece-
ğim şu ki, küfür örtüsü gözünü kapatmış bir kimse gerçek güneşi
görebilir mi?

Milyonlarca C~va (Endonezya) halkı ve ikna edilmeleri çok
zor olan bir takım ıngilizler dahi sözkonusu hidayet sayesinde İs-
lam ile şerefleniyorlar.

Ünlü gezgin Fisher'i açıklamasına göre, Sibirya'da İslamiyetin
yayı1masI3, Ruslardan önce, Sibirya hantarının başkenti iskir civa-
nnda ticaretle meşgulolan Buhara'lıların dini gayretleriyle başla-

*. G.S. Sablukof, 19. yy. da yaşayan kilise asıllı Rus oryantalistlerindendi. Kazan Teo-
loji Akademisi'ne bağlı olarak kunıl~ Doğu Dilleri Bölümü başkanlığına getirildi.
1862'de geldiği bu görevde özellikle Islam konusunda tartışmalan ve tenkitlere ağırlık
verdi. Sablukof, 1878'de Kur'an'ı ilk defa Arapçadan Rusçaya tercüme etti. Onun Islam
hakkındaki başlıca eserleri: ı. Prilojenie k prevodi'Korana, (Kur'an Tercümesine haveler)
Kazan, 1879; 2. Svedeniya o Korane, Zakonopolojitelnoy lıniga Muhammedanskogo vere-
uçeniya (Kur'an Hakkında Bilgiler, Muhammed Dininin Kanun Kitabı) Kazan, 1884.

3. Tarihi kaynaklarda M.S. XIII. yy.dan itibaren görülen Sibir sözü, M.S.V. yy.da Or-
ta Asya'dan gelerek Kama-İdil bölgesine yerleşmiş olan Sabir Türklerinden kalmadır. Bu-
günkü Sibirya'da adını bu kavimden almıştır. Altın Ordu'nun dağılmasından sonta kurulan
Sibir Hanlığı 1598'de Ruslar tarafından işgal edildi. tniş nehri üzerindeki İskir şehri Sibir
hanlarından Muhammed Han tarafından başkent yapıldı. Sibir Türklerinin ısıamıaşması
daha çok Küçüm Han (1563-1581) zamanında oldu. Küçüm Han, Buhara hanı Abdullah'a
başvurarak İskir şehrinde tslamiyeti öğretecek kişiler göndermesini istedi. Bunun üzerine
Buhara'dan din alimleri ve şeyhler gelerek bu bölgede tslamiyeti tebliğ ettiler. (A.N. Ku-
rat, A. Temir, "Sibir Hanlığı", Türk Dünyası EI Kitabı, Arık. 1992, 1,437-438, A. İnan,
"Sibirya'da tslamiyetin ¥ayılışı", Necati Lugal Armağanı, Arık., 1969).
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mış, onlardan sonra Hive ve Ürgenç tarafından gelmiş olan İslam
ulemasının çalışmaları ile yayılmıştır. Fisher, bir taraftan ticaret di-
ğer taraftan din öğretmekle meşgulolan Buhara'lıları ve İslam
ulemasının gayretlerini istediği kadar yüceltsin; biz yine de İslami-
yetin. yayılmasını Rabbani hidayetten başka bir şeye bağlayamayız.
Din değiştirmek büyük tehlike arzeden ve cesaret isteyen bir iş-
tir. Bu bakımdan din konusunda birtakım yabancıların ve ya-
kınların sözlerine uyup da, akıl sahibi kişiler eski kitaplarını ve
atalarının şeriatlarını -Subhani hidayer olmadan- kesinlikle terk
edemezler.

Yukarıda, övgü ye layık nitelikleri, yiğitlikleri, ahlakları ve di-
ğer özellikleri açıklanmış olan Buhara'lılar, Rusya'nın Sibirya'yı is-
tilasından sonra burada pasaportla ikamet etmişlerse. de XIX. yüz-
yılda, masıahaten Rusya Devletine tabi olmuşlardır. Sayıları şimdi
istatistik gereğince tahminen 1O.OOO'eulaşmıştır.

RUSYA'NIN HIRİsTİY ANLıK PROPAGANDASıNA
YÖNELMESİ VE MİSYONERLERİN FAALİYETLERİ

Yeryüzünün her noktasını işgal eden misyonerlerin, ne mallar
ne canlar feda ederek, birtakım Afrika çöllerinde vahşi kavimler
içerisinde kendi din ve mezheplerini telkin etmek için büyük har-
camalar yaptıklarını, sıkıntı ve zorluk çekerek çalıştıklarını açıkla-
maya gerek yoktur. Fakat ahlak bozmadan başka bir şeyi başarıp
başaramadıklarına kısaca değinelim. Şöyle ki, misyonerlerin bilgi-
siz Müslümanların fazla fısk-u fucura eğilimle olanlarından yılda
bir iki hayvanı (bu derece adileşmiş kişiyi) ikna etmeyi başardıkları
bazı istatistiklerden anlaşılıyor. Fakat bu kadar milyon frank har-
cayarak elde ettikleri o bizim azgınımız, onlara bir yarar sağlama-
dığı gibi Hıristiyanlığın yükselmesine de bir katkı yapmaz. Oyley-
se misyonerler, onları kandırdık diye sevinmesinier. Onlar bu
çalışmaları ile belki de aramızdaki adi zararlıları ortaya çıkarıyor-
lar.

Rusya'nın Hristiyanlık Prl!pagandasına Yönelmesi

Rusya, Türkistan'da tasarrufu altında bulunan toprakların hal-
kından bazı cani ve katilleri, Hristiyanlığı kabul etmeleri halinde
cezalarını affetme ile ödüllendirerek din değiştirmeye teşvik ettiği
halde onlardan bir veya iki kişi kazanabilmektedir. Fakat kazandık-
ları kişi -cezadan kurtulduğunda hemen İslam şekline dönüp, ne İs-
lam ne Hristiyan, ortada bir yerde kaldığından- onlara yarar sağla-
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mamaktadır. Ancak misyonerler bulunanların çocuklarından fayda-
lanmaktadırlar. Rusların, misyonerleri de misyoner olmayanları da
Avrupa Rusyası'nda Duhovnai Siminariye adında birçok dini okul-
lar açarak, mümkün olduğu kadar para sarp ı~dip çeşitli desise ve
çalma yolları ile Müslüman vatandaşlarının çucuklarinı sabilik ça-
ğında çekmek ve baştan çıkarmak için çalışırlar. Hatta her hükümet
memuru bir misyonerlik görevi yerine getirme:k için fazlasıyla gay-
ret safretmekte ise de İlahi hidayet yok olmadıkça hiç birşeyi başa-
ramıyorlar. Dahası, bin bela ile yanlaI1;naçekerek besleyip yetiştir-
dikleri çocukların bazısı büyüyünce Islamiyı~t davasına sarılarak
heriflerin nice zulmunden yakasını kurtarmaya çalışıyor.

Zeval adlı küçük risalemden kısa bir ÖZ(~tsunayım: Rusya'da
misyonerlik amirIer, zabitler ve generallere varıncaya kadar herke-
sin, az bir başarı kazanabilse bile çok öğündUğü kutsal bir hizmet
olarak kabul edilir. Hatta eski zamanlardan XIX. yüzyılın ortasına
kadar Rusya çariçeleri hep misyoner cemiyetlerinin başkanı olagel-
mişlerdir.

Genaral Kaujman4 Türkistan'ı istila ettiğ:i zaman, Misyonerlik
Cemaatı başkanı olan İmparatoriçe tarafından Türkistan'a Maalof
adlı bir misyoner gönderilmiş idi. Bu kişi General Kaufman'ın yanı-
na gelir gelmez. ondan, müslümanları cebren Hıristiyanlığa davet
etmesini istedi. Kaufman, onun yüzüne gülerek, bulundukları mec-
liste Müslümanlardan subaylar olduğunu ifad(~edip, şimdilik o işin
sırası olmadığını anlatacak olduysa da siyasett,en haberi olmayan bu
barbar herif davasında ısrar ederek tekrar tekrar teklifini anlatmaya
çalıştı. Kabul ettiremeyince de İmparatoriçe'ye şikayet etme tehdi-
dine bulundu. Bunun üzerine General çok kızıp "kendi işlerinde öz-
gür" olduğunu söyledikten sonra, ona 24 saat içinde Türkistan'dan
çıkmadığı takdirde kellesini keseceği uyarısında bulundu.

Rusya'mn Tatar Hanlıkkırım istilası

Ta~stan vaktiyle ufak ufak hanlık ve beyliklerden ibaret idi.
Volga (Idil) ırmağı ve çevresinde Kazan, Kİrman ve diğer hanlar;
Kafkasya'ya yakın yerlerde Bukay Han, Ablay Han ve diğer beyler;
Ural etrafında Başkurt Beyleri; Uralötesi'nde Sibirya Hanı ve Tür-
kistan'da da birçok hanlar hüküm sürerlerdi. Bunların toplamı 15

4. K.P. Kaufman, 1867-1882 yılları arasında ilk Türkistan genel valiliğine atanan Al-
man asıllı Rus generalidir. Kaufman 1868' Samerkand'ı işgal c:tmiş, 1868'de Buhar Emirli-
ğini, 1873'te Hive Hanlığını Rusya'ya bağlamış. 1876'da Hokand Hanlığını tamamen orta-
dan kaldırmıştır.
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kadar olup herbiri bağımsız kendi başına yönetimler olup aralarında
birlik yoktu. O zamanlarda Rusların adları bile işitilmezken, sonra-
ları, ilahi hikmet gereği, Tatarların başına çok çeşitli felaketler ge-
lip, nesilden nesile çağdan çağa aralarındaki kardeşlik bağları kay-
boldu. Bu arada da dünyada Rus adı okunmaya başladı. Derken,
Ruslar knec ünvanı kullanmaya başladılar. Tatarlar gittikçe bozuk
ahlak ve kötü işlerini artınrlarken, Ruslar bunu iyi bir fırsat bilip
Kazan Hanlığını vergiye bağladılar. Sonra, 1502'de Han Ordası'nı,
1505'te Lehistan'ı hakimiyetlerine aldılar.

16 yaşında tahta oturan Korkunç Ivan (1530-1584)'ın 1547'de
Çar ünvanını almasıyla knezlikler dqnemi sona enli. İvan hemen
askeri ıslahatlar yapmaya ve matbaalar açmaya başladı. 1552'de
Kazan Har~lığı'nı istila ederek halkının tamamını kılıçtan geçirdi.
Korkunç İvan, Yermak bin Dimoji'den6 Sibirya Hanlığı'nı teslim al-
dı. Şöyle ki, Yermak, 1582'de çöllerde haydutluk ile meşgul eşkıya
zümresinden arkasına taktığı binlerce halk ile birden Sibirya Hanlı-
ğı'na saldır~ak onları yendikten sonra buralar için Moskova'dan
vali istedi. Ivan 51 yıllık hükümdarlığı süresinde gücünün büyük
kısmını Müslümanlara saldın için harcadığından Kazan ve Hacı
Tarhan 7 şehirlerinde Müslüman kanı sel gibi akrnıştır. Asmak, kes-
rnek, yakmak elinde olduğundan -velev siyasetten olsun- Müslü-
manlara kesinlikle yüz vermeyip, onlara daima zorla Hıristiyanlığı
kabul ettirmeye uğraşmıştır. İvan, Tambof ve Timinikof Mişerlerini
hakimiyetine aldıktan sonra onlardan da, Hıristiyanlığı kabul eden-
leri yerlerinde bırakıp, etmeyenleri ülkelerinden kovup uzaklaştır-
mıştır. Günümüzde Ufa çevresinde Terbifolof, Yenikayef ve Oren-
burg'ta Kinikayef adlı büyük ailelere mensup meşhur Müslümanlar
aslen Tümen bölgesi Mişerlerinden olup İvan'ın taassup pençesin-
den dinlerini korumak için göçüp gelmişlerdir. Zira, Ufa bölgesi o
zamanlarda Başkurt ve Oienburg'tan Kazak çöllerine kadar olan
alanı içine alıyordu. Ruslar oralara henüz ayak basmamışlardı. Fa-

5. Orta çağlarda Rusya topraklannda ortaya çıkan bölgesel derebeyler, beylikler. Bun-
lann içinde en güçlüleri Kiev ve Moskova knezlikleri idi.

6. Yermak Timofeyeviç Rus Kazak.lanndandır. XV. yy.dan beri Rusya'nın güneyinde
idarecilerin zulmünden kaçarak toplanan başıbozuk Rus köylülerinden oluşan bu grup
çevre bölgelere ve ülkelere saldınp yağmacılık yaparak geçinirlerdi. tşte Yermak'ta
1577'de çevresine bu Rus kazaklannı toplayarak Urallan aştı ve Sibir Hanlığı topraklanm
yağmalamaya başladı. 1582 yılına kadar süren bu yağmalamadan sonra başkent tskir alı-
narak Sibir Hanlığına büyük darbe vuruldu.

7. Astrahan Hanlığı (diğer adı Hacı Tarhan, Osmanlılar buna Ejder Hanlığı derlerdi)
tdil nehrinin aşağı kısnunda Altı Ordu'nun dağılmasından sonra 1466'da Mahmudoğlu Ka-
sım Han tarafından kurulmuş i556'da Ruslar tarafından işgal edilmiştir. Astrahan veya di-
ğer adıyla Hacı Tarhan da bu hanlığın başkenti idi.



572 SEYFETIİN ERŞAHİN

kat Petersburg'ta ünlü knez Galyin, Naşakof ve Dimaşef, K~tako-
zin ve Sarakof çevresinde bulunan Tarhun ve benzerleri de Ivan'ın
şerrine uğramış kimselerdendi. Onlar, zorla Hıristiyanlaştınlanlar-
dan olduklan için emlaklan kendilerinde kalıIDş, ilaveten de knez
ve dvoryan (küçük asilzade, toprak sahibi) ünvanlannı da almışlar-
dır. Böylece, Penza ve çevre vilayetlerinde bırçok Müslümana zu-
lum isabet etmiştir.

Kıraşinler

Korkunç İvan, zamanının Müslümanlan için korkunç bir bü-
yük bela idi. O zamandan kalma-herkesce bilinmeyen, ancak yakın-
lanndaki Müslümanlann bilebildiği- bazı kavimler var ki Ruslar
onlara Kıraşin8 (mürted demektir) adını takrnı~lardır.

Kıraşinieri üç gruba ayırarak durumlanndan söz edelim. 1. Dış-
tan ve içten Müslümanolanlar. Bunlann din kardeşleri olan Ta-
tarlarla yaklaşmalan ve evlenmeleri bir tarafta dursun, kanşmalan
bile resmen yasaktır. Bu sebeple Tatar okullarından ve Tatar hoca-
lanndan -Besmele miktan bile olsa- bir bilgi almadıkıanndan bilgi-
sizlik karanlığı içinde yaşamaktad~lar. Rusya'nın dışına çıkmalan
-ise ticaret için bile olsa yasaktır. 2. Dıştan HJristiyan içten Müslü-
man olanlar. Bunlara haftada bir defa Hıristiyanlık öğretmek için
bir papaz gelir. Papaz geldiği zaman boyunlanna haç takarlarsa da,
papaz gittikten sonra haçı çıkanp namaz kılarlar, oruç tutarlar ve
sair meşru ibadetlerini yaparlar. Rusça ve Tatarca isimleri resmen
geçerli olup pasaportlannda her iki isimleri yazılıdır. Bunlann rnik-
tan şimdilik Ufa ve Samara çevresinde 10.000 kişi görünüyorsa da

. Rusya'da bir din hürriyeti dönemi ortaya çıkarsa bir gün içinde
100.000 kişinin İslamiyetle şerefleneceğinden şüphe yoktur. 3. Dış-
tan ve içten Hıristiyan olmakla Korkunç İvan'na hakkıyla tabi ol-
muşlardır. Bununla beraber, kıraşin lakabınela kurtulup Rus ismi
veya Provoslavni* (Ruslaştırılmış) isim almayı başaramarnışlardır.

8. tvan Kazan'ı alınca burada bir ba:ipiskoposluk açarak Guri adında mutaassıp birini
başpiskopos olarak atadı. Bu kişinin faaliyetleri sonunda çok sayıda Tatar Hristiyanlığa
geçti. Işte bu Tatarlar vaftiz edilmiş anlarnına gelen kraşçeny denildi. Tatarlar da bu keli-
meyi kıraşin olarak söylediler ve böyle yaygınlaştı (Bkz. Azade-Ayşe Rorlich, The Volga
Tatars, Stonford, 1986, s. 38 vd.). Fakat yazann kelimeye metin içinde mürted anlamını
vermesi kelimenin Müslüman Tatarlar arasında kazandığı olumsuz istılahi boyutunu gös-
termesi bakımından dikkat çekicidir .

•. Provoslavni, Rus Ortodoksluğuna verilen isimdir. Ancak burada yazarın onu paran-
tez içinde "Ruslaştın1mış" olarak açıklaması o dönemde müslümanların hıristiyanlaşmayı
Ruslaşma ile aynı gördüklerini göstermektedir. Bu ifade onlann, misyonerlik faaliyetleri-
nin bir bakıma Rsulaştırma ve asimile etmeyi amaçladığının farkında olduklarının bir işa-
retidir.
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RUS İMPARA TORLARININ MÜSLüMANLARLA İLGİLİ
sİY ASETLERİ:

Korkunç ivan (1530-1584)

Korkunç İvan, 1556'da Başkurt ve Mişer boyları ile tdil ve
Kama nehirleri sahillerinde ve Ural civarında bulunan Müslüman-
ların bağımsızlıklarına tamamen son vermiş se de dini şiarlarını ve
ayinlerini yerine getirmelerini büsbütün yok edememiştir. Ancak
mescid ve medreselerin yapılmasını yasaldamıştır. Bu tarihten
itibaren Müslümanlar 203 yıl mescit ve medresesiz yaşamışlar-
dır. Nihayet 1759'da mescid ve medrese yapımına izin verilince,
Rusların istilasından sonra ilk kez, Kazan şehrinde Eski Biste9
adlı mahallede Yakup Bikmitofun gayretiyle bir mescit yapılmış-
tır.

Fakat o zamanlarda mescit yaptmına izin verildiyse de dehşetli
sıkıştırmalar henüz eksik değildi. Sözün kısası, Ruslar 1237'den
1296 yıllarına kadar TatarJarın ellerinden çekmiş oldukları dertle-
rin LO öcünü elli yıl içinde üç katıyla almışlardır. Fazlasına ne diye-
lim? ..

Fedor ivanoviç (1584-1598), Mihail Federoviç Romano!
(1613-1645), Fedor Aleksandır (1676-1696)

Korkunç tvan Rus hükümdarlarından kırk altıncısıydı. Ölü-
münden sonra Fedor hükümdarlık ederek ülkeyi tam bir asayişle
yönetmiştir. Bu imparator zamanında taht mücadeleleri olmuşsa
da Tatarlar bu karışıklıklardan yararlanarak bazı haldar elde etme-
yi başaramamışlardır. Şimdiki Rusya hükümdarları Mihail'in so-
yundandırlar. Onun hükümdarlığı döneminde Tatarlar birçok başa-
rılar kazanıp gittikçe yükselmişlerdir. Fedor Aleksandır döneminde

9. Eski Mahalle anlamındaki bu yerleşim yeri Kazan şehrinin hemen dışında, 1556'da
kurulmuştu. Şöyle ki, Zorla din değiştirme baskılanna dayanamayan Tatarlar 1556'da is-
yan etmişler bu isyan çok kanlı bir şekilde bastmlıp Kazan'ın içindeki biJtiJn MiJsliJman
Tatarlar şehir surlarının dışına siJıillmiJlerdi. ışte bu Tatarlann orada kurduklan mahalleye
Staraya Tatarska Slobada (Yeni Tatar Mahallesi) adı verilmişti (Bkz. A.A. Rolich, a.g.e.,
s.41).

10. Yazann burada atıfta bulunduğu Moğolların Rusya'yı istilasıdır. Moğol hanlannda
Batu Han 1237-4 1~dediJzenlediği seferlerle Doğu Avrupa ve Kuzey Rusya'daki biJtiJn Rus
knezliklerini işgal edip kendisine bağladı. Bu seferler sonunda Altı Ordu Devleti (1241-
1502) kuruldu. Yaklaşık 240 yıllık siJren bu dönemde Ruslar tam anlamıyla Tatar-Moğol
hakimiyeti altında idiler. Ancak yazar bu hakimiyet dönemini 59 yıl ile sınırlamaktadır.
Muhtemelen xın. yy.ın sonlannda Rus knezliklerinin hak isteme faaliyetlerini esas ala-
maktadır.
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Türk-Tatar musalahası i i sırasında da Tatarlar hiçbir şeyelde ede-
memişlerdir.

/. Petro Alekseyeviç (1696-1725)

Derken Büyük Petro (Deli Petro) zamanı geldi. Artık Ruslar
harp gemileri yaparak Mısır taraflarına ,göz dikmeye kalkıştılar.
Petro, benzeri görülmemiş ve görülmeyecek derecede tedbirli bir
hükümdar olarak adını ve ününü dünyanın her yaynına yaydı. Halk
her zaman onun adını darbımesel olarak anageldi. Döneminde ka-
nun ve fermanlar kabul gördüğünden, bilgisizlik taassubu biraz da
olsa ortadan kalkıp her millet dini baskıdan kurtulup biraz nefes al-
mışlardı. Petro 36 yıllık bir hükümdar ise eleeserleri üç asırlıktı As-
keri düzenlemeler, dergi ve gazet(~ yayınları hep onun zamanında
oldu. Kendi eliyle yapmış olduğu, akıllara şaşkınlık verecek dere-
cede güzel bazı sanat eserleri hftHimevcud olup Petersburg'ta saray-
larda saklanmaktadır.

Petro'dan sonra 3 kadm ve 2 erkek hükümdar geldiyse de onla-
nn zamanında Müslümanlar hakkında tarihe geçmeye değer bir ic-
raat olmamıştır.

IL. Katerina (1762-1796)

1762'de Katerina adında bir imparatm;çe hükümdarlık tahtına
oturmuştur. Akıllı ve tedbirli bir kadın old'1ğu için bütün Lehistan'ı
alıp az bir süre içinde kendisini Avrupa'ya tanıtmıştIr. 1769 yılına
kadar şan ve şöhretiyle Avrupa'ya korku ve deh.şet salmıştır. Avru-
pa siyasetçileri de kendilerini kurtarmak için Imparatoriçe'yi Os-
manlı aleyhine tahrik ederek savaş ilan ettirip emellerine ulaşmış-
lardır.

Bu kadın, zamanında tedbirli davranıp muhaliflerini darağaçla-
nnda sallandırmıştı. Daima istila ve istinılak düşüncesinde oldu-
ğundan, dört yanıyla savaşa. halel getirmek istemediğinden her an iç
güvenliği korumaya gayret etmişti. Bu hikmete bağlı olarak Tatar-
lara diyanek konusunda birçok güvence vermiş, hatta görevlileri

i i. Osmanlı Devleti'nin moral desteğinde Kınm Hanlan Rusya içlerine seferler dü-
zenleyerek onlan vergiye bağlamak istiyordu. Bu saldtnlar sonunda i68 i'de Osmanlı
Devleti adına Kınm Hanlığı ile Rusya arasında Bahçesaray Banş Anlaşması imzalanmış-
tır. Söz konusu anlaşma ile Ruslar, Osmanlılar ve Kınm Tatarlan ile olan ilişkilerini karşı-
lıklı güven ve iyi komşuluk esasına göre düzenlediler ve yıllık vergi vermeyi kabul ettiler.
(Bkz. A.N. Kurat; Rusya Tarihi, Aıık., 1948, s.234.).
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hep İslam alimlerinden olmak şartıyla aynca bir Mahkeme-i Şer'iye
açılmasına izin vermişti. Bu idare bir müftü ve üç kadidan ibaret di-
ni, şer'i ve adli bir kurum olup günümüze kadar gelmiştir. İmam,
müdems ve mua1lim (öğretmen) olacak kimseler de bu dairede im-
tihan edilip atanırlar.

MAHKEME-İ ŞER'İYE VEYA DUHOVNOYE
SOBRANİYE12

Katerina, yukanda anılan siyasi emellerini gerçekleştirmek için
Müslümanlan hoşnut etmek üzere 1787'de Müslümanlann en çok
yaşadığı merkezi bir beldede şer'i haklan konusunda başvurmalan
için bir şer'i idare açmayı düşündü. Bu düşüncesini Simbir vilaye-
ti 13genel valisi Baron 19lstrom'la istişare etti. Vali de İmparatori-
çe'nin fikirlerini çok uygun görerek 22 Eylül 1788'de sözkonusu
idarenin ku~lması için özel bir layiha hazırlayıp İmparatoriçe'ye
takdim etti. Imparatoriçe de aşağıdaki yüce fermanı göndererek bu
idarenin açılışına için verdi.

"General 19lstrom, sunmuş olduğunuz lahihayı !«ıbul ettim.
Muhammed şeriatı ruhanileri ve mollalan bu Mahkeme-i
Şer'iye'de imtihan olunarak her birileri hak ettikleri şer'i
mansıplara (ma!«ımlara) vilayet valilerifermanı ile atanmalı-
dırlar. Bu işi jiiliyata geçirmek ve Ufa beldesinde kurmakla
sizi görevlendirdim. Şöyle ki: Rusya ülkesinde bulunan bütün
Islam uleması sözkonusu mahkemenin yönetimi altında ola-
caksa da Tarviçeski oblastı (Kırım vilayeti) müstesna tutula-
caktır. Zira orada ayrıca bir idare vardır. Vilayet memurları
mollalara ferman verdikleri gibi ahlak ve sair durumlarına
bakmada ve incelemede kusur etmeyeceklerdir. Bu dairenin
baş!«ınlığı, birinci ahund Muhammed Can Hüseyinof cenap-
larına müjtülük ünvanı ile tevcih ve ikram edilerek beraberi-
ne Kazan ulemasından üç üye atanacaktır. Müjtü hazretlerine

12. Rusça adı "Orenburskoe Mogamedanskoe Duhovnoye Sohraniye" olan bu kurum
Orenburg Ruhani ıdaresi. Ufa Müftülüğü gibi adlarla da bilinir. 1917 Bolşevik İhtilalin-
den sonra Merkezi Diniye Nezareti adıyla varlığını devam ettirmiş, D. Dünya Savaşınadan
sonra da Avrupa Rusyası ve Sibirya M\islümanlan Ruhani ıdaresi adını almıştır. Günü-
müzde ise Rusya Federasyonu Müslümanlan Dini ıdaresi veya Ufa Müftülüğü adıyla hiz-
met vermektedir. Mahkeme-i Şer'iye Rusya Müslümanlarının en uzun ömürlü kurumların-
dan biridir.

13. Ruslan Başkurt ve Tatar bölgelerini işgal edince Orenburg, Ufa, Samara ve Simbir
illerini tek bir vilayet yönetimi altında topladılar. ıdare merkezi olarak ta bazan Ufa. ba-
zen Orenburg Bazan da Simbir'i kullandılar.
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yıllık 1500, üyelerin her birine 120 mble maaş tahsis etmek
hususunu size havale ettim. Bütün Müslümanlara ilan ediniz.
St. Petersburg şehri. 22 Eylül 1788. Katerina"

İglstrom bu fermanı alır almaz kısa bir süre içinde emre uygun
bir daire açıp bunu İmparatoriçe hazretlerine şu yazı ile bildirmiş-
tir.

"Yüsek saltanat tahtında oturan herkese merhametli İmpara-
toriçe hazretlerine, Benim dilekçem üzere tarafınızdan geçen
sene Eylülde itaatlı tabileriniz olan Muhammediler için bir.
Mahkeme-i Şer'iye açılması emir buyurulmuştu. Yüce ferma-
nınıza uyarak, bu mahkeme hızla açıJarak, tayin buyurmuş ol-
duğunuz müftü yanına Kazan ulemasından üç kişi seçilip Ka-
zan ve Batiski valileri tarafından bize gönderildi. Yeni
mahkemede imtihan olunup ilk 4efa olarak, Kazan'ın Tatar
mahallesine molla Ebubekir bin 1brahim ve Ar nahiyesi Bere-
ke köyüne molla Bikçenti (?) bin İbrahim, (Mamadiş) nahiye-
si Ori köyüne Abdulhalık bin Azam imam tayin olundular.
Cemiyet-i İslamiye Meclisi kendi hu;~urumdaaçıldıktan sonra
özel sekreter ve 'diğer katipler atadım. Kansılarya harcamala-
rının miktan ve dini idarenin aza ve efradını içeren bir cetvel
ile Sobraniye nizamrıamesi en yakın zamanda bir layiha altı-
na alınıp tarafınıza takdim olunacaktır. Genel harcamaların
Ufa Balat mahkemesinden ödenmesi için ferman buyurulma-
. sını an ederim. Ufa şehri, Aralık 1788 Baran İglstrom"

Sözkonusu mahkemenin' açılışından ::;onraatanan müftü ve üç
üye kadı tarafından özel bir teşekkürname düzenlenerek İmparatori-
çe hazretlerine takdim edilmiştir.

Dairede katip, tercüman gibi kişilerin hepsi Ruslardan atandıy-
sa da yavaş yavaş İslamların eline geçti ve şimdi memurların çoğu
Müslümanlardır.

Mahkeme-i Şer'iye'nin ilk açıldığında kadı üyelerinin dışındaki
memurlar şunlardı:

Adedi

1

1

Memuriyet Ünvanı

Sekreter-serkatip

Tercüman

Yıllık m8MI (ruble)

250

120
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1

1

2

2

1

O

9 Toplam

Registorator

Evrak müdürü

Müdür muavinIeri

Katip

Oda başı

Evrak müdürlüğü harcamaları

100

80
50
40

20

150

810 Ruble

Mahkeme-i Şer'iye başlangıçta Bölge idaresi'nin yönetimi al-
tında idi. Şimdi ise İçişleri Bakanlığı'na bağlı olduğundan diğer or-
ta dereceli Bakanlık daireleri gibi şan ve itibara sahip olup resmen
vilayet mahkemeleri düzeyinde tanınmaktadır. Bundan dolayı diğer
vilayet mahkemelerine gönderdiği evraka adneşiniye (eşit düzeyde-
ki kişi veya kurumların birbirine gönderdiği mektup ve yazıya veri-
len ad) denilir; raport (küçükten büyüğe gönderilen yazı) denmez.

Mahkeme-i Şer'iye'nin Görevleri

1. Halk tarafından imam ve müderrisliğe seçilecek mollaları
şer'i ilimlerden imtihan etmek,

2. Bütün Rusya ülkesinde bulunan ukaznay yani imtihan edil-
miş imamları idare etmek, bazan edebe uymayan hareketlerde bulu-
nan imamları geçici veya kesin olarak görevden almak,

3. Bazı konularda fetva vermek ve imamların fetvalarım tasdik
etmek,

4. İmamlara metruke defteri yayınlamaktan ibarettir.

Önceleri müderrisler de bu mahkemenin idaresinde idiyse de
şimdi inspektör1erin (eğitim müfettişIerinin) idaresine geçmişlerdir.

Mahkeme-i Şer'iye'de imtihan ve Tayin Usulü

Bu mahkemeye, imtihan için gelen mollanın elinde pasoport
veya mahalli polis dairesinden iyihal kağıdı olmadıkça imtihana ka-
bulolunamaz. Bazan diğer yollu dilekçelerle imtihan olunur.

Molla, u/wıyeni yani imtihanla imam olduğunu gösterir kağıdı-
ol Mahkeme-i Şer'iye'den hemen alamazsa, sadece bir numara ala-
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rak memleketine döner. Sonra mahkeme kendi özel mührü ve üye-
lerin birinin ve sekreterin imzasını taşıyarı bir şahadetnameyi adı
geçen ldşinin vilayetine gönderir. Vilayetinde şahadetname muci-
bince numarasına bakılarak görev verilir. .

Bu muamelelerin hepsinden Kınm ve Kafkas Müslümanlan
müstesnadır.

Mahkeme-i Şer'iye'de Yazışmalar

Mahkemenin işlemleri hep Rusça olup ancak bazı ilanlar sade
Tatarca veya tercümesiyle beraber yayınlanmaktadır. Günlük ya-
zışmalar daima Rusça yazılıp mahkemede okunur. Müftü ve üyeler
tarafından onaylandıktan sonra Prokuror Bakanlığı'na* gönderilir.
Fakat Muhammed Yar Sultanofmüftü olalı Prokuror'a gönderilme-
diğinden dolayı üyelerin bazısı hıyanete başlanuşlardır. Zira her-
hangi bir üye yazıya nza göstermeyip, kendi tarafından bir düşün-
ceyi açıklamaya yeterli ve yetkilidir. Bu nedenle Prokuror, adı
geçeni n düşüncesini tasvip ederek böyle bir zamanda yazıyı geri
gönderme hakkına sahiptir. Fakat bir üyenin çoğunluğa aykın ola-
rak ileri sürdüğü görüşü, halk arasında kabul görmemişse Proku-
ror'a ne diyelim? Müftü cenaplan üyelerle karşılaştınldığında rütbe
bakınundan daha üstündür. Bundan dolayı ona karşılık vermek ve
onunla tartışmaya girmek de faydalı sonuç doğurmayacağı açık ol-
duğundan, üyeler ağızlannı kapamaya mecbur olmuşlardır. Müftü
bazan o makanu hak etmey~n bir kimse olduğunda birtakım hak-
sızlmar ortaya çıkmaktadır. Uzünülecek bir durum şu ki, İslamiyeti
istila eden zararlı unsurlan güzel tedbirlerle temizleyecek kimseler
ortaya çıkmadı !....

Bunun istisnalan da oldu. Sözgelimi, 23 Temmuz 1892'de kadı
Fahreddinofl4 bir özel düşüncesini açıkladı. i893 Aralık ayında da

*. Prokuror Bakanlığı, bizdeki Adalet Bakanlığı ve Cumhuriyet Savcılığı ve hukuk
mahkemelerinin karşılığıdır.

14. Rusya Milslilmanlar arasında Rıza Kadı diye bilin~n Rızaeddin bin Fahreddin, 12
Ocak i859'da Samara ili Bugilmin kazası Kiçu çatı köyiinde bir imam ailesinin çocuğu
olarak dünyaya gelmiştir. Bölgesinde dini tahsilini tamamlayarak kısa zamanda bilyilk bir
alim olmuştur. i89 i'de Müftil Muhammed Yar Sultanof zamanında Mahkeme-i Şer'iye
kadılığına getirilmiştir. Ancak ilmi ve kültilrel faaliyetlerle daha çok meşgulolmak isteye-
rek i906'da bu görevden aynımıştır. Daha sonra i92 i'de milftillilk makarnına getirilmiş
ve 14 Nisan 1936'da vefat edinceye kadar bu görevde kalmıştır. Fahreddinof başta Asar'ı
olmak üzere pek çok eser yazmış uzun yıllar Şura dergisini yayınlamış usulu cedid tarafta-
n velud bir alim ve fikir adamı idi. (Bkz. T. Devletşin, Sovyet Tataristanı, çev. M. Emir-
can, Ank., 1981, s.88-89).
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hak etmeyen birine maaş verildiği için kadı İbrahimofl5 karşı çık-
mışsa da, aralarında eğriyi doğrudan ayıracak bir ölçü olmadıktan
sonra ne fayda? ... Amma yazılar Prokuror'a yollanır ve haftada bir
kere yayınlanıp halkın dikkatine sunulursa kadı hazretleri elbette
özel bir düşünce kaleme almaya mecbur olur.

Mahkeme-i Şer'iye'de Üye Kadiların Seçimi ve Statüleri

Bu mahkeme diğer oJ1amahkemeler düzeyinde olduğu için ka-
dılar üç yıllığına seçilip Içişleri Bakanlığı'nın onayı ile atanırlar.
Seçme işi eskiden Kazan Tatarlarına özgü idiyse de zamanımızda
kaldınlarak, müftü tarafından yapılmaktadır.

. Mayıs 1891'de çıkarılan bir yüce ferman gereği Rusya'da bütün
Islam uleması ve kadılar ufak amirler sırasında sayıldılar. İlmi hiz-
metlerde bulundukları sürece askerlik hizmetiyle yükümlü tutulma-
dıkları gibi bedeni cezadan da muaf idiler. Fakat zamanımızda Oçi-
niye'ye (?) bile davet olunarak diğer insanlardan hiçbir farkları
kalmamıştır.

Mahkeme-i Şer'iye'de Karar Mekanizması

Mahkeme-i Şer'iye'de, üyeler arasında anlaşmazlık ortaya çıktı-
ğında çoğunluğun oyu, iki taraf eşit olduğunda müftü tarafının ter-
cih olunması ve müftü yalnız kaldığında onun görüşünün dikkate
alınmaması, 1802 yılında yayınlanan Senato hükmünde şüphe bı-
rakmayacak şekilde açıklanmıştır. Fakat müftü mahkemede bulun-
madığı veya hasta olduğu zamanlarda ona kimin vekalet edeceği
kapalı bırakılıp hala günümüzde bile bir düzenleme yapılamamıştır.

Müftü kendi isteğiyle birini vekalete atama ve seçmede de hür
değildir. Ama Mahkeme-i Şer'iye'ye günden güne gönderilen çeşitli
emirlerin kapalı anlaşılmaz 'anlaşılmaz bir halde durduğu ortadadır.
Mesela, 1817'de özel usul üzere müftüye bir yardımcı seçmesi ko-
nusunda bir emir geldi. Aynı şekilde 1822'de Senato Meclisi'nin ka-

15. Abdürreşid İbrahimof 1857'de Si!?irya'nın Tabals ilinin Tara kasabasında doğmuş-
tur. Reşid Kadı diye bilinir. ~slen bir Ozbek ailesine mensuptur. Tahsilini yöresindeki
medreselerde tamamlamıştır. Omrünü ıslam dünyasını gezmelde geçirdiğinden "seyyah-ı
şehir" diye meşhur olmuştur. Rusya Müslümanlarını uyandırmak için pek çok siyasi ve
kültilrel faaliyetlerde bulunmuştur. Bir ara Kırgız kabileleri arasında imamlık yapmıştır.
1892'de Mahkeme-i Şer'iyye kadılığına seçildi. Ancak milftil ile ıinlaşamayıp 1895'te gö-
revinden istifa etti. Bu kurumun ıslahı konusundaki fikirlerini Çolpan Yıldızı adlı risale-
sinde dile getirdi. Uzun sayılabilecek bir ömilr süren İbrahimof Japonya'da ıslamiyeti ya-
yarken i7 Ağustos i944'te Tokyo'da vefat etti. Çok sayıda eserleri ve yayınladığı dergiler
vardır. (Bkz. "Abdilrreşid İbrahim", T.D.V. İslam Ansildopedisi, I, s.295-297).
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rarı üzere bütün imamların görevlennde kaldıkları sürece vergiden
muaf olmaları hakkında emirler çıktı. Ancak, i828'de çıkarılan bir
fermana göre imamlar vergiden muaf olmadıklarından ticaret ve di-
ğer sanatlarla' uğraşmakta serbest bırakıldı. Öte yandan, Nikah ve
boşanma konusunda anlaşmazlıklar hep imamların hükmüne bira-
kıldığından bu konuda ortaya çıkan davatın mülkiye memurları
Maiıkeme-i Şer'iye'ye havale etmeye zorunludurlar.

Mahkeme-i Şer'iye'nin Metruke Defterleri

1828'de imamlara metruke defteri dağıtılmak üzere emir çıka-
rıldı. Bu emir gereği Mahkeme-i Şerıiye, vılayet mahkemeleri yo- ,
luyla her yıl mahalle imamlanna iki tane ddter yollar. İmamlar da
defterleri'üç bölüme ayırarak işlerler. Birincı bölümde imam, doğan
çocuğun baba adı, soyadı, adı ve doğum tarihini yazar. İkinci bö-
lümde nikah ve talakların tarihi, veli ve vekilin ad ve soyadıarı,
mehrin muaccel veya müeccel olduğunu hep tafsilatıyla yazar.
Üçüncü bölüm ise ölümlere mahsus olup, imam doğumda yazdığı
şeylerle beraber ne çeşit hastalıktan öldüğünü gösterir. (İmam efen-
dinin tıb bilgisi olsa veya köylerde doktor bulunsaydı bu mümkün
idi. Halbuki her ikisi de yoktur.) İmam yıl sonunda defterleri birbi-
riyle karşılaştırıp kendi imzası ile tasdik ederek birini Mahkeme-i
Şer'iye'ye gönderir diğerini mahallede bırakır. Mahkeme her yıl
defterleri hazırlar. Matbu cetveleriyle defteri tutma usulu ilk sayfa-
da gösterilmiştir. Bu defterle:ri hazırlamak için daha önce devlet ha-
zinesinden 100 ruble borç aldığından dolayı 1829 yılından beri def-
ter için imamlar 50 kapik (rublenin alt birimi) yani 20 santim
vergiye bağlanmışlardır. Fakat bu miktar U:73'te yarıya indirilmiş-
tir.

Bu defterler aslında kişilerin haklarını korumak için ortaya
konmuşsa da imamlar gevşeklik göstererek ölümleri ve diğer olay-
ları vaktinde kaydetmediklerinden birçok hııklar kaybolmuş ve git-
tikçe de kaybolmaya devam etmektedir. Sözgelimi, doğduğu gün
deftere kaydedilmediğinden, bir iki yıllık ömrü defterde kaybolmuş
bir çocuğun askerlik sırası geldiği halde zamanında yazılmadığın-
dan onun yerine diğer bir fakir vatadaş evladı gider; derken vadedi-
len eeel gelerek o çocuk dünyadan göçer. İmam efendi ölümü de
zamanında defterine yazmaz; derken baba~,ı da ölür. Onun bir de
miras davası ortaya çıkar. Artık o aile bütün yakınlarıyla beraber
çeşitli belalar ve fitneler içinde boğulur kalır. Gevşekliklerin çoğu
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imamlardan kaynaklanmaktadır! Bu onların okuma ve yazma konu-
sunda tam bilgileri olmamasındandır. Zira imam yazdıracak öğren-
ciye rastgelinceye kadar veya medreselerden birine gidip yazdırma-
ya fırsat buluncaya kadar hafızada tutmaya çalışırsa bu arada bir
çoklarını unutur. Şimdi, bu yıllarda hükümet, defterlerin iyi korun-
madığının farkına vararak ibraz düzenlemesi getirmiştir. Kendi dil-
lerini okuyup yazmaya üşenen imam efendiler şimdilerde bu kadar
paralar harcayarak Rusçayı öğrenmek için gece gündüz çalışmakta-
lar. Zahmet çekmeyiz efendiler! Niçin kendinizi bu kadar yoruyor-
sunuz? Rus çocuklarına beş onkapik verip defterinizi yazdırıverse-
niz olmaz mı? Defterlerin ıslahı için Mahkeme-i Şerıiye bugüne
kadar çok çalıştıysa da imamlar kulak vermediler.

Nikah Vergisi

Metruke defterleri ortaya çıkınca Mahkeme'de çalışma çoğala-
rak özel katipler ve aynca bir müdürlük gerekli oldu. Tabiatıyla bu
da harcamaların artmasına yol açtı. Bunun üzerine Senato Mecli-
si'nden Müslümanlara aynca bir nikah vergisi kararı çıktı. 1829'da
nikah vergisi 10 kapik olarak belirlendiyse de 1881'de LS kapike
kadar yükseltildi.

Nikah parasını çoğunlukla zevc tarafı ödemektedir. İmam efen-
di yılın sonunda ne kadar nikah parası toplandıysa defter parasıyla
beraber yerli polis veya Kolas(?) mahkemelerine teslim eder. Sonra
adı geçen para devlet hazinesinde nikah ve metruke adına aynlmış
ayn bir kasaya konulur.

1831'den i857'ye kadar Mahkeme-i Şer'iye işlemlerin keyfiyeti
bilinmemektedir. Zira o zamanlarda özel bir bina olmayıp ancak bir
evi kiralayarak hizmet verilmekte olduğundan, özellikle anlatıldığı-
na göre, çıkan bir yangında evrakın tamamı yandığından eski olay-
larla ilgili evrak tamamen kaybolmuştur.

Mahkeme-i Şer'iye Nizamnamesi

lot Zakon adındaki kitabın II. cildinin ikinci faslında bütün ni-
zamnameler açıklanırken, Mahkeme-i Şer'iye ait 31. bend ilave edi-
lip adı geçen mahkemenin mahiyeti şerh ve izah edilmiştir. Buna
bakılırsa, Mahkeme-i Şerıiye bir müftünün başkanlığında üç üye ve
diğer personelden ibaret bir heyetten ol~şur. Sonra müftü hazretleri
kendi beğendiği kişiyi kadılığa seçerek Içişleri Bakanlığı'na onay la-
tır. Müftünün kadı seçimindeki tecavüzkar hareketleri 1890'da ilk
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defa olmuşsa da Rusya'nın müftü seçiminde olan tecavüzü bir hayli
zamandan beri hüküm sürmektedir.

Eski Nizamnameye Uyulmamasının Sebepleri

Bu hareketin sebebini kimse bilmemektedir. Fakat samidığına
göre, müftü Abdülvahid Efendi'nin ölümünden sonra tam 2.5 yıl,
hükümet Tatarlann müftü seçmesini beklediği halde hiçbir taraftan
ses çıkmadığı için, 1865'te Şitab ve Temestür suvari yüzbaşı vekil-
lerinden Selim Giray bin Şahin Giray cenapL.ınna müftülük maka-
mı verilmiştir. O zamanlarda, şapkalı bir cahilin, başına imame ve
arkasına cübbe giyerek müjtülük postuna oturmasına, bazı dediko-
dulardan başka halktan hiçbir itiraz gelmedi. Adı geçen müftünün
ölümünden sonra hükümet çevresine yine kulak verdi, müslüman-
lardan yine hiç bir ses çıkmadığını hissedince onun yerine mülkiye
amirIerinden Muhammed Yar Sultanof adında diğer bir şapkalıyı
müftü atadı. Müslümanlann arasında eski zamanlarda olduğu gibi
birlik ve beraberlik olmadığından, özellikle her ülkede ve her mil-
lette olduğu gibi seçim için özel üyeler bulunmadığından, Müslü-
manlar bir kimseyi seçmeye teşebbüs edemiyorlardı. Bu sebeple,
müftülük mertebesi ulemamn mansab, meşreb ve mesleği olduğu
halde, Rusya'da müftü, mülkiye ve askeriye amirIerinden atanmak-
tadır.

1885'te 5000 ruble maaş ile müftü Muhammed Yar Sultanof
hazretleri atanıncaya kadar Kazan alimlerinden Şihabeddin Merca-
ni ve Abdulbari Yavoşof ve Sokulof gibi zatlar dilekçe ile müftülük
makamı m istemişlerse de hükiimetçe verilmemiştir.

Mahkeme-i Şer'iye Hakkında istatistiki Bilgiler

Yukanda da sözkonusu edildiği gibi yangın ve kayıplardan do-
layı Mahkeme-i Şerıiye'nin ilk açılışından 1836'ya kadar imtihan
olunan mollaların sayısı bilinmemektedir. Ancak perişan haldeki
evraktan anlaşıldığına göre 1804-1832 arası 2528 mollamn imtihan
olduğu ortaya çıkmaktadır. Fakat 1836-1889' arası 13.927 kişinin
imtihanlan yapılıp imam, hatip, ahundl6, müdems, muallim ve mü-
ezzin olarak atandığı kesindir. 1889'da, yanl günümüzde Mahke-
me-i Şerıiye'nin İdaresİnde 4254 mahalle, 3.625.460 nufus, 65
ahund, 2734 hatip ve müezzİn vardır.

16. Yüksek dereceli imamlara Tatarlar arasında ahund denirdi. Bunlar ilk zamanlarda
nahiyelere atanırken daha sonraları bu uygulamadan vazgeçilmiştir. Bunların normal
imamlardan fazla bir hakları da olmadığından sadece bir hürmet ünvanı olarak kalrnıştır
(Bkz. R. Fahreddin, Menasıb-ı Diniye, Orenburg, t.y., s.8-9).
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Mahkeme-i Şerıiye'ye bağlı Müslümanlann yaşadığı vilayetle-
rin nüfus ve mahalle sayılan şunlardır:

Vilayetin Adı Erkek Kadın Mahalle

Astrahan-Hacı Tarhan 32.851 24.545 88
Akmolla-Sibirya'da 5.285 3.989 150
Kazak bölgesi
Han Ordası 29.526 29.400 59
Katerinaslof 296 155 meçhul
Yenesi-Sibirya'da 2.948 829 2
İrkotski-Sibirya'da 2.471 966 O
Kastorma 189 671 1
Kazan 321.928 287.610 845
Moskova 2.513 812 1
Nijni Novgorod 22.515 23.399 57
Orenburg 165.334 153.988 500
Permi 72.152 69.625 197
Penze 32.329 32.349 121
Riazan 3.317 3.447 15
St. Petersburg 2.800 150 3
Simbir 61.587 59.543 169
Semipalatinsk 282.747 237.206 14
Saratof 42.204 41.614 151
Samara 73.739 86.652 285
Tambof 11.440 9.854 27
Tabolski 31.273 27.322 133
Tomski 16.753 13.455 28
Ufa . 495.768 489.117 1396
Ural 9.605 8.688 14
Rostof 176 58 1

Toplam 1.894.136 1.654.972
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Cetvelde sayılan vilayetlerden başka Glisingoros, Odesa, Go-
ronjta, Varşova, Kharkof, Nikolayski, Kirson, Bakü, Çariçin, Nir-
çinski, Habarofke, Viladivostok vilayet ve beldelerinde de Müslü-
man mahalleleri varsa da de buralarda ya~ayan Müslümanların
sayısı doğru olarak bilinmemektedir. Kafkas sınınndan Çin ve Ku-
zey Sibirya'ya kadar olan geniş sahada göçel:e halde yaşayan mil-
yonlarca Kazak taifesinin sayıları da tam olarak bilinmemektedir.

i

Mahkeme-i Şer'iye'nin Gelirleri

Mahkeme'nin yıllık gelirleri mctruke ve nikah akçesi (vergisi)
adıyla verilen iki çeşit gelirden ibaret olup dı~vlet hazinesinde ko-
runmaktadır.

Adı geçen gelirden her biri 8.000 ruble ci varında olup birbiriy-
le' karışatınlmaksızın önceleri ayn kasalara konulmakta idiyse de
1889'da ikisi birleştirilmiştir. Son yinni yıl içinde Mahkeme-i
Şerıiye gelirlerinin harcamalardan arta kalan para 20.000 rubleyi
geçmiştir. Ve her yıl da gelirler harcamalardan 1.000 ruble fazla ol-
maktadır. Buna göre, 1868 yılından şimdiye kadar en azından
100.000 ruble nakit para birikmiş olmalıdır.

Fakat, 1861'de Mahkeme-i Şer'iye'nin binası için' 50.000 ruble
harcanmış ve 1877 savaşındal7 Rusya ordusuna yardım olmak üze-
re 10.000 ruble verilmişti*. Yine bu paradan müftü Muhammed
Yar Sultanof hazretlerinin hacca gitmesi için 1.500 ruble verilmiş
olduğu gibi, bu müftünün heli yıl Petersburg'a gitmesi için 500 rub-
le verilmektedir. Bundan başka da her yıl kadı hazretlerine 100 rub-
le, bazan da umum katiplere 300 ruble, sekreter ve oda başlarına da
ayrca ikramiyeler verilmektedir. Her sene 200 ruble, belki daha da
çok, katiplere dağıtılmaktadır. Bu ikraıniyelerin hepsi müftünün is-
teğine bağlıdır. Bütün bunlara rağmen, gelirkr harcamalardan faz-

17. Ruslar arasında i870'lerde Panslavizm telınır canlandı. Bu hareket, i875'lerde Bal-
kanlarıiaki ırkdaşlan olan Sırplan ve diğer Slav boylanm Ortodoksluk inancını da öne çı-
kararak Osmanlı Devletine karşı kışkırtmaya başladı. Ruslar Osmanlılann bölgeye yöne-
lik ıslahat tekliflerini yeterli bulmayıp 24 Nisan 1877'de Osmanlı Devletine savaş ilan etti.
Rus ordulan Balkanlardan ve Kafkaslardan ilerleyerek Osmanlı topraklarını işgal etmeye
başladı. Balkanlarda Gazi Osman Paşa'nın, Kafkaslarda Mui'.tar Paşa'nın kahramanca sa-
vunmalan da Ruslan durduramadı ve Ruslar Yeşilköy'e ve Kars'a kadar ilerlediler. Niha-
yet 19 Şubat 1878 Ayastefanos Antlaşması ile sa.vaş sona erdirildi (Bkz. A.N. Kural, Rus-
ya Tarihi; Ank., 1948, s.353-356).

*. Burada Rusya'nın ilginç bir uygulaması görülmektedir. Ruslar Türk asıllı müslü-
manlardan aldığı kağış parasını, yine Türk asıllı müslümanların devleti olan Osmanlı Dev-
letine karşı savaşan Rus ordusunun techizatında kullanıyorlar.
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ladır. Özellikle yaşadığımız yıllarda gelirler daha da artmaktadır.
Mahkeme-i Şer'iye'nin bu özelliği öğülmeye değer olduğu gibi ge-
leceği de parlaktır. Annnabu fazla paralan nereye harcayacaklan
sorusu hatırınıza gelirse deriz ki, Müftü hazretlerinin görüşüne bağ-
lıdır. Belki himmet eder de bir medrese' veya yetimevi açar. Sözün
kısası, himmet göstermeye bağlıdır. Yoksa harcanacak yararlı işler
bulunur.

Açılışından Bugüne Mahkeme-i Şer'iye Müftüleri**

1. Muhammed Can Hüseyinor Aslen Oka nahiyesi Sultanay
köyü ulemasından olup ahund ünvanlı bir yüce zat imiş. 36 yıl
müftülük postunda oturmuşsa da Müslümanlann yaranna olağanüs-
tü bir hizmet vermemiştir. 1823'te vefat ederek Hacı Tar köyüne
defnedilmiştir

2. Abdusselam bin Abdurrahman: Aslen Orenburg beldesinde
imam iken İmparator'un emri üzere Şir Gazi Han maiyyetinde de
bulunmuştur. İmparator tarafından özel iltifatlara nail olmuş, hatta
bir defa 500 ruble değerinde bir de saat kendisine hediye edilmiş
olduğu gibi evinin yapımı için de 40.000 rubIelik bir İmparator im-
kanına mazhar olmuştur. Bu müftü 1825'te müftülük postuna otur-
muş kendi eliyle Farsça fermanlar yazmıştır. Başka hizmetleri bi-
linmemektedir. 14 yıl fetva makamında bulunarak 1839'da vefat
etmiş ve Ufa beldesinde defnedilmiştir.

3. Abdülvahid bin Süleyman: Esetreli Tamak nahiyesinden Ab-
düsselam köyü ulemasından olup Petersburg'ta da ahundluk görevi
yapmıştır. Şimdiki Mahkeme-i Şerıiye dairesi onun zamanında ya-
pılmışsa da kendi hayatında oturma kısrnet olmamıştır. 1840'ta fet-
va makamına gelip 22 yıl başkanlık ettikten sonra 1862'de son ne-
fesine vermiş ve Ufa'da toprağa verilmiştir.

4. Selim Giray bin Şahin Giray Tevkilor Meşhur Tevkilizade-
lerl8 sülalesinden olup zadegan (soylular) sınıfından sayılmakta

**.Müftülerle ilgili olarak bkz., Ş.Mercani. MUstefadü'l-Ahbar, c. II, s. 275-333; Bo-
lat, "Urus Padişahları-Oiniye Nezareti-Müftiler". Hudasızlar Jumali. Taşkent. 1928n-8;
Mahmud Tahir. "Mahkeme-i Şer'iye ve Müftilerimiz". Kazan Dergisi. IV. no. 13, 1974.

18. Bu sUlale Kazan Hanlığı'nın istilasından sonra Rus idarecileri ile ilişkiye giren ilk
Tatar sülalelerindendir. Ruslar Müslümanlarla ilgili geliştirdikleri siyasetlerinde Tevkili-
zadeleri daima aracı olarak kullanmıştır. Mesela, 1730'larda Başkurtların Ruslara karşı
başlattıkları isyanının bastırılmasında ve yine 1730'da Kazak1arın Küçük Orda'sının haki-
miyet altına alınmasında bu sUlalenin ileri gelenlerinden Kutluğ Mehmet Tevkilof (Rus
çarı bu şahsı yaptığı hizmetlerinden dolayı bi teveccüh nişanesi olarak Aleksi adı ile ödUl-
lendimıiş ve bu adla anılmıştır. (bkz. Ş. Mercani. MUstafadu'l-Ahbar, II. s.310-312; A.
Tayınas. Kazan Türkleri, Ank. 1966. s.74. 85. 96).
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idi. Rusya ordusunda bulunup birçok hizmetleri olmuştur. Hatta
1829'daki savaşlarda ve Polonya olaylarında bulunmuş ve o neden-
le II. Aleksandır ve m. Aleksandır'lardan kendisine ordeln nişanları
verilmiştir. 1865'te Mahkeme-i Şerıiye başkanlığına atanarak daha
sağlığında şan ve şöhreti seleflerini geçmiş bir müftü olmuştur. Bir
Cemiyet-i ıslamiye kurmak için Kazan ulemasını ve zenginlerini
iki defa ziyaret etmişse de Tatarlara gayesini anlatmayı başarama-
mıştır. l.!fa'da ufak bir yetimevi bu zatı~ gayretinin eseridir. Bu Ye-
timevi, Imparatorluk Insani Dostluk Idaresi'nin yönetimi altında
olup şimdilerde orada birkaç çocuk Rusça ve Tatarca öğrenmekte-
dirIer. Müftü hazretleri 1885'te vefat ederek Ufa'da Cami yakınında
defnedilmiştir .

5. Muhammed Yar Sultana/' Aslen Menzile nahiyesi Meçdi kö-
yünden bir Başkurt boyundan olup miralay'lt'ICgörevinde iken, bir-
den yıllık 5000 ruble maaşla 1886'da müftülüi~e atanmıştır. Maaşın-
dan başka ev kirası ve bütün geçim ihtiyaçları da Mahkeme-i
Şerıiye hesabından ödenir. Bir de, Müftü hazretlerine mahsus her
yıl Mahkeme'nin üst katında -en azından 300 ruble harcanarak- ta-
mirat yapılmaktadır.

Fakat bir şey iyice anlaşılmalıdır!.. O dB bir yüzyıl içinde bu
mahkemeye tedbir sahibi ve millet hadimi bir müftü veya hiç ol-
mazsa siyaset erbabı ve iktidar sahibi bir kadı gelmemiştir. Bu
Müslümanlar için üzülünecek bir durumdur.

KAZAKLAR ARASINDA İSLAMİ FAALİYETLER

II. Katerina Müslümanları kendisine ısındırmak için adı geçen
mahkemeyi açtığı gibi Orenburg ve Torobski şehirlerinde cami ve
medrese yapılmasını dahi emretmiş hatta o cami ve medreselerin
idaresi için adı geçen bedellerde birer ticarethane de yaptırmıştır ki
bu gün mevcuttur. Bu sebeple, bu ticarethanelerin gelirlerinin cami
yararına harcanması gerekmez mi? Bir de göçmen Kazak boyları-
na 19 İslam dinini öğretmek için Kazan Tatarl arından birçok ulema
toplayıp herbirlerine aylık maaş ayırarak Kauıkların bulundukları

19. Ruslar Kazaklara "Kırgız" veya "Kırgız-Kazak" tabiini, Kırgızlar da "Kara Kır-
gız" tabirini kullandılar. Bu nedenle yüzyılırnızda başlanna kadar Kazaklar tarih kitapla-
nnda çoğunlukla Kırgız adıyla anılmıştır. Yazarımız da bu geleneğe uyarak eserinde Ka-
zaklan Kırgız adıyla anmaktadır. Biz kitaptaki Kırgız kelimelerine Kazak olarak
değiştirdik.
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bölgelere göndermiştir. 1893'te Kınm'da çıkan Tercüman20 gazete-
si II. Karerina'nın adı geçen emirlerini Ufa Vilayeti Gazetesi'nden
naklen yayınlamıştır.

II. Katerina'nın Müslümanlara yönelik olan zahiri hak genişlet-
meleri göz boyamaktan ibaret olduğundan, Tatarlar kendileri için
bundan bir şey kazanamadılar. Ancak, onlar tüccar ve ulema sıfa-
tıyla Kazak bozkırlanna girerek din öğretmekle meşguloldular. Bu
sayede okumanın ve yazmanın ne olduğundan habersiz bulunan
Kazaklann bazısı bugün birçok Tatarlan gıpta ettirmektedir. Rus
Hükümeti kısa sürede bu durumun farkına vanp, Tatarlann Kazak-
lar ile ilişkilerini keserek oralara Hıristiyanlan yerleştirdi. Rusya,
Kazak Unıs denilen Tok Hıristiyanlan geniş Kazaklann arazisine
yayarak, özel misyonerler ve papazlar atayarak Rusifikasyon (Rus-
laştırama) düşüncesini yaymaya gayret etmekte ise de çalışmalan
hep boşa çıkmaktadır. Hükümetin yerleştirdiği Hıristiyanlar, Ka-
zakları tIıristiya~lığa çekecekleri yerde tersine kendileri Kazaklaşı-
yorlar. üyle ki, üz dillerini "kaybetmişler" diyecek derecede kendi
aralannda Kazakça konuşurlar. Ruhani ayin ve dini işler konusunda
ise, yılda ancak iki günlerini yüzeysel bir şekilde tanzim etmeden
başka hiçbir Hıristiyanlık ayini yapmazlar. Et yenmesi haram olan
günlerde, mezheplerince diğer günlerde bile yenmesi haram olan,
beygir etini yiyerek keyf ederler. Hükümet bu durumdan endişele-
nip onlann arkasından misyonerler göndermekte ise de öğüt dinle-
yip uslanacaklan kuşkuludur. Hükümet bunun üzerine tekrar, mis-
yoner cemiyetleri tarafından bu konuda özel tedbirleri müzakere
etmek için karar almıştır.

KAZAKLARıN YAŞAYIŞI

Kazaklar göçebe olduklanndan diğer göçebe halklar gibi süt, et
ve yoğurt gibi şeylerle geçinirler. Fakat fazla olarak, beygir eti ve
sütü yani kımız ile de gıdalanırlar. Misafirperverlik konusunda ise
onlann benzeri bir diğer millet yoktur sanınm. Yaz günlerinde tanı-
madıklan birisi bile gelse bir koyun keserler. Koyun kestikleri hay-
vanın en küçüğü olup, muhterem kişilerden biri geldiğinde sığır, at
bile keserler. Sözün kısası,misafirine göre hayvan keserler. Kış er-
zakı için en fakiri iki, zenginleri de otuz at kadar keserler.

20. ısmail Gaspıralı'nın LO Nisan 1883'ten 1914 yılına ölümüne kadar yayınladığı bu
gazete "Dilde, Fikirde, ışte Birlik" serlevhası ile uzun yıllar Türk dünyasının en çok oku-
nan yayın organı olmuş, özellikle Rusya Türkleri arasında milli ve kültürel canlanmaya
ışık tutmuştur. Bkz. N. Devlet, ısmail Bey Gaspıralı, Ank. 1988; M. Saray, Türk Dünya-
sında Eğitim Reformu ve Gaspıralı ısmail Bey, Ank. 1987.
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Kazaklar ata binmelete tabi bir yeteneğe :;ahip olup suvarilikle-
riyle diğer insanlardan üstün olduklarından dolayı öğünürler. Hatta
Ruslar yinni yıl önce Kazak bahadırlardan Sari ve Sadık Hanların
General Kaufman ve benzeri savaşçılara karşı at üzeri~de yapmış
oldukları hareketleri hala hatırlarından çıkaramıyorlar. Oyle ki, bu-
nun için geleceklerinden endişe duyuyorlar. Sadık Han, Cengiz
Han Soyu'ndan olup henüz hayatta ve tahminen 60 yaşındadır.

RUSYA'DA İSLAMA YÖNELİK BASKıLAR
\

a- islamiyet Aleyhinde Yayınlar

n. Katerina döneminden 19. y. yılın yarısına kadar, gerek im-
paratorlar gerekse hükümet adamları tarafınjan Tatarlara. yönelik,
şikayet edilecek bir tutum sergilenmemiştir. Avrupa'da ıslamiyet
aleyhinde düşmanca bir çok kitap yayınlanmakta iken Rusya'da
böyle faaliyetler görülmemiştir. Fakat 1846'da Rusyaıda da Misyo-
ner Guri Cemaatleri kurulmuş, onlar da mesleklerine uygun kitap-
larla uğraşmışlardır. 1870'e kadar matbu b:ır risaleye rastlanama-
mış,. olsa da nadiren olmuştur. II. Aleksandır'ın zamanından
(1855-1881) itibaren bir taraftan misyonerlerin çoğalması diğer ta-
raftan iç siyasetin Slavcılık21 taraftarlarının :~üçkazanması Müslü-
manlar arasında birçok huzursuzluklara yol açmıştır.

1871-1886 yılları arasında Rusya'da İslamiyet aleyhinde yayın-
lanan risalelerden 54 tanesini gördüm. Bazılarının adlarını ve ya-
zarlarını açıklıyorum: .

1. Yanem Maluf, Kıraşin Tatarlarının istatistikleri 1822.

2. Vinoğradef, Muhammedi Tatarlar ile Tartışma Usulu 1873.

3. Filemonof, Müslümanlara Karşı Aht-.i Cedit'in Tahrif Edil-
mediğini ispat 1852, 1874.

21. n. Alexandır zamanında Rus düşünce ve siyaset ha yatında en önemli roloynayan
akımlardan biri "Panslavizm" idi. Bu görüş başlangıçta felsdl ve edebi bir akım iken son-
raları Çek ve Güney Slavları arasında Avusturya-Alman h2kimiyetine karşı siyasi bir b0-
yut kazanarak Rusya'da da taraftar buldu. Çomyakov, IGriyevsk.i. Katkov ve Danilevsk.i
gibi dUşünürler tarafından daha sonraları "Rusya'nın yönetiminde bütün Slavları bir devlet
altında birleştirme" ütopyası ile bir ideoloji haline getirildi. Danilevsk.i Avrupa ve Rusya
adlı eserinde bu akımın esas prensiplerini ortaya koydu. Panslavizm. Rusların Türkleri
Avrupadan kovularak-İstanbul başşehir olmak üzere bir Slav devleti kurmayı amaçhyor-
du. D. Alexandır başlangıçta buakınıa soğuk baktıysa da wnradan bunu devlet ve millet
siyaseti olarak kabul ettiler. (Bkz. A. N. Kurat, Rusya Tarihi, s.343-344).
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4. Kotiyoski, Kur'an'ın Ortaya Çıkışı ve Ruhu 1854, 1875.

5. Fartonanof, Müslümanları Hıristiyanlığa Davet İçin
Kur'an'dan Uygun Ayetler, 1844, 1875. Bu kitap Ingilizceden ter-
cüme edilmiş olup, Muhammed (sas)'in Hıristiyanlıktan almış oldu-
ğu iddia edilen fiillerini anlatmaktadır.

6. Cihad,Hakkında Müslümanların Talimatı.

7. Hac ve Mekke Seferinin Din ve Siyasete Tesiri: Bu risale de
Müslümanları olabildiğince Hacıdan alıkoymak için tedbirlerin ge-
reğini açıklamıştır.

Bunlar gibi iftiralar içeren bir çok kitap, misyoner cemiyetleri
tarafından yazılıp bastırılarak Müslümanlar arasında dağıtılmıştır.
Birçoğu da basılqıysa da şimdilik bir huzursuzluk olmasın diye sak-
lı tutulmaktadır. Ileriki bir zamanda dağıtılacağı kuşkusuzdur. Bun-
lardan başka günlük, haftalık ve aylık dergiler de eksik değildir.
Bütün bunlar savunmasız Müslümanlar için gerçekten musibettir.
Bunlara cevaben İslam ulemasından bir kere bile olsun bir uygun
reddiye yazılmamıştır.

Rusya'da böyle bir reddiye yayınlamak imkansız sa da hürriyet
olan ülkelerde basılıp yayılabilir. Seleflerimizin kendi zamanların-
da Hariciye, Mürcie, Müşebebihe, Cebriye, Kaderiye gibi birtakım
dalalet fırkalarının reddi hakkında çok sayıda kitaplar yazıp, onla-
nn mezheplerini iptal ettikleri gibi biz de zamanımıza uygun Hıris-
tiyanlığı red konusunda kitaplar yazmalıyız. Mevlana eş-Şeyh Rah-
metullah EfendiHazretlerinin, İzharu'l-Hak 22 adlı kitabı bizim için
yeterli bir rehberdir. Gerçeği açıklamakta herkes hürdür. Bu neden-
le, sözkonusu kitabı çocuklarımıza okutup ezberlettirsek İslam ha-
kikatlerini gereği gibi öğrenmiş olan çocuklarımıza da savunma
usulüne göstermiş oluruz. Bizim için Avrupa ve Rus gazetelerinde

22. Bu kitap Hindistan'lı alim Rahmetullah Delhi Efendi (ö. 1306/1888) tarafından üL-
kesinde faaliyet gösteren İngiliz misyonerlere karşı yazılmıştır. Eser alimin kendi dili olan
Urduca kaleme alınmış kısa ..bir süre sonra da Farsçaya ve Arapçaya çevrilmiştir. Daha
sonra Osmanlı alimlerinden Omer Fehmi Efendi (ö.1316/1898) ve Nüzhet Efendi (ö.13041
1886) tarafından Türkçeye çevrilerek ıstanbul'da i880'da yayınlanmıştır. Bu eser önemine
binaen Fransızcaya da aktanlıp 1880'de iki cilt olarak Pariste basılmıştır. Eserin Türkçe
son baskısı i972'de ıstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Bu kitap. Giriş. Tahrif. Nesh. Teslis.
Kur'an-ı Kerim ve Hz. Muhammed (S.A.S.)in Risaleti bölümlerinden oluşmaktadır. (Bkz.
Delhili Rahmetullah Efendi. İzharo'l Hak. ter .• Ö. Fehmi Efendi. N. Efendi. ıst. 1972;
Prof. Dr. M. Aydın. Müslümanlann Hristiyanlığa Karşı Yazdığı Reddiyeler ve Tartışma
Konulan. Konya, 1989. s.86-89).
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İslamı savunmak mümkün olmadığına göre Arap gazetelerinde
yapmalıyız.

Birtakım misyonerler, Mısır'da yayınla:ıan "en-Nil" gazetesinin
1311/1893-4 tarih ve 400 sayılı ve 1312/1894-5 tarih ve 426 sayılı
nüshalarında Hıristiyanlık hakkında az bir şey gördüklerinde çok
sayıda yazılar yazıp "İslam uleması Hıristiyanlık aleyhinde makale-
ler yazıyor" diye dinimize ve ulernamıza iftira ediyorlar. Misyoner-
ler "Buna nasıl katlanılır" diyerek Amerika'da yayınlanan Kevkeb-i
Amerika (11ıe Star of America) (?) ga:zete,~inin 106. sayısında su-
tURlar dolusu saçmalıklar yazdıkları halde, bunlara İslam ulema-
sından veya edebiyatçılanmızdan hiç kimsf: tarafından cevap veril-
memiştir. Onlar bu tutumu görünce de, güya, "İslam ulemasını
susturduk" gibi bozuk bir zan ile tutucu tecavüzlerini günümüzde
de kat kat artırmaya başlamışlardır. Bu nedenle, böyle bir konuda
susmamalıyız.

b- Islamiyete Resmi Müdahale

1- Medreselerin Maarif Nezareti'ne Ba~flanması Meselesi

Bunun ilk uygulaması, herşeyden önce, bütün me.dreselerin
Maarif Nezareti'nin (Eğitim Bakanlığı) idelresi altına alınmasıdır.
Sözkonusu müdahalenin İCrasl hakkında karşı görüşler çoğaldıysa
da sonunda Senato Meclisi'nde görüşülerek uygulamaya konulmuş
ve 1864'te de bu konuda İmparator fermanı' 'rıkmıştır. Fakat siyaset-
çiler Tatarların içinde nufuzlu ulema bulunduğu için iç ihtilalden
kaçınarak adı geçen fermanı biraz saklı tutmayı uygun görmüşler,
ancak Müslümanların az bulunduğu yerlerde yürürlüğe koymakla
yetinmişlerdirler.

Müslümanların nisbeten azınlıkta bulundukları yerlerden biri
de Viatka vilayetidir. Burada vilayet meclisi, bir çeşit ustalıkla,
medreseleri Maarif Nezareti'nin idaresin veıileceğini açıkca söyle-'
meden önce, Müslüman ço<:uklarına medreselerin özel bir odasında
Rusça okutma teklifini tartışmıştır. Ertesi günü Rusça okutma mad-
desi, üyelerden Mir Seyyit bin Yakup Yunusof vasıtasıyla Bölge
Meclisi'ne bildirilmiştir. Bu mecliste bulunanların hepsi teklifi ka-
bul etmişlerse de Gobirinski'den Ahund İbrahimof Hazretleri "şeri-
atımız buna izin vermiyor" diyerek karşı çıkıruştır. Bunun üzerine
meclis 10 Mart 1868'de 1540 sayılı resmi evrak ile "sözkonusu me-
selenin Islamiyetçe tecviz olunup olunmadığı" M. Şer'iye'den sorul-
muştur. Mahkeme-i Şerıiye ise "Rusça okumanın cevazının olmadı-
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ğına dair zahiren bir fetva bulamadığından" adı geçen Ahund İbra-
himof Hazretlerine bu mesele için özel bir fetva yazması emretmiş-
tir. Ahund hazretleri bu durumu görünce "cevazının olmadığına da-
ir kendisinden bir söz çıkmayıp ancak ilim talebelerinin zamanları
müsait olmadığından Şer'i ilimlerden habersiz kalacaklarından do-
layı" karşı çıktığını söylemiştir.

Mesele gittikçe kamuoyuna malolmaya başladı. Bunun üzeri-
ne, vilayet valisi Mahkeme-i Şer'iye'ye özel bir mektup göndererek
müftü hazretlerinin Müslümanlara nasihat etmesini rica etti. Müftü
bu isteğe karşı nazik redden başka b~r tavır gösteremeyince, Oren-
burg valisi tarafından 7 Ağustos'ta Mahkeme-i Şer'iye'ye, görünüşte
nasihat edici, gerçekte ise tehditkar bir mektup gönderildi. Yukarı-
da geçtiği üzere, Mahkeme-i Şer'iye yöneticileri içinde siyasetçi ve
gayretli kişiler olmadığından, kendileriyle resrniyette eşit durumda
olan birtakım kimselerin tehdidinden korktular. Bu durum karşısın-
da, Mahkeme-i Şer'iye, medreselerin kendi idaresinde olduğu, med-
reseler hakkında Imparator tarafından çıkarılacak her emrin Içişle-
ri Bakanlığı 'nca bu mahkemeye göndermesini ve bu emirlerin
Mahkeme-i Şer'iye tarafından medreselere ulaştırılmasının daha
doğru olacağı keyfiyetini, İmparatora açıklayarak, valileri sustura-
cağı yerde, kendi yakası nı kurtarmak için, bütün İslam medreseleri-
ni Maarif Nezaretine zımmen terk etrniş oldu. Bu pasif durum kar-
şısında adı geçen vali 12 Eylü'de tekrar tehdit edici ve emredici bir
mektup gönderdi. Mahkeme-i Şer'iye bu son mektuba cevabı bir ay
sonra verdi. Fakat buna niçin cevap yazıldığını ve cevap mektubu-
nun gönderilmesi için niçin bir ay beklendiğini kimse bilmemekte-
dir.

İşte iş bu noktaya gelince ulema ve halk arasında dedikodu-
lar çoğalarak, kabul ve red arasında farklı görüşler' ortaya çıktı.
Hükümetin görüşünü doğru bulanlar hükümet tarafından ödüllen-
dirilirken, reddedenler tutuklanıp sorgulamaya alınıdı. Bu arada
Mahkeme-i Şer'iye'de vilayet mahkemeleri ile fıkir alışverişinde
bulunmaya başladı. O sırada Sarapol Uyazni Uçilişçe Mahkemesi
(?) tarafından 7 Aralık 1868'de müftü adına özel bir evrak gönderil-
di. Bu evrakta, 14 Temmuz 1864'te "Tatarları olabildiğince Ruslaş-
tırmaya gayret edin" emri verildiği açıklamıştı. Bundan başka Ya-
bancı Mezhepler Idaresi tarafından da gayri resmi şekilde tehditler
geldiyse de müftü hazretleri yumuşak cevaplar vermişti. Açıklandf-
ğı gibi, vaktiyle Mahkeme-i Şer'iye'ye gönderilen resmi ve gayri
resmi evrakların bugün tamamı vardır.
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Ruslann Müslümanlamı çocuklanna Rusça okutmak için hazır-
ladıklan teklifde gösterdikleri başlıca gerekçe, "Müslümanlar im-
paratorluk hanedanının adlannı bilmiyor Vf' müezzinler onlar için-
dua etmiyorlar" dan ibarettir. Bu sebep 1890'da Han Ordası şehri
idarecisi tarafından müftü hazretlerine dahi gösteriImiştİ.

Mahkeme-i Şerıiye, vilayet mahkemekri ile evrak gönderme
ve alma esnasında "kendisinin bütün medre!J'eleri idare etme hakla-
rından vazge,çtiği" şeklinde bir cevap venniş olduğundan bugün
Müslümanlann bütün medreseleri Maarif :N"ezareti'nin idaresinde
kalmıştır. Ama halk medreselerin kimin idaresinde olduğunu bil-
meyip yalnız müdemsler tarafından yöneıtildiğini sanmaktadır.

Anlaşıldığına göre, Maarif Nezareti'nin amacı Müslümanlann
'medreselerine yeni usul program koyarak orada Rus dilini öğret-
mektir. Fakat Müslümanlar, "Rus bizim babamızın büyük oğlu (abi-
miz) değildir. Dolayısıyla, onların müdahalfsinde bir hile ve desise
vardır. Özellikle Ruslaştırma kelimesi de çevreden kulağımıza gel-
mektedir. " diyerek birçok dıeIiiortaya koymaktadırlar. Akıllı insan-
lardan bazılan medreselerin tamamen Maarif Nezareti'ne bağlan-
masının büyük bir tehlike olduğunu görerı~k şu çözüm önerisini
yapmaktadırlar: Medreselerin geleceklerini güvence altına almak
için onlar Mahkeme-i Şer' iye idaresinde kalmalı ve usul-i cedid
(yeni usul) programı uygulanmalı. Bu, halkm itaatını sağladığı gibi
ilerlemenin de gereğidir. Böyle bi,. çözüm her iki tarafın güvenliği-
ni sağlayıp daha da iyileştirir. Hatta resmt~n Maarif Nezareti'nin,
sureten Mahkeme-i Şer'iye idaresinde olmalıdır.

Aciz zannımca da, medreselerin bir yere bağlı olmadan kalma-
sı caiz değildir. Maarif memurlan Doğu diBerini bilmedikleri gibi,
misyoner cemiyetlerl.~ ilişki içinde olduklan:ndan medreseler bu ku-
ruma bağlanamaz. Ote yandan, medreselerde okunan bilimlerin
hepsi İslamşeriatına ait bulunduğundan Mahkeme-i Şerıiye idaresi-
ne verilmesi pek uygun olur. Bu kurumun içinde medreseleri hak-
kıyla idare edecek bir şube kurulmalıdır. Medreseler birçok sınıfla-
ra bölünerek Müslümanca okuma yazma eğitimini tamamlayan
çocuklara tedrici olarak Rusça da öğretilmelidir. Bitirme imtihanla-
nnı tamamlayan molla Mahkeme-i Şerıiye aracılığıyla hem Maarif
Nezareti'ne hem de Dahiliye Nezareti'ne arz edilir. Böyle bir usul
ortaya konduğu taktirde, iki tarafın da isteğinin yerine gelmiş ola-:
cağı kuşkusuzdur. Fakat hel' vilayette medreselere insaf sahibi, ihti-
yatlı bir müfettiş atanarak eksiklerini tamamlamak gerektiği gibi,
Maarif Nezareti tarafından da para yardımı yapılması lazımdır.
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ı.lmamlara Rusça Okutma Meselesi:

Ulemaya Rusça okumaları teklif edilmiştir. Bu Müslümanlarca
asla tecviz olunamaz. İmamlar ancak muktedi bih ve müdems olup,
siyasi durumlara karışmazlar. Dolayısıyla Rusça bilmelerini gerek-
tiren bir durum yoktur. Onlara yılda bir defa Mahkeme-i Şer'iye ta-
rafından metruke defterleri verilmesi ve bazı ilanların Rusça olması
konusuna gelince, adı geçen defterler Tatarca yayınlanabilecekleri
gibi, ilanların da Mahkeme-i Şer'iye'de bulunan tercüman ve ka-
tipler tarafından Tatarcaya tercüme edilerek yayınlanması müm-
kün olduğundan dolayı bunlar da imamların Rusça okumakla yü-
kümlü olmaları için tam bir sebep olamaz. Bu konuda hükümetin
düşüncesinin ancak bilgisiz alimlerin görüşlerine dayandığı Müslü-
manlar ve insaflı halk tarafından apaçık bilinmektedir.

Eski zamanlardan beri ulemamız ders okutmada istikrarlı, tak-
valı, şeriat kurallarına ve sünnet-i seniyeye uyan kişiler oldukların-
dan halk içinde nufuzları v~dı, hatta halk ulemanın görüşlerini ve
sözlerini aynı Peygamberimiz (sas)in hadisleri gibi kabul ederdi.
Fakat Rusça okuma mecburiyeti ortaya konduktan sonra Rusça-
dan imtihan olunarak atanan imamlar ise şer'i ilimler ve dini nasi-
hat ile ilgilenmeleri bir tarafta dursun, kendi dillerini bile terk et-
mek derecesine gelmişlerdir. Maazallah böyle imamlar altı yıl
içinde ..bu kadar çoğaldılar; bundan yirmi otuz sene sonra nasıl ola-
cak? Oyle imamların halka tesir etmeyeceği açıktır. Bu durumda,
cahil halka kim nasihat eder? Ve evladımızı kim okutur? Gerçekten
burası üzü1ünecek durumdur. Fakat muhtemelen ileride Rusçada ve
şer'i ilimlerde iyi yetişmiş bazı insanlar ortaya çıkacaktır. Çıkar,
amma eski ulemanın nufuzunun onlarda bulunacağı. kuşkuludur.
Sözün kısası, bu durum böyle devam ederse muhakkak Rusla'r
amaçlarına ulaşacaklardır.

3. Islami Kitaplara Sansür ve Yasak Uygulaması.'

Rusya topraklarında basılmasına izin verilmeyen İslami ki-
tapların ve risalelerin medreselerde okutulmasını yasaklanmıştır.
Bu madde, zahiren sansür kurumunun tecavüzleri gibi görünüyorsa
da, 1893'te Tatarların bu konuda yapmış oldukları resmi ve resmi
olmayan incemelerden, gerçekte, bunun hükümet müdahalesi ol-
duğu anlaşılmıştır. Zaten sansürcü de hükümet adamlarından biri-
dir.
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Rusya'da basılması tamamen yasak olan kitaplar şimdilik Aka-

id-i Nesefi Şerhi23 ve Fıkh,ıı'1Ekbe,24'den ibarettir. Ancak sansür-
eünün elinde tahrif olan kitaplar pek çoktur. Bunlardan birkaçını
sayabiliriz: Hadisten Mişkatü'l Mesabih25, ahlaktan Aynu'l flm ve
Buharizade26, fıkıhtan Muhtasaru'l Vikaye27 ve Kur'an surelerin-
den ile ayetlerinden bazıları. Sözgelimi, sansürcü Kafirun suresi gi-
bi bu sureyi tamamen kaldırmak, hatta Türkçe Üsiüvanı28 adlı ki-
taptan şahadet kelimelerinin tamamını çıkarmak istemişti.

Sansüreünün bu muameleleri bütün Tatalistan'ı sarsmış, çocuk- .
lara varıncaya kadar halk etkilenmişti. Bundan dolayı halktan bir
kısmı göçmüşler ve bir çokları da onların arkasından göçmeye ha-
zır duruma gelmişlerdi. O zamanlarda halk ve aydınlar arasında de-
dikodu ve telaş o dereceye varmıştı ki sabah akşam konu komşu
birbirleri ile konuşmalarınde. selamdan sonra .. 'Kardeşim ne haldesi-
niz? Kitaplarımız ve Müslüman kardeşlerimiz hakkında ne haber
var? Hiç bir haber,işittiniz mi? diye haber sorarlardı. Bütün vilayet
ve bölgelerde Müslümanlar kazanç ve karlannı bırakıp gece gün-
düz resmi kapılara dilekçeler sunmakla uğraşıyorlardı. Bu durum

23. Ebu Hafs Necmeddun Ümer b. Muhammed Nesefi (ö.537/1142)'nin Metnu'l-
Akaid veya Akaidu'n-Nescfiyye adıyla yazdığı küçük risale ıslam dünyasında çok meşhur
olmuş ve çeşitli. şerhleri yapılmıştu'. Bunların en çok bilineni Sadettin Taftazani'nin
(ö.797/1395) Şerhu'I-Akaid'idir. Kazan'lı alim Şehabeddin Mercani (ö. 1306/1889) de Şer-
hu'I-Akaidu'n-Nesefiyye adlı. bir eser yazmıştır. (bkz. Taftazani, Şerhu'I-Akaid, haz. S.
Uludağ, İst. 1982, s.60-6I). Üzerinde çalıştığınm risalede malesef yasaklanan şerhin han-
gisi olduğu hakkında bir açıklama yoktur.

24.tiiıam Azam Ebu Hanife (ör. 150n67) tarafından yazılan ilk akaid risalelerinden-
dir. .

25. Bu eser, Hatib et-Tebrizi'nin (ör. 730/1336) Peygamberimi (S.A.S.)in hadislerin-
den seçerek belli gruplara ayınp halkın günlük hayatındaki meselelerinin çözümünde baş-
vurmasını amaçladığı bir kitaptır. Ese: el-Begavi'nin (516/1122) Mesabihu's-Sünne'sini ta-
mamlayıcısı durumundadır. Mişkatu'I-Mesabih ıslam düny,sında çok okunan kitaplardan
biridir. Rusya'da taşbaskısı 18889-9'da Petersburg'ta, 1909'da Kazan'da yapılmıştır. (bkz.
t.L. Çakan, Hadis Edebiyatı, ıst., 19a5, s.loo; Kettani, Hadis Literatürü, tre. Y. Özbek,
İst. 1994, s.381).

26. Bu iki eser hakkında bilgi bulıımadık.
27. Fergana bölgesi Merginan şehri Hanefi fıldu alimlerinden Burhaneddin Merginani

(ör. 593/1 i97) İslam dünyasında çok meşhur olan Hidaye adlı eseri yazmıştır. Bu kitaba
şerhler yazılmıştır. Bunlardan en çok bitinenlerinden birisi e.e Tacü'ş-Şeria'mn (8/14 y.yıl)
Vikaye'sidir. Bu alimin oğlu Sadru'ş-~;eria (744-1347) Şerhııl-Vikaye adıyla Vikaye'ye bir
şerh yazdı. Bu kitap Türkistan uleınaıa arasında Muhtasar adıyla meşhur oldu. Mutasar'ın
1895'te Petersburg'ta Türkçe tercümt:si basıldı (bkz. Muhtasar, yay. haz., R. zahid, A.
Dehkan, Taşkent, 1993, s.4-5).

28. Osmanlı alimlerinden Üstüvarıi Mehmed Efendi (ö.I668), XVII. y. yılda selefi bir
anlayış sergileyen Kadızade Mehmed Efendi'nin (ö. i635) takipçilerinde~dir. Fikirlerini
içeren Risale'si Türk dünyasında okunmuştur. Bu risalenin bir baskısı da Ustüvani Kitabı
adıyla 1829'da Kazan'da yapılmıştır. (H.G. Yurdaydın, ıslam Tarihi Dersleri, Ankara,
1988, nı. baskı, s.128-130.
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üç ay devam etti. Nihayet, bazı akıllı kişiler, Petersburg'a Tatar
temsilciler gönderip dini kitapların tahrifinden Müslümanların razı
ve hoşnut olmadıkları hükümete arz ettilerse de hiç bir yararı görül-
medi. En son olarak, 15 Mayıs 1894'te Kazan, Drenburg ve diğer
beldelerden 18 murabbas vekil Petersburg'ta toplanıp İçişleri Baka-
nına dilekçe sunarak dini kitapların aslının korunmasını istirham et-
mişlerdi. Içişleri Bakanı Domo! hazretleri murahhas vekilleri tam
bir nezaketle huzuruna kabul ederek Tatarların telaş sebepleri sor-
du. Bunun üzerine Muhammed Han Aliye hazretleri Müslümanların
durumunu olduğu gibi arz etti. Domof cenapları da pek dikkatle
dinledikten sonra murahhaslara hitaben n•• Siz mümkün olduğu' ka-
dar Tatarları sakinleştirmeye gayret edin, onlar göç etmesinler.
Göçün sonu tehlikelidir, perişan olurlar. Ben sizin isteğinizin yeri-
ne getirilmesine yardım ederim ve sizi de memnun ederim. Siz di-
lekçelerinizi veriniz! Ben size cevabını valiler yoluyla bildiririm"
diyerek murahhasların her biriyle vedalaştıktan sonra onları ülkele-
rine göndermişti.

Sansürden dolayı Müslümanlar içinde müthiş bir heyecan ve
hareket duyulmaya başladığından, devlet adamları da artık "bu iş-
ten şimdilik vazgeçmeli daha sırası değil"J:iş" demeye başladılar.
Bu nedenle ortalık şimdilik sak.inleştirilmişse de ileride bu kötü
muamelenin bir daha ortaya çıkmasından korkulur. Bir sam rüzgarı
gibigeldi geçti, Cenab-ı Hak bir daha göstermesin.

TATARLARIN ŞİMDiK! DURUMU

Tatarlar, ticaret, sanat ve tarım yönlerinden Ruslarla karşılaştı-
nldığında onlardan aşağı durumdadırlar. Ancak ticaret konusunda
Ruslara arkadaşlık edebiliyorlar. Tatarlardan cam, petrol, bez sabun
ve benzeri ufak fabrika sahipleri olanlar da vardır. Onlar birçok gü-
zel sanatlar dallarında genel ve özel sergilerde madalya almış, Paris
ve Amerika sergilerin de önemli yerler işgal etmişlerdir. Bugün Pe-
tersburg, Moskova ve diğer yerlerde lokanta ve büyük otel sahiple-
ri hep Tatarlar olduğu gibi, Petersburg'ta bulunan knez, graf ve
knotların temiz mahalleri de hep Tatarların tasarrufu altındadır. Si-
birya'da da birçok ticaret dalları onlara serbesttir. Tatarların dini
bağlılıkları tam olduğu, gibi ticaret ve diğer dünya işlerinde de da- -
yanışmaları eksik değildir. Tatarlardan terzi, kunduracı, kalpakcı,
dülger, tamirci, bakırcı ve diğer hüner sahipleri çoktur.

Fakat şimdiye kadar, dini ilimlerde derinleşmiş, ilmi ile amil
birçok Tatar alim, okutulmakta olan hikmet matematik ve siyaset
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ilimlerine önem vermemİ ~lerdir. Bu son feci olaylardan sonra bazı
akıllı kişiler ilimlerin ve f ~Jrılerinyaygınlaştmlması ve geliştirilmesi
ve çocuklarından siyaset~;iler yetiştirilmesi kararına vardılar. Bu ka-
rarı hayata geçirmek için de, bazı Tatarlar her vilayet ve nahiyede .
yeni usul mektepler kurah.k maarif yoluna girmeye başlarken, bazİ-
ları da evlad, akraba ve yaklOlannı, kimi zaman da köy yetimlerini,
fulum, funun, maarif ve ~:jyasetöğrenmeleri için Türkistan ve Ara-
bistan'a göndermektedirIer. Çalı~fmave gayreti n bir semeresi ,olarak
'şu son yıllarda kısmi başarı görülmektedir.

Fakat medreselerimü in MaHrif Nezareti'nin idaresinde olduğu-
.nu ~mamen hatırdan çıkumayalım. Zira 18 Eylül 1870'de 22 nu-
maralı resmi evrak ile ye .li mektep ve med.rese açmak Rusça oku-
mak şartına bağlanmış :~6 Mart 1870'de nizama uygun olmayan
mektep ve medreselerin g ;:ırersizsayılması müftü hazretlerine bildi-
rilmiştir.

Hükümetin bu gibi ııygulaınaları sıraı;:ında vilayetler ve. bazı
nahiyelerde memurlar tardından medreselere birçok vahş~ saldırılar
olmuştur. Kısaca, Kazan'm nabiyelerinde Münkir (?) olayı, 1884'te
Samara'da Solay (?) ola)l ve 1893'te Çistay olayları ancak yam-
yamlardan sadır olacak niteliktedir. Müslümanlar tarafından en
küçük bir şey yapıldığınd:! heme:n "yırtıcılık" adı takılarak sutunlar
dolusu bozuk fOOrler yazmaya kalkışanlar bize yapılan bu olaylara
ne diyecekler? Gerçekten, bu soruya cevap olarak, ancak aralarında
meşhur ve darbı mesel tınkmünde olan "Can; müslüman olmak şar-
tıyla cinayet cezayı muciptir" sözünü tekrar ederler.

Ruslar, Tatarları ne :kadar Ruslaştırmaya gayret ederse o oran-
da düşmanlıklar artmaktadır. Tatarların içinde Rusya üniversitele-
rinde öğrenimini tamamlcrrıış kimseler, hatta Harp Okulu Zadegan
Kısmı'ndan mezun olan t irçok kişiler varsa da memuriyet derece-
sinde yükselmeleri çok snurlıdır,. Şöyle ki, üniversiteden ÇıkmıŞbir
Müslüman memurun rüt~ ~,~;iancak sorgu hakimi, daha da yükselir-
se savcı vekili olabilirler. )\.skeri)'ede ise albaylıktan yukarı asla tefi
edemez; nadiren Müslürcan generaller bulunmakta ise de onların
yükselmesi birçok sebep'ere bağlıdır. Sözgelimi, General' Sadık,
1877 Osmanlı-Rus Savaş' nda Ruslara bu kadar sadaka! göstermiş,
bir hanzade olmasına rağınen elli beş yaşında, o da emekliye aynl-
. ma şartıyla, ancak generalolabilmiştir. Lehistanlıların (Polanyalıla-
nn) general1iği ise evlenmemek şartıyladır. Sözün kısası bu şekilde
üç dört general bulunmaktadır. Açıkladığİrnız bu adalet (!) yalnız
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Tatarlar için olmayıp Ortodoks olmayanların hepsini kapsar. Kısa-
ca, Finlandiyalılar, Lehliler, Yahudiler ve Raskolların29 tamamı
adaletli Rusya idaresi altında ezilmektedirler. (!)

"Hükümetin bütün Tatarlan ibrazavayt edeceği, yani tehzib-i
ahlak, daha doğrusu, Hıristiyan medeniyetini okutup, bir adım son-
rasında ise büsbütün Hıristiyanlaştırmak düşüncesinde olduğu"
halkın ağzında bazan dolaşmakta ise de bundan bir sonuç çıkmaz.
Rusya'da, genelde, maarif henüz yeterince yaygınlaşmamışken bil-
hassa Tatarları maarife yöneltmenin sebebi nedir? Bir de, çoğun-
lukla 1000 haneden çok Rus köylerinde çocukları okutacak bir
okulları olamadığı halde, 20, 30 hanedan ibaret bulunan Tatar köy-
lerinin mektep veya medresesinin özel bir odasında Rusça okunma-
sı niçin gerekiyor? Tatarların bu gibi durumları aralarında tartıŞıP
değerlendirmeleri gerekir. Lehistan Tatarları eski zamanlarda Müs-
lüman iken, hep Rusça okumağa devam ettiklerinden bugün yalnız
ağızlarındaki bir kelime-i tevmtten başka İslamiyetlerini ortaya ko-
yar bir şey kalmamıştır. Eski dilleri olan Türkçeyi yani Tatarcayı
tamamen kaybetmişlerdir. Yeme, içme ve giyim-kuşam dahi hep
alfranga olduğundan Kazan Tatarlarından başka kimseler onların
Müslüman olduklarını bilmiyorlar. Maarifin luzumu Tatarlarca da
inkar olunamaz, fakat İslam maarifi ile beraber olmadıkça yarar
vermez. Bu sebeple İslam qünyasında herşeyden önce okunması
gereken şey din ilimleridir. llim tahsil etmek çalışma ve gayretle
meydana gelecek şeylerden olduğundan usul-i cedid30 ve usul-i ka-
dim'den hangisi olursa olsun ÇalıŞıp gayret edilmedikçe hiçbir şekil-
de fayda sağlamadığı herkesçe bilinmektedir. Zira usul-i cedidden
muradımız da okumaya ve anladığını hıfz etmeye çalışmaktan iba-
rettir. Bundan otuz yıl önce Kazan ve ürenburg çevrelerinde hatta
Sibirya'da usul-i kadim üzere okuyup yetişmiş birçok ulemamız

29. Dini aynıık taraftarı demektir. XVDı. y. yılın ortalannda Novgorod patriği Nikon
(1652-1666) dini kitaplarda müstensihler tarafından zaman içerisinde hatalar yapıldığını
ve bunlann düzeltilmesi gerektiğini söyledi ve bunu da lmparatora kabul ettirdi. Bu dü-
zeltmeleri kabul etmeyenler Raskol olarak adlandınldı ve Ortodoks cemaatın dışına atıldı-
lar (bkz. A.N. Kurat, a.g.e., s.22 1-222).

30. Kelime anlamı yine usulolan bu kavram İsmail Gaspıralı'nın (1851-1914) Türk
dünyasında eğitiııı reformunun adı olmuştur. Gaspıralı geleneksel medreselerdeki ders
okutma meodunu zaman alıcı ve eskimiş bularak daha kısa sürede öğrenmeyi sağlayan bu
metodu Bahçesaray'da açtığı medresesinde uygulamış ve elde ettiği başarıyı diğer kardeş-
lerine önermiştir. Bu hareket daha sonralan müfredallara küıtür ve fen dersleri koymayı
hedefledi ve bunu taraftarlannca açılan medreselerde uyguladı. Gaspıralı'nın bu hareketi
Tatarlar arasında kısa sürede çok taraftar buldu. Daha sonra Tüoostan'a da yayıldı. Bu ye-
niliği hoş görmeyen ve eski usulde ısrar hareketine de usul-i kadim dendi. (bkz. M. Saray,
Türk Dünyasında Eğitim Reforml! ve Gaspıralı İsmail Bey, Ank., 1987).
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vardı ki onlara karşı yalnız Müslümanlar dej~il Ruslar hatta' devlet
adamları bile huzurlarında t:depli davranırlardı.

Bu durum aynen mü~alıede etıtiğimiz şeyIerden olduğundan hiç
birimizin inkara gücü yetn ıez. Rusya hükümeti de bunun farkına
vardığından dolayı ulemaııın ululuğunu yok etmek için Senato
Meclisi'nin kararı ile Hiri, ..tiyan medeniyetini okutma meselesini
teklif etmiştir. İyi özeııik1er,~sahip olmadıkça alimlerden hiç bir ya-
rar görülemez. Hatta zamaııımızda ulema mesleğinde görülen bir-
çok kimseler var ki dünyada onlardan daha rezil bir yaratık buluna-
maz dersek haklıyız. Malı (,~me-i Şerıiye idaresinde 5600 imam
bulunduğu halde ancak kendi mahallesine nufuzunu geçirebilmiş
bir alim bulabilirsek şükür ıe deriz. Halbuki ge~;mişulemanın nufuzu
bütün vilayetlerekadar yayılırdı. Vaktiyle ulemadan bir emir çıktı-
ğında herkesee kabul edi]rr emesi düşünülemezdi. Bu, o alimlerin
iyi ahlaklı, takva ehli ve gf r'~ektel1emri bi'l-maruf ve nehyi ani'l-
münker erbabı olduklarından dolayıdır. Bu n~denle gelecekte mil-
letimiz.in mutluluk medeni~retin~ IlIlaşmasınmın, yine ulemamızın
durumunun iyileşmesi ile olacağını ümit ederiz. Fakat burada bir
hadis-i şerifi hatırlatmak ge rekir. Abdullah b. Amr b. el-As Pey-
gamberimiz (sas)in şöyle h[yurdu!~unu rivayet ediyor: "Allah Taa-
la ilmi insanlardan birden ç ~kip almak suretiyle değil alimlerin ru-
hunu kabzetmek suretiyle kaldıracaktır. Nihayet hiç bir alim
kalmayınca halk kendilerinE cahil bir takım kimseleri başkan edi-
nirler. Bunlara şundan bunc1ansorular sorulur fetva istenir. Onlar
da ilimleri olmadığından he.n kendileri saparlar hem de halkı sap-
tırırlar,,31. Tirmizi, bu hadisin sahih ve hasen olduğunu söyler. Bu
hadisin hükmü şimdilik Rm ya Müslümanları arasında gerçekleşti.
Ama, Cenab-ı Mevla fırsat ıhsan ederse ulemanın ıslahı da' müm-
kündür. Fakat bunun için '''a yey'esu .... " "- Allah'ın rahmetinden
ümit kesmeyiniz" (Yusuf sul~si-87) ayet-i celilesini hatırda tutarak
çalışmalı ve gayret etmeliyiz. "va'tesimu ... " "T~)plucaAllah'ın ipine
yapışın aynlmayın." (Al-i jmran- 103) kavI-İ şerifleri gereğince
sağlam ipe tutunmalı, karclf~ilcr arası aynlıktan kaçınmalı, birbiri-
mizin kusurlmnı ve eksikJHlerini görmemeli, birdiğerimizle layık
ve mümkün olduğumuz dere ~edeyardımlaşmalı, iyi huy ve ahlakla
vasıflanarak ittifak ve ittilıa: içinde çalışmalıyız. Tarihe bakılırsa
görülür ki, her devletin yıktıışma, her milletin :yokolmasında birin-
ci sebep ihtilaf ve tefrikadu'. :.:kincisebep tefrika, üçüncü sebep yine

31. Buhari. rum, 24, t'tisaın, 7; Mi'slim, him, 13-14; Tirmizi, him, 5; İbn Mace, Mu-
kaddime. 8; Ebu Davud, Mukaddime, ;6,
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tefrikadır. Rusların, Tatarlar üzerine tasalutuna sebep, Tatarların
devamlı birbirlerine karşı gösterdikleri düşmanlık ve ulema arasın-
da ortaya çıkan adavettir. Son olarak şunu söyleyelim ki Tatar
.gençleri için tedrici olarak Rusçayı öğrenmek faydalı ise de ulema
için gereği yoktur.

GELECEGİN GÜVENCE ALTıNA ALINMASI

Aciz düşüncerne göre, Tatarların geleceğini güvence altına al-
mak birçok şarta bağlıdır. Bunları da Mahkeme-i Şere'iye, ulema ve
Tatarlarla ile ilgili şartlar olmak üzere üç grupta toplayabiliriz:

a. Mahkeme-i Şer'iye ile İlgili Şartlar

Her şeyden önce, Mahkeme-i Şer'iye'nin ıslah edilmesidir. ü
da aşağıdaki şekilde _olmalıdır:

ı. Kadı hazretlerinin aylığını 150 ruble yapmalı ki rüşvet ve
açgözlülükten kaçınsın.

2. Kadı seçimi zamanı yaklaştığında, büyük alimler ve zengin-
ler müftü hazretlerinden dindar bir kimseyi seçmesini rica etmeli-
ler. Güvenilir bir zata rastlandığı takdirde hizmetini üç yılla sınır-
landırmayıp belki iki üç dönem kalması için çalışılmalıdır.

3. Kadı hazretleri Mahkeme-i Şer'ye'nin haklarını ve namusunu
korumak için "bir saatlik adalet yetmiş yıllık ibadetten hayırlıdır"
hikmeti gereğince hareket etmelidir.

4. Mahkeme-i Şer'iye'ye özgü yepyeni bir resmi gazete yayın-
lanarak, mahalle imamları 2, sade halk 3 ruble'ye abone yapılmalı-
dır. Bu uygulama Mahkeme-i Şer'iye'ye çok gelir getirecek, bu pa-
ralarla da bütün Müslümanların yararına olan Mushaf-ı Şerifin
basımı Mahkeme-i Şer'iye matbaasında yapılabilecektir. Her vila-
yette dini bir dergi yayınlanmaktadır. Bu bakımdan, çıkarılacak ye-
ni gazetenin içeriği, yalnız Mahkeme-i Şer'iye'ye ait resmi haberler-
den ibaret olup siyasete karışmağığı -müddetçe hükümet buna engel
olmadığı gibi memnun da olur. üzel emirler ve düzenlemeler (tan-
zimat) bu gazetede ilan olunur, dağıtıcıya da hacet kalmaz. Metru-
ke defterleri de Mahkeme-i Şer'iye'nin matbaasında hazırlanır. Mat-
baa için aynca bir daire gerekmez. Zira matbaa ve tahrir heyeti için
mescit tarafında bulunan yer yeterlidir. Bu sayede her yıl özel sal-
nameler istatistikler de yayınlanır.
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5. Kadı hazretleri imanların istihkakları için bir sınır belirle-
meli, buna uygun olmadlı~,l takdirde de kimsenin hatırını saymayı
haklarından mahrum kılrm hdır.

6. Büyük alimler her :{1ı1 tatilgünlerinde müftü hazretlerini zi-
yaret bahanesiyle gelip milli menfaatlere dair düşünceler arz etme-
lidirler.

7. Mahkeme-i Şerıiye. medr,eseleri idaresine almalı; ulemaya'
medrese tedrisinde uygula~ıacaklan özel, doğru bir usul göstermeli;
medreseleri teftiş etmeh ve sonunda imtihan yapmalıdır. Bütün
bunlardan sonra, iyi mona yetiştiren medreseleri madalya ve ikram
, ile taltif etmelidir. Bir de:, jDğru yoldan sapan ve şer'i sınırları çiğ-
neyen imamları, ayıplayıp ve azarladıktan sonra ibret-i alem için
gazete ile ilan etmelidir. EHer bunlar yapılırsa tam ıslahın ortaya çı-
kacağı şüphesizdir.

8. Mahkeme-i Şerıiye 'rı!n gelirlerini olabildiğince artınımalı,
harcamalardan artan paralar Islam mtmfaatleri kullanılmalıdır. Söz-
gelimi, mektep ve medrest lerde ödül dağıtılarak Müslüman öğren-
ciler sevindirilmeli ve öğreameye teşvik edilmelidir.

b. Ulema ile ilgili Şart ~ır:

ı. Ulemamız birbirle:rine olan düşmanlık ve nefsi arzularından
vazgeçmeHdir.

2. Halk arasında hays yederini korumak için fısk ve fesadtan
kaçınmalıdır.

3. Hepsi de cemaatlar: na dünyevi ve uhrevi konularda yararlı
ve kısa bilgiler vermeli, vaazlar yapılmalıdır. "Hiç ölmeyecekmiş
gibi dünya için, yann öleci'Amiş gibi de ahiret için çalışın" diyerek
bazen tehdidi bazen özendi ri,cinasihatlarda bulunurlarsa az bir süre
içinde ümmetin geleceği givence altına alınabilir. Belki, Hükümet
de bu duruma ~in verir, kimbilir belki yardım da verir. Fakat bizim
yola geleceğimiz bir parça: cuşkulııdur.

c. Tatarlarla İlgili Şan lar

Tatarlar hala bilgisizlil: içindedirler. Hükümet tarafından polis
veya jandarma-memurlarmdan biri gelirse ''Acaba bu niçin geldi?
Nasıl bir kağıt getirdi? Sonu ne olacak?" diye hepsi birer şüpheye
düşerler. Derken anlamadan dinlemeden büyük b~ gürürtü kopanr-



RUSYA'DA MÜSLÜMANLAR: TATAR KAvİMLERİNİN TAR1HÇEsı 601

lar. Sonunu düşünmezler! Halbuki böyle durumlarda insaflı, tedbir-
li bir memur rast gelirse bozgunculuğa meydan vermez, amma Ne-
uzubilla, san renkli, kafası dumanlı, aslan yürekli memurlardan bi-
rine tesadüf ederlerse, Allahümmehfezna, Tatarlar için ihtilal
çıkarmak hiçten değildir.

Iç isyanlar gerçekten bir h~kümet için savaştan daha zararlıdır
ve büyük felaketlere yol açar. Ote yandan, isyaneden millet de ta-
mamen yok olmakla karşı karşiya kalıp hükümetten daha çok zarar
görür. Isyan çıkaran kavimlere bakın! Çoğunlukla yok oldular. İşte
Çin Müslümanlan! Isyan çıkarmakla başlanna nice felaketler geldi.
Müslümanlann kanlan sel gibi aktı.

Sözün kısası, devlete isyan tehlikelidir. Bu nedenle olabildiğin-
ce isyandan sakınmalı. Geleceğimizin kurtuluş kapısını asayişte, ve
bu asayişten faydalanarak elde edeceğimiz ilim ve maarifte arama-
lıyız.

KAZANıDA BİR ADALET TECELLİsI

Kazan'da yaşanmış garip bir olayı dostlann ve düşmanlann
dikkatine sunuyoruz. Başlangıcı ne kadar can sıkıcı ise sonu da o
derece sevindiricidir.

Olayın aslı şudur: Kazanıda, Hıristiyanlaşmış ve yaşamakta
olan bir adamın evine Müslüman babası misafir olur. Baba bir iki
gün kaldıktan sonra köyüne gideceği sırada oğl~nun yalvarması
üzerine yanında bulunan küçük çocuğunu birkaç gün daha abisinin
yanında kalmak üzere bırakır gider. Ihtiyar köyünde bir süre çocu-
ğunu beklerse de gelmez. Arar bulamaz. Kısacası çocuk kaybolur
ve aradan biraz müddet geçince de tabiatıyla, her şey gibi, bu çocuk
ta unutulur gider. Günün birinde ihtiyar yine, Kazan'a gelir ve çocu-
ğunun Duhovnai Siminariye yani Ruhanilik Okulu tarafından her
nasılsa aşınımış olduğunu duyup çocuğunu aramaya koyulur. Bir
süre sonra okul çocuklannın tenefüsleri sırasında oğlunugörür. Ço-
cuk hemen görür görm~z babasının kucağına gitmeye can atar ve
okuldan aynımak ister. Ihtiyar baba da çocuğunun böyle bir tuzağa
yakalandığını görüp onu kurtarmak isterse de Ruhani başkanlann
zulum pençelerinden kurtaramaz. Sonunda polise başvurursa da iş
yine zorlaşır. Çaresiz ihtiyar en nihayet Prakuror yani Hukuk Mah-
kemesi'ne başvurur. Davanın görülmesi sırasında okul müdürü ço-
.cuğun okula kendi isteğiyle geldiğini iddia eder. Buna karşı ihtiyar,
o vakit çocuğun henüz 12 yaşında olup, bu yaştaki bir çocuğun
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temyizgücüne sahip olma( lığını ispat eder. Bu durumda mahkeme
ihtiyara çocuğunu teslim ecler. İhtiyar, polisle birlikte çocuğunu al-
mak üzere okula gittiği SIn .da, yine çocuklann arasından 9 yaşında
bir Müslüman kız gelip kuca.ğına atılır ve kendisini de kurtarmasını
istirham eder. İhtiyar da ad aletten aldığı bu güce dayanarak bir eli-
ne kendi oğlunu ve diğer (:ine o Müslüman kızı alarak okuldan çı-
kıp gider. Okul o kızı alık oymaya bile kalkışamaz. İhtiyar derhal
Peçin pazarında toplanmış olan Müslümanlara durumu haber verip
kızı da onlara emanet ederde tam bir mutlulukla Köyüne gider. Bu
gibi okulların öteden beri r1üslüman çocuklarını çalmak gibi adet-
lerinden ne kadar üzüntü dııymak gerekirse, Rusya hükümetinin ve
bihaı;sa adı geçen mahkem ~nin bu konuda gösterdiği adaletten do-
layı insanlık adına öğünme k gerekir (Nil gazetesinin Türkçe bölü-
münden alınmıştır).

RUSYA'DA MEDRESELER VE MAARİF

Bu topraklarda şehirkrde ve köylerde Müslümanların med-
reseleri hürdü ve genel e:ğitime müdahale ve tahakküm yoktu.
Ancak Rusya Devleti ye II bir karara vardı ve genel bir emirle
bu kurumları Maarif Ncx:areti'nin tahakkümü altına aldı. Artık
bir kimse bu bakanlığın kararlaştırdığının dışında ders vere-
mez.

Sözkonusu karar Tatar! ann öfkesini artırdı. Onlar bu zulmü hü-
kümet dairelerine şikayet ettiler, hatta çar m. Alexandır zamanında
Petersburg'a heyetler gönde rdiler. Yetkililer de bu heyetleri Maarif
Nezareti'ne yolladılar. Nih, yet Tatarlar geleneksel usullerinde ser-
best bırakıldılar ve kendile rinin rahatsız edilmeyecekleri teminatı
verildi.

Ama bunun böyle deQım edeceği kuşkulu. Zira bugünlerde
Rus gazetelerinden birin je şu haberi gÖıüyOruZ: Turgay valisi
Maarif Nezareti'nden, bir (.:zel okul yapılması yönünde emir aldı.
Bu emir müdemslerin bir yıl süre ile Rusya'da uygulamada olan
usulle eğitilmelerini ve buna alışkanlık kazanmalarını öngörüyor.
Mezun edilecek müdemsle r kendi okullarına dönüp orada öğren-
dikleri yeni usulde MüsliiI ıan çocuklarını eğitecekler. Adı geçen
okulun yapımı için 3500 ['ıble toplandı. Anlaşılan o ki Rusya İs-
lam medreselerini Maarif Nezareti'nin tahakkümü altına koymaya
kararlı görünüyor (Nil g<ızetesinin Arapça bölümünden alınmış-
tır).
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