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MUSTAFA ÖNER 

1. XX. asır başında, Türk kültürünün en mühim kitap ve gazete basma mer

kezlerinden birisi olmuş Orenburg şehri, Ural dağlarının güneybatısındadır. Bu 

asırda İdil - Ural Türkçesinin en meşhur şairi Abdullah Tukay'ın hayat hikaye

siyle l de doğrudan bağlantılı Cayık nehri (sonraki adı Ural) bu şehrin toprakla

rını sular. Tatar - Başkurt Türklerinin Kazan, Ufa, Bahçasaray, Akmesçit, Sim

birsk, Çelebi, Penza, Perm, Troyitsk, Uralsk, Saratav, Samara gibi meşhur şehir

leri arasında başta gelen Orenburg, Sovyet devrine kadar, Kazak - Kırgız Türk

lerinin de kitap basma ve ilim tahsil etme merkezi olmuştur.2 

Kazanlı bilginlerimizden Reşid Rahmeti Bey'in "Şimal Türklerinin her ba

kımdan en ciddi ve mühim gazetesi" diye zikrettiği3 Vakıt gazetesi de meşhur 

bilgi ve fikir mecmuası Şura4da bu şehirde, Orenburg'da yayımlanmıştır. 

Burada size tanıtmaya çalışacağımız Ahmed Midhad Efendi adını taşıyan ki

tap da, büyük yazarımızın hemen vefatı ertesinde, 1913 yılında, işte bu şehirde, 

Orenburg' daki Vakıt Matbaasında basılmıştır. Kitabın yazarı, İdil - Ural bölge

si Türk edebiyatında kadı ve miifiii namıyla meşhur Rizaeddin Fahreddin'dir. 

2. Arap harfleriyle ve XX. asır başındaki Kazan ağzı esaslı İdil-Ural Türk ya

zı diliyle basılan kitap 23 x 16 cm. ebadında 144 sayfadır. İlk sayfasında ay-yıl

elızlı Vakıt Neşriyatı armasını ve "meşhur irler mecmuası altınçı cüz" ibaresini 

taşıyan kitabın ikinci sayfasında eelibin bizde de bilinen bir portresi (12x9 cm.) 

ve altında "Ahmed Midhat Efendiniii 1297'nçi yıldan mukaddem çıkarılgan res

mi" ibaresi yer almıştır. Kitapta, yazarın çalışma masası başında çekilmiş diğer 

'" Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından 30-31 Mayıs 1997 tarihlerinde düzenlenen ııı. Kar~ıla~tırmalı Ede

biyat Sempozyumu'nda okunmwi bildiridir. 

bk. Cemaledclin Velidoe Ahtfull{//ı Tukay Mecmua-i Asan, hişinçi bülim, te/'ceme-i hali, Tokyo, Matba'ai 

ıslamiye, 1933, 13. s. vd. 
2 Ebrar Kerimullin, Kitap j)ölıyasll1o Seyelıeı, Kazan 1979, s. 107. 

3 R. Rahmeti Arat, "Matbuat", Islttnı Allsik/ol'etfisi, 7. cilt, s. 381, 

4 Bu gazete ve ınecmua için, tarihi değeri pek biiyük olan ~u albümde hi 19i vardır: Isnıagil Remiyef, Vakıl

lı Talar Mtll/JlI!i{/11 - jl)05 - 1925-, (Sa/{/h illlJagu/oj't1l/'U/ilıt/(!I1 yaZl/gcm süz haşı bi/eıı), Gajur Basması, 
Kazan, 1926, S. 12.; s. 44. 
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bir resmi (14x9 cm.) daha altında "Ahmed Midhat Efendi'nin son çıkarılgan res

mi" ibaresiyle basılmıştır. 

"Bu risalede darü(!unun ve akedemiyalarda okug(m ve olug .filosoflar huzu

runda terbiye algan adam tügil belki sırf üz ictihadı ile "zaman" mektebinde 

okup olug alimlar cümlesine ve filos(~!lar zümresine kirgen bir adam hakkında 

bir az süz söylenecektir. Bu adam ise ütken yılda Istanbul şehrinde vefat itken 

Ahmed Midhat Efendi hazretleridir." (3. s.) 

Bu cümleyle "medhal"ine başlayan Rizaeddin Fahreddin, maksadının Ah

med Midhat'ın tam bir hayat hikayesini vermek olmadığını belirtir: "Anın terce

me-i halini mükemmel suretde üzinin has şakirdIeri ve meclisine mülazemet it

ken müridleri yazarlar, külliyat-ı asarını neşr itmek de şunlar vaz~fesidir. Biz ise 

vt;fat künine bir yıl tuluv münasebeti ile müşarün-ileyh hazretleri hakkında mat

buat aleminde kürilgen nerselerinin bazılarını gına cıyup tertib kılaçakmız. 

Me'hazımız "Tasvir Efkar"da Ebuzziya Tevfik Beg. Sabah'da Cemiyet-i Tedri

siye-i ıslamiye Meclis-i Tedris a 'zası Ali Kami, Tarih-i Osmanf Encümeni Mec

muası 'nda Abdurrahman Şert;f" "Türk Yurdu "nda Fatih Kerfmf, Midhat Cemal, 

YusufAkçum, Kazım Namf, Şura'da Osmanzade Mahmud Efendilerin makale

leri ve bazı bir teracim-i ahval ve Osmanlı edebiyatı hakkında bulgan risaleler

dir. " (3.-4. s.) 

3. Hemen dikkat çekmek istediğimiz bir şey. var: Sovyetler Birliği'nin sonla

rına doğru ve özellikle 1990'lı yıllarda, Türkiye'de, Türklükle ilgili herhangi bir 

incelemede,.o yıl içinde Kazan, Taşkent, Bakü veya Almatı'da çıkmış bir kitap? 

bir makale veya bir gazete yazısı kaynak olmaya başlamıştı. Bu tabii hill, 1913 

baskılı şu kitabın daha ilk sayfalarında bile görülüyor; yazarın burada mehaz di

ye zikrettiği şeylerden İstanbul basınını neredeyse günü gününe takip ettiği an

laşılıyor. Daha ilk sayfalarda bizi saran kitap dili de, Karadeniz'in kuzeyi ile gü

neyi arasındaki binlerce kilometrelik toprakları kavuşturan edebi Türkçedir. O 

günün "Türklük alemi"ndeki kültür hayatının ortaklığı, ortak bir Türkçeyi de be

raberinde getirmiştir. 

Kitabın yazarı Rizaeddin Fahreddin ismi, Türk dünyasında XIX. asır sonla

rında güçlenen yenileşme (marifetçilik, ceditçilik) hareketlerine doğrudan bağlı

dır. 4 Şubat 1857 (yeni takvim 17 Şubat 1857) tarihinde Samar gubernası Bögil-
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me ilçesinde bir molla çocuğu olarak doğan R. Fahreddin, yedi yaşında medre

seye verilmiştir. Meşhur tarihçi Şihabeddin Mercaniile tamşmak maksadıyla da
ha talebeyken Kazan'a gelen R. Fahreddin'in sonraki hocalık hayatında da bu 

aHmin tesiri çok olmuştur.5 

R. Fahreddin'i 1891 yılında, Ufa'daki Avrupa ve Sibirya Müslümanlan Di
niye Nezareti'ne kadılık vazifesiyle işe çağınrlar. Burada çalışması ona ilmi ba
kımdan geniş imkanlar sunacak, Diniye Nezareti arşivinde mevcut kaynaklan 
araştınp kendisine kopyalar çıkaracaktır. Bunun neticesi Asar isimli muazzam 
külliyatında görülmektedir; BulgCl! devrinden XX. asır başına kadar, binden faz
la meşhur tarihi şahsın tanıtıldığı bu eserin dört cildi, el yazması halinde, basıl
madan kalrınştır. 1552' den beri Rus işgali altında yaşayan Kuzey Türklüğünde 
millf şuurun oluşmasında büyük hizmeti geçen bu eserin ilk cildine 666, ikinci
sine de 343 şahsın hayat hikayesi dahildir:6 

Yazarımız R. Fahreddin, altın madencisi ve edebiyatçı meşhur Remiyev kar
deşlerin davetiyle, 1906'da, Ufa'daki vazifesini bırakıp, yukanda dikkat çektiği
miz ürenburg şehrine hareket eder. Kuzey Türkçesi matbuat hayatında ve İdH -
Ural ile İstanbul bağlantısında da mühim bir yeri olan Vakıt gazetesini burada, 
Fatih Kerimi ile beraber çıkarırlar.7 ürenburg'a geldiğinde artık ilmin ve kültü
rün türlü sahasında altrınş kadar kitabın yazandır. Aym zamanda müderrislik 
tecrübesi de genişlemiş haldeki alim, ürenburg' da, o günün Türk dünyasında en 
meşhur bilim merkezlerinden olan Hüseyniye Medresesini de idare eder. 8 

Rizaeddin Fahreddin hakkında değerli bir tamtma makalesi ve monografi 
yazmış olan Abdullah Battal Taymas'ın ifadesince, zamammn en ciddi ve muh
tevalı dergisi olan Şura dergisinde de R. Fahreddin'in büyük bir payı vardır. 9 

5 E. N. HeyruIlin, Kiriş Süz; Rizaeddin Fahreddin, Bolgar ve Kazan Tiirikleri, Kazan 1993, s. 6.; yazar 
hakkında geniş bilgi için bk. Abdullah Battal Taymas, Kazanlı Türk Meşhurlarmdan Rızaeddin 

Fahreddinoğlu, Istanbul 1958; Nadir Devlet, Rusya'da Türklerin Millf Mücadele Tarihi (1905-1917), 
Ankara 1987, 176. s. 414. not. 

6 E. N. Heyrulin, age., s. 8. 
7 Vakıt gazetesinin muhabiıi olarak İstanbul'da bulunan büyük Tatar yazarı Fatih Kerimi, yakın tarihimiz 

için çok mühim olan bu teması ebedileştirmiş ve istanbul Mektublarl adıyla yayımlamıştır. (Bu eser hak. 
bk. Fazlı Gökç~k, "Istanbul Mektubları", Dergah, S: 78, Ağustos-1996. 

8 R. Fahreddin Efendi, aym zamanda, Türkiye bilim camiasımn yakından, tanıdığı Idi1 - Ural Türklerinden 
Hami! Zübeyr Koşay'ın eı:ıiştesidir. 

9 A. Battal Taymas, "Kazanlı Fikir Adamı ve Tarihçi Rizaeddin Fahreddinoğlu", Dergi (Münih), yıl: 2, 
(1956) S: 7, s. 17-32. 
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R. Fahreddin'in eserlerinin büyük ağırlığını fikir ve kültür tarihi üzerine bi

yografıler teşkil etmektedir; buıüarın yanı sıra dini ve içtimai meseleler üzerine 

bazı eserler de yazmıştır. ıo 

Arapça, Farsça, Rusça ve Türkçeyi mükemmelen bilen alim, Petersbmg Üni

versitesi profesörleri Cemaleddin Efgani, Bartold ve Samoyloviç ile yakından 

tanışıp ilmi alış verişlerde bulunmuş ve ömrü boyunca da Amerika, Kanada, Çin, 

Fransa, Japonya gibi dış ülkelerle ilmi temaslarını, yazışmalarını sürdürmüştür. 

Bu sebeple Çarlık zamanında da sık sık takibata uğramıştıL Bunun bir örneği 

olarak, 1911 yılı Şubat ayında Rus hükumetinin emriyle gelen jandarmaların, 

yazarın basıma hazırladığı Asar'ının birkaç cildini ve Şura dergisi için yazdığı 

pek çok makalesini toplayıp aldığı kaynaklarda zikredilmekıedir. i i 

Yazar R. Fahreddin, Ahmed Midhat Efendi'yi görmek istediği halde, bunun 

gerçekleşmeden kaldığını belirtmektedir: "Bir vakıt bir mesele hakkl11da muhta

sar mektub yazdım ise de tapşmlıp tapşırılmav1l11 da bile ([lmadım, Zat-ı a!ileri 

ile sohbet hip kaytuçı!ar bazı vakıt (lmFi isminden dua ve seltım kitirirler idi. 

Şunda!1 başka aldkamız ve münasebetimiz bulmadı. Lekin muhabbetimiz ve şu

/Ltı bina ililgen manevı münasebetimiz tamam yerindedir, Uşbu mufwbbetniFi soFi 

künimizge kader saklanuvı lezzetli emellerimizdendir." (4.s.) 

Bu kitabın hiç değilse konu başlıklarını zikrederek bir fikir vermek istiyoruz: 

* Medhal (3-4. s.) 

* Resmi terceme-i hali (5-6. s.) 

* Vdadeti, ailesi, vefatı, cenazesi (7-ıo. s.) 

* Ömir sürüvi (11-17. s.) 

* Kıyafcti, tabiatı ve ahlakı, gayret ve ictihadı (18-22. s.) 

:i< Ahmed Midhat ta'rifine köre Ahmet Midhat Efendi (22-24. s.) 

* Telifleri, eserleri (25-27. s.) 

* Kalemine icmali suretde bir küz saluv (27-29. s.) 

* Sörgünligi ve Süleymaniye Medresesi (29-33. s.) 

Lo J)iııi ve !cliııııı'i Mes'e/e/er. ürenburg 1914, 20X S.; bk. A. B. Taymas. age., s. 25-26. 
i i E. N. HeyruHin, Kiriş SHz; Riu/eddin Filhreddin, Hıı/gor ve Kilzon Tlirikleri. Kazan 1993, s. 9. 
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* Türk Edebiyatı ve Ahmed Midhat (33-38. s.) 

* Şiir ve Ahmed Midhat Efendi (39-41. s.) 

* Süyüti', Ahmed Mithat, Tolstoy (42-46. s.) 

0157 

Bu bölümde, Ahmed Midhat'ın vefatı dolayısıyla çıkan yazılarda kendisinin 

Arapçanın en çok eser vermiş ismi sayılan Süyuti (1445 - 1505)12 ile meşhur Rus 

yazarı Tolstoy' a benzetildiği belirtiliyor. Kitabın yazarı R. Fahreddin de her ba

kımdan değilse bile çok eser vermek bakımından bu benzerliği kabul etmektedir. 

* Rusya Matbuatı ve Ahmed Mithat Efendi (46-59. s.) 

Rusça Novoe Vremya (Yeni Zamanlar) gazetesi 10 Mart 1897 tarihli 7555 

numaralı nüshasında, İstanbul muhabirinin Ahmed Mithat ile yaptığı bir söyle

yişi yayımlanmıştır. Ondan sonra da yukarıda söz ettiğimiz Vakıt gazetesinin 

1908 ve 1909 yıllarında 31 Aralık - 2 Ocak arasında çıkan 413, 414, 415 numa

ralı nüshalarında İstanbul muhabiri olan Yusuf Akçura'mn Ahmed Midhat Efen

di ile yaptığı söyleşi yayımlanmıştır. 

R. Fahreddin, kitaba Yusuf Akçura'mn gönderdiği söyleyişi tekrar alırken 

Rus gazetesinin muhabirine güvenmediği ve yanlış haber verdiği için tenkit et

mektedir. 

* Mektubları (60-74. s.) 

Bu bölümde, Ahmed Mithat Vakıt gazetesi başmuharriri Fatih Kerimi'ye gön

derdiği toplam on dört sayfa tutan üç mektup yer alıyor. 1888, 1896, 1899 yılla

rında yazılan bu üç mektubun tam metinleri verilmiştir. A. Midhat'ın Rusya Müs

!ümanlanna ilim ve eğitim hususlarında çeşitli nasihatlar verdiği görülüyor. 

ikinci mektubunun sonundaki şu ibare aynen şöyledir: "/smail Gasprinski 

Bet; E:tendi hazretleri ile muhabere ediyor iseniz seleimmı ve hakk-ı ôlilerindeki 

ihtirômôf-l faikamuı tebliğini rica ederim. O büyük adanun din-i /slôm' a irdiği 

hidmet dünyada nanımı hay,- ile te'bid edeceği t;ibi ahiretde dahi mükôfcıt-ı lô

ikasııu te 'min eylemektedir. Dansı başımza oğlum. " (28 Mart] 3] 4) 

* Bugünge kader basılmıyça torgan bir makalesi "Medeniyet ve Te'avün" 

(74-80. s,) 

12 bk. Siiyuti. fSlftııl Aıısiklopedisi. i i. cilt, s, 258-263. 
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Elimizdeki kitapta beş sayfa tutan makalenin A. Midhat'ın kendi kaleminden 

çıkmış bir müsvedde olduğu belirtilmektedir. Makale hakkında R. Fahreddin şöy

le diyor: "Türkistan'da bulgem Almata zilzilesinde felaket kürüçüerge (bu zilzile 

1891'nçi yıl birinçi yanvarda bulup kazanın in avm Müslümanlar ve Türklerge 

bulgan idi) ianet kasdı ile Sırat-ı Müstakim mecellesin (hazırgı ismi Sebilü 'r-Re

şad) fevkalade itüp bir nüsha neşr kılurga karar birilüp, naşir, şul adedge derc 

kılur içün Istanbulnın olug alimlerinden makaleler yazdırıp algan. Ahmet Midhat 

Efendi makalesi ise şul vakıtda Sırat-ı Müstakim'ninfevkalade nüshasma derc kı

lmmak içün yazılup hediye kılmmıştır. Bir mani zahir buluvı sebeb li fevkalade 

nüsha çıkmıy kalgan. Ahmed Midhad Efendi 'nin üz müsaadesi ile makale, idare

de yadigar kılmıp saklanıp torılgan. Ahmed Mithat Efendi vefat buldıgmdan soii 

mecellenin sahibi H. Eşref Edib Efendi mezkur maketleni Şura idaresine hediye 

itdi ve Şura idaresiniii müsaadesi ile biz de bu yirde nakl itemiz. " (75. s.) 

* Fikirlerinden Bazı Bir Nümuneler (dünya yaratılım hakkmda; Nuh Pey

gamber lisanı; Kur'an; aşk; tekamül kaidesi ve Kur'an; Havva ve Adem Aley

hüsselam; A vrupa 'nın dinsizliği; izdivac; resim ve suret; tarih-i edebiyat; tarih

i beşer; Kur' an-ı Kerim tercümesi; ta' addüd ve zevcat; tesettür ve hicab; seya

hat; Türk kavmi; hatunlar; kızlarga çit tiller ukutuv; beşemin yaratıluvmda ay

rumlık bar mı; balalarnı tebiye kıluv) (81 -11 O. s.) 

* İntikadlar, ta' nlar (11 0-119. s.) 

* Ahmed Midhat ve Rusya Müslümanlan (l 19 - 124. s.) 

Bu bölümde yazar R. Fahreddin, Türkiye alim ve ediplerinin kendi bölgesin

de çok eski zamanlardan beri tanındığını ve Türkiyeli alimlerin (LCtgat-ı Ahted, 

Envôrü-l Aşıkin, Tefsir-i Tıbyan, Muhammediye, Mir'atü'l-Kctinat, Mar~fetname 

gibi) kitaplarının klasikleştiğini anlattıktan sonra, A. Midhat'ın ve Kamus-ı Tür

ki ile Kamus-ı Alam yazan Şemseddin Sami'nin çok tanındığını belirtmektedir. 

Rusya MüslHmanlan arasındaki şöhretleri bunlar kadar olmasa da Ebuzziya 

Tevfik ile Muallim Naci de bilinen isimlerdir. 

* "Üz gezitlerimizde A. Midhat Efendi hakkmda yaztlgan taziye ve hatıralar

dan kulımızda saklanıp torgcm nomirlardan ihtisar ile u"bu umıda nümuneler 
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küçiremiz" ibaresini takiben Idi!, Tercüman, Sibirya, Şura, Koyaş, Vakıt ve Yol

dız'da yer alan A. Midhat ile ilgili yazılar verilmiştir (124-130. s.) 

* Ahmed Midhat Efendi hakkında muhterem Damolla Galimcan Hezret mek

tubı (130 - 132. s.) 

Kitabın yazarı Rizaeddin Fahreddin'in müftü1ük makamında selefi olan Ga

limcan Barudi, A. Midhat ile münasebeti olan bir kimsedir; bu sebeple yazar R. 

Fahreddin çıkaracağı kitap için kendisinden birkaç satır bir şey yazmasını rica 

etmiştir. Mektuptan anlaşıldığına göre Alimcan Hazret Barudi 1325 (1909) ya

zında iki aydan fazla İstanbul'da kalmış ve A. Midhat Efendi ile görüşmUşWr. 

Alimcan Hazret'in ifadesine göre, Ahmed Midhat her kimge nasuh ve hayır-hah 

ve bilhassa Kazan ve Sibir Türklerine ilt(latlı ve muhabbetli idi (131. s.) 

Yine Alimcan Hazret'in mektubunda şu ifadesi dikkat çekicidir: "Ahmed 

Midhat Efendi Rusya Müslümanları hakkında: Hükumet mekteblerinde ukuvnı 

Ruslar ile iş kürüvni, vatanıarında sabit olarak din ve milletini saklap yeşevni ti

yişli küre idi. "Sizge bizdenfaide yuk biz üzimizni saklavdan acizmiz. Üziniz kön 

iterge turuşınız' diyor idi." (131-132. s.) 

* Zeyl (132-135. s.) Kitabın son tabağı basılmaya hazırken "el-din ve'l-edeb" 

mecellesinin Ahmed Midhat Efendi hakkında makalelerin bulunduğu sayısı alın

mıştır. Bu bölümde o makalelerin kısaltılarak verildiği söylenmektedir. 

* Son Küni (136-137. s.) 

* Hatime (138. s.) 

* Bu risalede mezkur bulgan kimselerin isimleri (139-142. s.) 

* Fihrist (143-144. s.) 

Türkiye ile İdil-Ural bölgesinin irtibatının bugün imrenilecek derecede oldu

ğunu gösteren bu kitabın tanıttığımız nüshası, basıldığı ürenburg şehrinden tak

riben üç bin kilometre uzakta, Finlandiya'da 1996 yılında 93 yaşındayken mer

hum olmuş Tatar Türklerinden Höseyin Söleyman'ın terekesinde bulunmuştur. 

Finlandiya'ya gitmiş Nijniy Novgorodlu Tatarların ilk neslinden olan bu zat, yir

mili yıllar civarında, yüzlerce hemşehrisi gibi, Petersburg ve Karelya (Terijoki) 

üzerinden yeni vatanıarına giderken, bu kitabı da yanına alıyor ve yazılı Türkçe

nin muazzam coğrafyasına, gelecek nesiller için tarihi bir hatıra bırakıyordu. 


